
 

Rakennustuotannon 
erikoisammattitutkinto 
REAT 
 
Rakennustuotannon erikoisammattitutkinnon 
suorittaneella työnjohtajalla on varmuutta johtaa ja 
kehittää työmaatoimintoja turvallisesti, tehokkaasti 
ja tuottavasti. 
 

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Koulutusohjelma alkaa 26.9.2017 Vantaalla.

Ilmoittautuminen 
www.rateko.fi tai rateko@rateko.fi  
12.9.2017 mennessä

Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus  ilmoittau-
tumisajan päätyttyä. Koulutukseen otetaan 25 
ensin ilmoittautunutta.

Osallistumismaksu 
5.850 € , maksu kahdessa erässä 
Koulutus on arvonlisäverotonta. 

Osallistumismaksu kattaa lähiopetuksen, lähi-
opetuksen materiaalit, näyttöjen arvioinnit, 
kahvi- ja lounastarjoilun lähiopetuspäivinä, 
jaettavan kirjallisuuden sekä tutkintomaksun. 
Peruutusehdot www.rateko.fi

Lisätiedot 
Juha Riihimäki, puh. 040 574 8676
juha.riihimaki@rateko.fi 
 
Janne Mäenpää, puh. 050 342 7832
janne.maenpaa@rateko.fi  

Tavoitteet ja hyödyt 

REAT-tutkinnon tavoitteena on kehittää rakennustuotannon työn- 
johtotehtävissä toimiville henkilöille valmiuksia päivittäisten työ- 
tehtävien hoitamiseen. Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhdes- 
sä työelämän toimijoiden kanssa. Koko tutkinnon suorittaminen 
antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.  

Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen lisää yrityksen laatua ja 
kilpailukykyä sekä lisää henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota. 

Tutkinnon suoritettua ja pätevyysvaatimusten täyttyessä on 
mahdollisuus hakea Rakennusalan tuotantojohdon pätevyyslau-
takunnalta (FISE Oy:ltä) vastaavan työnjohtajan ja työmaa- 
insinöörin pätevyyttä.

Kohderyhmä 

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto REAT soveltuu 
sinulle, joka toimit rakennusalan työnjohtotehtävissä ja  
sinulla on 
• vähintään kahden vuoden kokemus työnjohto- ja/tai 

työmaainsinöörin tehtävistä 
• mahdollisuus soveltaa tutkinnossa vaadittavia näyttöteh- 

täviä käynnissä olevissa kohteissa.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto muodostuu valmistavasta koulutuksesta, joka kestää 
noin vuoden. Valmistavaan koulutukseen sisältyy lähiopetusta 
(18 päivää), näyttötehtäviä ja tenttejä henkilökohtaisen opiske- 
luohjelman mukaisesti. Koulutuksen loppupuolella pidettävän 
työmaanäytön avulla todetaan asioiden hallinta käytännön 
työtehtävissä. 
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PL 381 (Unioninkatu 14) | 00131 Helsinki
Puh. 09 12 991 | www.rateko.fi

Valmistavan koulutuksen aihealueet  
Aloitusinfo opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille  
(0,5 pvä)
Tutkinnon rakenne, tutkinnon suorittaminen,  
osaamisen arviointi ja opiskelu RATEKOssa
 
Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinta  
(1,5 pvä)
Rakentamisen ajankohtaiset ympäristöasiat,  
turvallisuuden hallinta työmaalla, tapaturman   
torjunta, aluesuunnittelu, perehdyttäminen
   
Esimies- ja neuvottelutaidot  
(2 pvä)    
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, neuvottelustrategia, 
henkilökohtainen kehittymissuunnitelma toteutetun  
360 arviointimenetelmän perusteella.

Ajallinen suunnittelu ja valvonta  
(2 pvä) 
Aikataulumuodot, aikataulutavoitteen tarkistaminen,  
lohkojako, aikataulutehtävät, suurtehtävät, tehtävien 
riippuvuudet, tehtävien mitoitus, tahdistus

Tehtäväsuunnittelu, tuotannonohjaus ja valvonta  
(2 pvä) 
Tuotannonsuunnittelun perusteet: aikataulu, laatu, 
kustannukset, työturvallisuus, resurssit, viikkosuunnittelu. 
Tehtäväsuunnittelun käyttö tuotannon ohjausvälineenä

Tehtäväsuunnittelu, palautepäivä, välitentti (1 pvä) 
 
Kustannussuunnittelu ja  valvonta  
(2 pvä)
Rakennuskohteen kustannukset, määrälaskenta, käyttö- 
ja yleiskustannusten määrittely,  tarjouslaskenta, lisä- ja 
muutostyöt, työmaan ajallistaloudellinen ohjaus

Työsuhde-, sopimustekniikan- ja määräyksien hallinta  
(2 pvä) 
Tilaajan ja urakoitsijan velvollisuudet, urakkamuodot, 
ulkomaalainen työvoima, työsuhteen ehdot, YSE, TES

Laadunohjaus  
(2 pvä) 
Työmaan laadunvarmistus, tehtäväkohtainen laadun 
tuottaminen, laadun mittaaminen

Esimiestaitojen kehitysseuranta, lopputentti   
(2 pvä) 

Valmistujaiset (1 pvä)  

Käytäntöön ankkuroitu tutkinto on suunniteltu yhteis- 
työssä elinkeino- ja työelämän edustajien kanssa. Tutkin-
to perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennus-
tuotannan erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Tutkintosuorituksia valvoo Opetushallituksen asettama 
Rakennustuotantoalan tutkintotoimikunta. 

Tutkinnon suorittamista ohjaavat tutkinnon ohjaaja, 
kouluttajat, näyttötehtävien arvioijat, työmaanäytön 
vastaanottaja sekä esimies ja/tai työpaikkaohjaaja.

RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n omistama ja raken-
nusalan ainoa ammatillinen erikoisoppilaitos.

www.rateko.fi 
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