
 

 

 
 

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, 
Työmaapäällikön osaamisala (RET) 
 
Koulutuspaikka Vantaa, Sarkatie 1  
 
Koulutusaika  Koulutuksen kesto 1-2 vuotta, kurssivalinnoista riippuen 15-20 lähiopetuspäivää. 
 
Ammattikuvaus 

Tutkinnon suorittanut omaa laaja-alaiset ja edistyneet rakennusalan tiedot, jotka osoittavat 
asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin ongelmien ratkaisemiseksi. 
Henkilö kykenee johtamaan rakennusalan hankkeita ja pystyy selkeään päätöksentekoon 
omassa toimintaympäristössään. 

 
Tavoite 

Henkilöllä on koulutuksen suoritettuaan ja muiden pätevyysvaatimusten täytyttyä mahdollisuus 
hakea sertifiointia vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin tai työpäällikön pätevyyteen. 
Tutkinnon suorittaminen parantaa suorittajan ja koko yrityksen valmiuksia toimia nykyaikaisesti, 
laadukkaasti ja kannattavasti 

 
Pääsyvaatimukset 

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkintoon (Työmaapäällikön osaamisala) tähtäävä 
koulutus on suunnattu kokeneille työnjohtajille, jotka hakevat pätevyyttä työpäälliköksi tai 
työmaapäälliköksi.  
 
Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on rakennusalan teknikon, rakennusmestarin, 
rakennusmestari AMK:n, rakennusalan insinöörin, - insinööri AMK:n tai - diplomi-insinöörin 
tutkinto ja kokemusta rakennustyömaan työnjohtotehtävistä tai niihin rinnastettava muuten 
hankittu osaaminen. Henkilö toimii rakennustyömaalla esimiestehtävissä ja johtaa työn 
toteutusta.  

 
Tutkinto osana koulujärjestelmää 

Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennusalan työmaajohdon 
erikoisammattitutkinnon perusteisiin.  

 
Tutkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinnon opintojaksoja 
voi hakea hyväksi luettaviksi ammattikorkeakoulujen rakennustekniikan tuotanto-opinnoissa. 

 
Tutkinnon suorittaminen 

Valmistava koulutus toteutetaan henkilökohtaistetusti, tyypillisesti noin 1-1,5 vuoden aikana. 
Tutkintoon sisältyy näyttötehtäviä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.   
 
Tutkintoon sisältyvät arvioitavat näyttötehtävät toteutetaan Rakennusalan työmaajohdon 
erikoisammattitutkinnon (Työmaapäällikön osaamisala) perusteiden mukaisesti. Koulutuksen 
loppupuolella voi suorittaa työmaanäytöt tutkinnon osien käytännön hallinnasta. 
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Tutkinnon suorittamista ohjaavat tutkinnon ohjaaja, kouluttajat, näyttötehtävien arvioijat, 
työmaanäytön arvioijat ja suorittajan lähiesimies tai työpaikkaohjaaja. 

 
Tutkinto osana koulujärjestelmää 

Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennusalan työmaajohdon 
erikoisammattitutkinnon perusteisiin.  

 
Tutkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinnon opintojaksoja 
voi hakea hyväksi luettaviksi ammattikorkeakoulujen rakennustekniikan tuotanto-opinnoissa. 

 
Koulutuksen sisältö 

Tutkinto muodostuu valmistavasta koulutuksesta, kirjallisista tehtävistä sekä työmaalla tehtävistä 
näytöistä. Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto koostuu pakollisesta 
tutkinnonosasta ja neljästä valinnaisesta osasta. Voit halutessasi osallistua useampaankin 
valinnaiseen. 

 
Orientointi 9.1.2019 

 
Pakollinen osa 

* Rakennustyömaan osan kokonaisuuden hallinta, osa koostuu seuraavista osa-alueista: 
- Taloudellinen suunnittelu ja ohjaus (2pv) 10.-11.1.2019
 tai 1/2020 
- Laatu, turvallisuus ja ympäristö (3pv)   7.-8.2. Ja 24.5.2019 
- Esimiehen työelämätaidot (neuvottelutaidot ja johtaminen) (3 pv) 25.-26.4., 23.5.2019 
- Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (1pv) 12.9.2019 

 
Valinnaiset tutkinnon osat (valittava neljä) 

* Työmaatoteutuksen olosuhteiden hallinta (2pv) 5.-6.2.2019 
 tai syksy 2019 
* Työmaatoteutuksen hankintamenettelyt ja sopimustekniikka (3pv) 13.-15.3.2019 
* Tyomaatehtävien tehtäväsuunnittelu ja -ohjaus (1pv)  13.9.2019 
* Tyomaatoteutuksen suunnittelunohjaus (1pv) 10.10.2019 
* Työmaatoteutuksen asiakkuuksien hallinta  vahvistuu myöhemmin 
* Työmaatoteutuksen rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus vahvistuu myöhemmin 
Koulutuksen loppuyhteenveto ja päätöstilaisuus 20.12.2019 
 

Koulutushinta 
5.400 € / henkilö (veroton koulutuspalvelu) 
Hinta sisältää tietopuolisen koulutuksen, lähiopetuksen materiaalit ja Rakennustiedon 
tietopalvelun käyttöoikeuden koulutuksen aikana, tutkintotilaisuudet ja arvioinnit, verkko-
oppimisalustan käyttöoikeuden ja tarjoilut. 

 
Tutkinnon suorittanut voi hakea Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä (tällä hetkellä 395 
euroa). Tarkemmat tiedot ja edellytykset www.koulutusrahasto.fi –sivustolta. 
 

Koulutushakemus 
Hakemus koulutukseen tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua sähköisesti 
www.tts.fi sivun koulutuskaleterin kautta tai sähköpostitse alla mainituille henkilöille. 
 

Koulutukseen hyväksyntä 
Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti saatuamme ilmoittautumisia. Koulutukseen soveltuvat 
valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 

Lisätietoja  
(09) 2904 1200 /Opintosihteeri Mia Tokkari, mia.tokkari@tts.fi 
050 3879 550 Koulutuskoordinointi Anne Kumpulainen anne.kumpulainen@tts.fi 
050 5334769 Pääkouluttaja Risto Grusander 
044 714 3668 Yksikön johtaja Kalle Laine, kalle.laine@tts.fi 
040 712 5048 Kehitys- ja asiakkuuspäällikkö Jukka Jaakkola, jukka.jaakkola@tts.fi 
 
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. 
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