
Rakennusalan tuotantojohdon koulutus RTJ on ammatillista 
täydennyskoulutusta. Ohjelman suoritettuasi ja muiden päte-
vyysvaatimusten täyttyessä sinulla on mahdollisuus hakea FISE 
Oy:n työpäällikön ja projektipäällikön pätevyyttä.

Liiketoimintajohtamisen ja yritysstrategian osaamisen kehit-
tymistä ohjataan, syvennetään ja arvioidaan kiinteästi koko 
RTJ-koulutuksen ajan. Henkilöstön johtamisen ja vuorovaikutuk-
sen kehittäminen toteutetaan Syväjohtaminen® -valmennuspro-
sessina. 

Rakennusalan tuotan-
tojohdon koulutus RTJ   
Rakennusalan tuotantojohdon koulutus antaa 
tietoa, taitoa ja osaamista tuotantojohdon ja 
ylemmän esimiestason avaintehtävien menes-
tykselliseen hoitamiseen. 

Yhdessä osaamistasi rakentaen
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Kohderyhmä
Rakennusalan tuotantojohdon koulutus RTJ on vakiinnuttanut 
asemansa erinomaisena jatkokoulutusohjelmana rakennusyri- 
tysten päällikkö- ja johtotehtävissä toimiville sekä tuotanto-
johdon tehtäviin valmentautuville henkilöille.

Koulutuksen rakenne
RTJ -koulutus on monimuotokoulutus. Koulutus sisältää:

• kahdeksan valmennusjaksoa, yhteensä 16 lähiopiskelupäivää 
• kuusi omiin työtehtäviin liittyvää välitehtävää
• annettuun materiaaliin perehtymistä 
• lopputentin

Koulutus alkaa 22.10.2019 Vantaalla.

Ilmoittautuminen  
www.rateko.fi tai rateko@rateko.fi  
8.10.2019 mennessä.

llmoittautuneille lähetämme vahvistuksen  
ilmoittautumisajan päätyttyä. 
  
Osallistumismaksu 
7250 €, maksu kahdessa erässä 
Koulutus on arvonlisäverotonta. 

Osallistumismaksuun sisältyy opetus ja oppima-
teriaali sekä lounas- ja kahvitarjoilu lähiopetus-
päivinä.

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

Eteläranta 10, PL 381 | 00131 Helsinki
Puh. 09 12 991 | www.rateko.fi

• Syväjohtamisen® -malli henkilöstöjohtamisen me-
nestystekijänä

• Organisaation strategia 

• Kilpailustrategia ja menestystekijöiden  
määrittäminen

• Strategian toteuttamisen haasteet  
 

• Vuorovaikutuskäyttäytyminen ja toiminta- 
ympäristön merkitys  

• Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma,  
vuorovaikutuskäyttäytymisen kriittinen arviointi,                                       
360 -profiilin tulkinta 

• Itsensä ja työyhteisön johtaminen
• Neuvottelutaidot, hyvä neuvottelutekniikka  

ja konfliktien käsittely  
• Monikulttuurinen rakennustyömaa ja kulttuurien 

välinen viestintä  

• Suunnittelupalvelujen hankintamenettely
• suunnitteluohjelman laadinta 

 
 
 

• Rakennushankkeen projektiaikataulutus
• Urakkasopimus, YSE-sopimus, vastuut ja velvoit-

teet, lisä- ja muutostyöt, kokoukset ja toimitukset

• Tuotannon johtaminen ja kokonaisuuden hallinta
• Yhteistoiminnan menetelmät rakennushankkeessa
• Tapaturmat ja perehdyttämisen 
• Aloituspalaverien ongelmat

• Projektien johtaminen ja tuotannon kehittäminen
• Tuottavuuden ja tehokkuuden varmistaminen
• Laadun hallinta     

 

• Tietomallinnus, uudet suunnittelumenetelmät  
ja tekniikat suunnittelun ohjauksessa

• Arvot käyttäytymistä ohjaavana voimana
• Asiakkuus ja verkostot
• Asiakassuhteen luominen ja säilyttäminen 

• Rakennusyrityksen tuotantojohtajan markki-
nointisuunnitelma

• Arvojen ja uskomusten merkitys ihmisten  
toiminnassa

HENKILÖSTÖ- JA SYVÄJOHTAMINEN, LIIKETOIMINTAJOHTAMINEN JA STRATEGIATYÖ  
22.-23.10.2019

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN JA NEUVOTTELUTAIDOT       
19.-20.11.2019         

RAKENNUSHANKKEEN TUOTESUUNNITTELU JA URAKKASOPIMUSJURIDIIKKA   
17.-18.12.2019

RAKENNUSHANKKEEN TUOTANNON HALLINTA      
7.-8.1.2020

ARVOT, ASIAKKUUS, TIETOMALLINNUS, VERKOSTOT JA MARKKINOINTI   
11.-12.2.2020

• Rakennustyömaan ympäristöjohtaminen, energia- 
ja materiaalitehokkuus

• Materiaalihankinnat, konsultti- ja suunnitteluso- 
pimukset, sivu-urakan alistaminen

• Kilpailukyky, kannattavuus ja maksuvalmius 

• Tilinpäätöksen tulkinta
• Rahoituksen ja maksuliikenteen hallinta
• Kassavirtalaskelma ja pätöksenteko rahavirtojen 

hallinnan kautta
• Talousanalyysi 

• Työsuhdelainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen
•  YT-neuvottelut, työvoiman vähentäminen suhdan-

nevaihteluissa, työsuhteen päättäminen
• Työsopimuksen solmiminen, työsuhteiden keskeis-

immät ehdot

• Rakennushankkeen talous
• Tuloslaskelman ja taseen sisältö ja niiden välinen 

vuorovaikutus
• Rakennushankkeen kustannusohjaus, tavoitehinta- 

ja rakennusosa-arviomenettely

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN, LIIKETOIMINTAJOHTAMINEN     
17.-18.3.2020

TYÖMAAN YMPÄRISTÖJOHTAMINEN, RAKENNUSHANKKEEN TALOUS  
RYHT, KONSULTTI- JA SUUNNITTELUSOPIMUKSET 
21.-22.4.2020      

• Syväjohtamisen mallin ydinasioiden kertaus
• Toistoprofiili, kehittymisen seuranta ja raportointi
• Uusien tavoitteiden asettaminen uuden kehitys-  

suunnitelman muodossa

• Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien esittely
• Työhyvinvointi ja jaksaminen
• Lopputentti

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN, KEHITTYMISEN SEURANTA        
12.-13.5.2020

Rakennusalan tuotantojohdon koulutus RTJ


