
Koulutuksen kohderyhmä

Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, joilla on työmaa- 
assistentin tehtävissä edellytettäviä taitoja. Koulutukseen 
osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta rakennus- 
alalta tai assistentin tehtävistä. 

Työmaa-assistentti 
Työmaa-assistentti toimii rakennustyömaan työnjohdon apuna projekti- ja toimistotöissä. Työmaa-assistentin tehtävät 
edellyttävät hyvää palveluasennetta, organisointitaitoja, tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä sekä tietotekniikan perus- 
osaamista (Word, Excel, PowerPoint).  

RATEKOn järjestämä työmaa-assistentin koulutus antaa osaamista ja työvälineitä työmaa-assistentin tehtäviin. Koulu-
tus sisältää viisi lähiopetuspäivää, välitehtäviä ja työssäoppimisjakson. Koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutus 
antaa mahdollisuuden työllistyä työmaa-assistentin tehtäviin. 

Lähiopiskelupäivät 13.-14.9.2018
   26.9.2018
   10.-11.10.2018 

Paikkakunta  Vantaa

Hakeutuminen 
Haku koulutukseen 31.8.2018 mennessä. Lähetä 
hakemuksesi osoitteeseen www.rateko.fi. 
Osallistujat valitaan hakemuksen perusteella.
  
Osallistumismaksu 
Koulutus toteutetaan Talonrakennusteollisuus ry:n 
rahaston tuella ja se on osallistujille maksuton. Kou-
lutukseen sisältyy opetus, koulutusmateriaali sekä 
kahvi- ja lounastarjoilu lähiopetuspäivinä.

Lisätiedot
Ninna Kokko puh. 040 704 7154
ninna.kokko@rateko.fi

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Työmaa-assistentin tehtävät

Työmaa-assistentin tehtävät vaihtelevat yrityskohtaisesti. 
Tehtäviin voi kuulua: 
- kokousten käytännönjärjestelyt esim. muistiot ja kutsut
- asiakirjahallinta ja arkistointi
- lupa- ja ilmoituskäytännöt
- työmaaperehdytys
- tiedonantovelvollisuudesta vastaaminen
- sisäisten ja ulkoisten raporttien tuottaminen
- toimenpiteiden koordinointi ja valvonta
- ostolaskujen käsittely ja tiliöinti



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

Koulutuksen sisältö 

Yhdessä osaamistasi rakentaen

13.9.2018
Rakennushankkeen vaiheet ja rakentamisen osapuolet 
Sopimustekniikan perusteiden ymmärtäminen 
Taloushallinto (ostolaskujen käsittely ja tiliöinti)

14.9.2018
Viranomaisviestintä (mm. tiedonantovelvollisuus)
Henkilötietojen käsittely
Kokouskäytännöt
Asiakirjahallinta ja arkistointi
Sisäinen raportointi ja viestintä
Asiakaspalvelu

26.9.2018
Kulunvalvonta
ePerehdytys 
Työturvallisuuskortti

10.-11.10.2018
Ensiapukurssi EA1

Työssäoppimisjakso 4 viikkoa 
Jakson ajankohta sovitaan erikseen työnantajan kanssa.

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan aikuisopiskelijoille ajankohtaisia täydennys- ja 
päivityskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa 
koulutusta. RATEKO järjestää koulutuksia myös yrityskohtaisina. RATEKO on rakennusalan ainoa ammatillinen 
erikoisoppilaitos. 

Talonrakennusteollisuus ry toimii talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä. Yhdistyksen noin 470 jäsenen 
joukossa on maamme suurimmat rakennusyhtiöt sekä valtakunnallisesti kattava joukko pieniä ja keskisuuria talonraken- 
nusurakoitsijoita. Talonrakennustoimialan tärkeimpiä tehtäviä on valvoa ja edistää jäsenyritystensä etuja työmarkkina- ja 
elinkeinopoliittisissa asioissa. 


