
Yhdessä osaamistasi rakentaen

Projektipäällikkö 
RATEKO-PRO

Projektipäällikön koulutusohjelma RATEKO-PRO antaa van-
kan pohjan hoitaa rakennushankkeiden suunnitteluohjauksen 
avaintehtäviä. RATEKO-PRO -koulutuksen rinnalla sinulla on 
mahdollisuus virallistaa osaamistasi suorittamalla johtami-
sen erikoisammattitutkinto JET.

Projektipäällikkö RATEKO-PRO -koulutusohjelman suoritettuasi 
hallitset suunnittelunohjauksen ja ammatillinen osaamisesi on 
laaja-alaista, mikä kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

RATEKO-PRO on suunnattu rakennusyritysten, rakennuttajien ja  
kiinteistöjä hallinnoivien yritysten ja yhteisöjen suunnittelun-
ohjauksesta vastaaville projektipäälliköille, projekti-insinööreille 
ja muille asiantuntijoille. RATEKO PRO-ohjelma soveltuu jo projek-
tipäällikön tehtävissä oleville, mutta myös tehtäviin siirtyville.

Projektipäällikkö RATEKO-PRO on ammatillista täydennyskoulutus-
ta. Koulutusohjelman suoritettuasi ja muiden vaatimusten täyt-
tyessä sinulla on mahdollisuus hakea FISE Oy:n projektipäällikön 
pätevyyttä. 
 
RATEKO-PRO -koulutuksen rinnalla sinulla on mahdollisuus 
suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto JET.  Rakennusalalle 
suunniteltu RAKENTAJA-JET vahvistaa rakennusalan johtamisessa 
ja esimiestyössä tarvittavia taitoja sekä antaa osaamista oman 
johtajuuden kehittämiseen. Johtamisen erikoisammattitutkinto 
JET on Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto.

Johdon erikoisammatti- 
tutkinto RAKENTAJA-JET 

 



• projektipäällikön tehtäväkenttä
• maankäyttö- ja rakennuslaki suunnitteluttami-

sessa, rakennushankkeen lainsäädäntökatsaus 
• asuntokauppalain velvoitteet ja  

menettelyt aikajanalla
• rakennushankkeen kustannusohjaus

• Hankkeen osapuolten vastuut ja  
velvollisuudet

• Rakennushankkeen laadunhallinta 
• Hankkeen ajallinen ohjaus  

• Asiakkuuden hallinta rakennus- 
hankkeessa

• Projektin johtaminen käytännössä

• rakennushankkeen johtamisen kokonaisuus ja 
suunnittelun ohjaus sekä toteutusmuodot

• eri toteutusmuotojen juridiset erityispiirteet
• lupaprosessi rakennushankkeissa
• projektinjohtourakoinnin suunnittelun- 

ohjausvelvoitteet

• projektipäällikkö esimiehenä ja sidos- 
ryhmien johtajana 

• itsensä johtaminen, oma ajankäyttö 
 
 

• energiatehokas ja kosteusturvallinen  
rakentaminen

• rakennustyömaan ympäristökysymykset 
• toteutusvaiheen juridiset kysymykset 
• hankkeeseen liittyvät juridiset ongelmat ja  

niiden ratkaiseminen

LAKISÄÄTEISET PERUSTEET, SOPIMUKSET JA LÄHTÖKOHDAT HANKKEEN TOTEUTUKSELLE

SUUNNITTELUN OHJAUS, TOTEUTUS JA LAADUNHALLINTA

TOIMIVA TUOTANNONOHJAUS, SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN YHTEENSOVITUS

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN JOHTAMISVALMIUDET

RAKENTAMISEN VALMISTELU JA RAKENNUSVAIHEEN TEHTÄVÄT
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Projektipäällikkö RATEKO-PRO -koulutusohjelman sisältö

RATEKO-PRO suoritetaan monimuotokoulutuksena ja se muodostuu 

• viidestä kahden valmennuspäivän jaksosta (yht. 10 päivää),
• omaan työtehtävään liittyvästä välitehtävästä ja valmennusjaksoihin liittyvistä ennakkotehtävistä, 
• annettuun kirjallisuuteen perehtymisestä ja
• lopputentistä.

• rakennusteollisuuden laatukatsaus
• rakennushankkeen ohjauskeinot – tuotan-

non kokonaishallinta
• yhteistoiminta tuotannon johtamisessa
• turvalliseen työskentelyyn johtaminen

• talotekniikan suunnittelunohjaus
• suunnittelupalvelujen hankintamenettely, 

julkiset hankinnat, hankintalaki ja tilaajavastuu
• kaavoitus ja kaavamuutokset, tontin hankinta, 

tonttiin liittyvät erityiskysymykset

• suunnittelutoimeksiannot sekä sopimusehdot
• rakentamisen työturvallisuusmääräykset
• allianssimalli 

• kehityssuunnitelman tekeminen  
360-palautteen perusteella

• arvot, asiakkuus, sidosryhmäjohtaminen  

• rakennushankkeen laadunhallinta
• hankkeen ajallinen ohjaus
• projektin johtaminen käytännössä

• urakkasopimuksen syntyminen,  
kokoukset ja katselmukset

• reklamaatiot, viivästykset ja virheet
• rakennusaikainen laadunvarmistus,  

turvallisuus



SUUNNITTELUN OHJAUS, TOTEUTUS JA LAADUNHALLINTA

TOIMIVA TUOTANNONOHJAUS, SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN YHTEENSOVITUS

RAKENTAMISEN VALMISTELU JA RAKENNUSVAIHEEN TEHTÄVÄT

RATEKO-PRO -koulutusohjelman rinnalla sinulla on  
mahdollisuus suorittaa samalla RATEKO-JET -tutkinto. 

JET on johtamistaitoja syventävä ja vahvistava esimies- 
koulutus. RATEKOn järjestämä RAKENTAJA-JET on ainoa 
rakennusalan tarpeisiin räätälöity johtamisen erikoisam-
mattitutkinto. Johtamisen erikoisammattitutkinto JET on 
Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto. JET-tutkinto 
on arvostettu ja tunnettu virallinen tunnustus osaamises-
ta. RAKENTAJA-JET on tarkoitettu rakennusalan johtajille,  
esimiehille ja asiantuntijoille. JET soveltuu henkilöille,  
joilla on vahva käytännön kokemus johtamisesta sekä 
oman toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaa- 
minen ja asiantuntemus. 

Tutkinto muodostuu valmistavasta koulutuksesta näyt-
tötehtävistä ja tenteistä henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman mukaisesti. Näyttötehtävä suoritetaan omalla 
työpaikalla omiin työtehtäviin liittyvinä. Osallistumalla 
RATEKO-PRO -koulutusohjelmaan saat samalla tutkintoon 
valmistavan koulutuksen. 
 

Tutkinnon suorittamisen kesto vaihtelee henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti. JET-tutkinnon suorit-
taminen kestää noin 1,5 vuotta.

Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeisenä ajatuk-
sena on, että johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, 
jossa toiminnan johtaminen ja ihmisten johtaminen sekä 
oman johtajuuden kehittäminen muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden. Toimintaa suunnitellaan, johdetaan ja 
arvioidaan tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden 
toimijoiden ja tahojen kanssa.

RAKENTAJA-JET -tutkinnon suorittaminen antaa varmuut-
ta suunnitella, johtajaa ja kehittää oman vastuualueen 
toimintaa. JET-tutkinnon suorittaminen edesauttaa omien 
vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista ja oman 
johtajuuden kehittämistä. Koulutuksen sisältö ja toteutus 
on suunniteltu työelämälähtöiseksi. Tutkinto tuottaa kel-
poisuuden korkeakouluopintoihin.  Johdon erikoisammatti-
tutkinto RAKENTAJA-JET  -tutkinto on mahdollista suorittaa 
myös ilman valmistavaa koulutusta. 

Johtamisen erikoisammattitutkinto RAKENTAJA-JET -valmistavan  
koulutuksen ja tutkinnon suorittaminen

RATEKO PRO & 
RAKENTAJA-JET



PL 381 (Unioninkatu 14) | 00131 Helsinki
Puh. 09 12 991 | www.rateko.fi
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Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa 
rakennusalan aikuisopiskelijoille ajankohtaisia teema-
koulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin 
valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa 
koulutusta.  

RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n omistama ja 
rakennusalan ainoa ammatillinen erikoisoppilaitos.

www.rateko.fi 

Koulutusohjelma alkaa 14.11.2017 Vantaalla

Ilmoittautuminen  
www.rateko.fi tai rateko@rateko.fi  
31.10.2017 mennessä

llmoittautuneille lähetetään vahvistus   
ilmoittautumisajan päätyttyä. 
  
Osallistumismaksu 
4 800 € , maksu kahdessa erässä 
Koulutus on arvonlisäverotonta. 

Osallistumismaksu kattaa opetuksen, materiaalit 
ja kirjat, välitehtävien ja tentin tarkastuksen sekä 
kahvit ja lounaan lähiopetusjaksoilla. 

Peruutusehdot www.rateko.fi

Lisätiedot
Panu Tuominen, koulutuskoordinaattori 
puh. 044 595 6617 
panu.tuominen@rateko.fi 

Koulutusohjelma alkaa 14.11.2017 Vantaalla

Ilmoittautuminen
www.rateko.fi tai rateko@rateko.fi   
31.10.2017 mennessä

llmoittautuneille lähetetään vahvistus   
ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Osallistumismaksu 
6 800 € , maksu kahdessa erässä 
Koulutus on arvonlisäverotonta. 

Osallistumismaksu kattaa opetuksen, materiaalit 
ja kirjat, välitehtävien ja tenttien tarkastuksen sekä 
kahvit ja lounaan lähiopetusjaksoilla.  
 
Lisäksi veloitetaan Opetushallituksen  
tutkintomaksu 58 e. 

Peruutusehdot www.rateko.fi

RATEKO-PRO RATEKO PRO & RAKENTAJA-JET 


