Turvaa ja hyvinvointia rakentamassa

Rakennusinsinöörit
ja -arkkitehdit RIA ry

Tulevaisuutta rakentaen
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto.
Tavoitteemme on parantaa jäsentemme ammatillisia
valmiuksia ja ammatillista arvostusta sekä edistää
heidän hyvinvointiaan.
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Toimintamme rakentuu tiedon ja turvan ympärille.
Opastamme ja tuemme jäseniämme työuran ensimetreiltä alkaen kaikissa työelämään ja työsuhteisiin
liittyvissä asioissa. Tarjoamme jäsenillemme myös
taloudellista hyötyä tuovia jäsenetuja.

Tule mukaan ja verkostoidu jo opiskeluaikana

Lisätietoa saat nettisivuiltamme, kaikilta some-kanaviltamme, oppilaitoksesi RIA-opiskelijayhdyshenkilöltä ja paikallisyhdistyksistämme.
Pidämme myös joka vuosi ammattikorkeakouluissa infotilaisuuksia,
joissa kerromme toiminnastamme ja jäsenyydestä.

Katso videolta, miksi
kannattaa liittyä RIAan!

Oletko jo rekisteröitynyt?
Rakennuslehden tilaajatunnukset toimivat avaimena tuoreimpaan ammattitietoon verkossa. Rekisteröityneenä
tilaajana varmistat pääsyn kaikkiin uutissisältöihin ja koulutettujen ammattilaisten työkaluihin ajasta ja paikasta
riippumatta. Luo tunnuksesi verkkosisältöjen käyttöön www.rakennuslehti.fi/rekisteroidy.

PRINTTI
Perjantaisin

UUTISKIRJE
Kolme kertaa viikossa

VERKKO
Joka päivä

UUTISSOVELLUS
Aina ja kaikkialla
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Tiesitkö,
että opiskelijajäsenyys on sinulle
ilmainen?

Opiskelijajäsenissä on tulevaisuus
Aktiiviset jäsenet ja jäsenyhteisöt puhaltavat henkeä
liittoomme. Tulevaisuuden rakentajina tärkeä rooli
on opiskelijajäsenillä, joita on RIAlaisten joukossa
yli 3000. Opiskelijajäsenenä sinulla on avoimet ovet
toimintaamme ja pääset oikeasti vaikuttamaan sekä
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ammattikunnan että rakennusalan tulevaisuuteen.
Voit tulla mukaan infotilaisuuksiin, koulutuksiin ja
tapahtumiin, joissa tapaat muita opiskelijoita,
kokeneempia RIAlaisia ja alan yritysten edustajia.

Opiskelijana opiskelijoiden puolesta

Jo opiskelijajäsenenä kannattaa lähteä mukaan oman paikallisyhdistyksen toimintaan. Paikallisyhdistys osallistuu ja tukee
opiskelijatoimintaa paikallisella tasolla ja sen hallituksessa
toimii myös opiskelijajäsenvastaava.
Opiskelijatoimikunta edustaa opiskelijajäseniä RIAn liittohallituksen ja STTK-opiskelijoiden kokouksissa.

kaan
Hae mu a!
t
ja vaiku

Haluamme kehittää alaa
yhdessä opiskelijoiden kanssa
Congridin perustajat – nuoret rakennusmestarit –
turhautuivat siihen, että rakennustyömailla käytettiin laadun
ja turvallisuuden tarkkailemiseen kynää ja paperia tai
Excel-taulukkoja. Asiat pitäisi pystyä tekemään paremmin ja
nopeammin. Pohdinnoista syntyi digitaalinen
Congrid-ohjelmisto, joka on vienyt rakennusalan laadun ja
turvallisuuden hallinnan uudelle tasolle Suomessa.

Tutustu uramahdollisuuksiin ja lataa
Congridin kulttuurikäsikirja congrid.ﬁ/ura
Lue lisää: congrid.ﬁ
5

Tervetuloa mukaan!
Voit liittyä RIAn opiskelijajäseneksi, kun opiskelet
rakennusinsinööriksi, rakennusarkkitehdiksi tai
rakennusmestariksi ammattikorkeakoulussa. Jäsenyys
on maksuton valmistumisvuotesi loppuun saakka.
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Opiskelijana nautit kaikista RIAn jäseneduista ilmaiseksi. Kuulut myös opiskelupaikkakuntasi alueyhdistykseen, jonka kautta voit vaikuttaa koko liiton
toimintaan ja tulevaisuuteen. Ryhdy vaikkapa RIAn ja
oppilaitoksesi yhdyshenkilöksi!

Ota vauhtia urallesi ja tule joukkoomme!
Mukaan toimintaan voi lähteä esimerkiksi
tarjoutumalla yhteyshenkilöksi välittämään
viestiä oman ammattikorkean opiskelijoiden
ja RIAn välillä.
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Näin liityt RIAan
Tule mukaan ja verkostoidu jo opiskeluaikana.
Opiskelijajäsenyys on maksuton ja saat samat
rahanarvoiset edut kuin muutkin jäsenet.
Liittyminen käy kätevästi nettisivujemme kautta.
Kun liityt jäseneksemme, liityt samalla opiskelupaikkakuntasi jäsenyhdistykseen.

Ota mukava asento, täytä
tietosi liittymislomakkeelle
nettisivuillamme ja liity RIAan.
www.ria.fi/fin/opiskelijoille/opiskelijajasenyys

www
8

Käytkö opiskelujen ohessa töissä tai
oletko jo työsuhteessa? Suosittelemme
liittymään myös työttömyyskassaan,
jolloin kartutat jo opiskeluaikana
työttömyyskassan työssäoloehtoa.

Rakentamassa parempaa
yhteiskuntaa
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja
projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Kehitämme ja
rakennamme kestävää tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme
ja yhteistyökumppaneidemme kanssa ja olemme mukana
toteuttamassa aikamme kiinnostavimpia projekteja.
Tule meille töihin, jos työskentely innostavassa ympäristössä
mielenkiintoisten projektien parissa kiinnostaa sinua!

www.skanska.fi
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Neuvoja työelämän rakentamiseen
Työelämässä herää monenlaisia kysymyksiä ja eteen
voi tulla yllätyksiäkin. Opiskelijajäsenenä voit kysyä
meiltä neuvoa, kun jokin mietityttää työsuhteessa
ja työsopimuksessa tai kun haluat apua työehtosopimuksen tulkintaan. Tarvittaessa kauttamme on
mahdollista saada myös lainopillista apua.
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Meiltä saat näkemystä palkka-asioihin. Teemme
säännöllisesti palkkatutkimuksia, joiden perusteella
laadimme palkkasuositukset opiskelijoille ja alalle
valmistuville. Päivitämme suosituksia vuosittain
yleisen palkkakehityksen mukaisesti.

Katso opiskelijoiden
palkkasuositukset
nettisivuiltamme:
ria.fi/fin/opiskelijoille/palkkasuositukset

www

Opiskele
rakennusOpiskele
rakennusOpiskele
rakennustekniikkaa
Xamkissa!
tekniikkaa
Xamkissa!
tekniikkaa
Xamkissa!
Lue lisää koulutuksista

Lue lisää
Lue
lisää koulutuksista
ja koulutuksista
hakuajoista
jaxamk.fi
hakuajoista
ja hakuajoista
xamk.fi
xamk.fi

VAHVISTA OSAAMISTA

Opiskele rakennusOpiskele rakennustekniikkaa tekniikkaa
Xamkissa! Xamkissa!
Lue lisää koulutuksista
Lue lisää koulutuksista
ja hakuajoista
ja hakuajoista
xamk.fi
xamk.fi

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
on rakennusalan ammatillinen erikoisoppilaitos,
jossa opiskelet monimuotoisesti, joustavasti ja
työelämälähtöisesti. Voit opiskella joko tutkintotavoitteisesti, hankkia erilaisia sertifiointeja
ja pätevöitymisiä, tai osallistua ajankohtaisiin
täydennyskoulutuksiin. www.rateko.fi
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RIAlaisen edut
Kun liityt RIAn opiskelijajäseneksi, saat käyttöösi
liittomme monipuoliset edut ja palvelut.

Tuhtia asiaa
• RIA-lehti 4 kertaa vuodessa
• Rakennuslehti
• muut alan lehdet, esimerkiksi
• Betoni-lehti 4 kertaa vuodessa

Turvaa töihin ja vapaalle
•• matkustajavakuutus
• ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
•
Vakuutukset If-vakuutusyhtiöltä.
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Katso kaikki
jäsenedut:
www.ria.fi/fin/jasenedut
www

Muistitko työttömyyskassan?
Suosittelemme liittymään työttömyyskassan jäseneksi jo opintojen aikana. Voit liittyä
jäseneksi, kun olet kesätyössä tai kun teet palkkatyötä opintojesi ohessa. Kun teet töitä
ja kuulut kassaan, kerrytät itsellesi ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Opiskelijajäsenenä voit liittyä kauttamme KOKO-kassaan. Kysy lisää työttömyyskassasta
ja kassaan liittymisestä meiltä, toimisto@ria.fi tai puh. 040 450 9788.

Tunnustusta valmistuville
Valmistuvana opiskelijajäsenenämme voit hakea RIA-stipendiä.
Stipendi on tunnustus hyvin sujuneista opinnoista, ja myönnämme
sen liittohallituksen päätöksellä.
Voit myös hakea jäsenyhdistyksen stipendiä. Se myönnetään
valmistuvalle opiskelijajäsenelle, joka on osallistunut aktiivisesti
RIAn opiskelijatoimintaan ja jäsenyhdistyksen toimintaan. Paikallisyhdistykset päättävät stipendin suuruuden ja saajan tai saajat.
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Katso netistä,
missä mennään
seuraavaksi:
www.ria.fi/fin/osallistu

Nähdään!
Järjestämme jäsenillemme monenlaisia tapahtumia
ja koulutuksia. Osa niistä on suunnattu kaikille
jäsenillemme, osa vain opiskelijoille.
Opiskelijoiden omia tapahtumia ovat muun muassa
Rakennusalan yrityspäivät oppilaitoksissa ja yhdessä
Rakennuslehden kanssa toteuttettava Urapolkujakiertue.
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Näissä tapahtumissa voit tutustua kiinnostaviin
yrityksiin ja solmia suhteita niiden työntekijöihin.
Lisäksi meillä on työelämäaiheisia koulutuksia
esimerkiksi työn hakemiseen ja työsopimusten
tekemiseen liittyen sekä vapaamuotoisempaa
toimintaa, jossa RIAlaiset pääsevät tapaamaan
toisiaan.

Kohti
hiilineutraalia
yhdyskuntaa
Rakennesuunnittelu
Infrasuunnittelu
Yhdyskuntasuunnittelu

15

www.ria.fi

Seuraa meitä somessa!

• www.jssuomi.fi

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
Albertinkatu 23 A 13, PL 357, 00121 Helsinki
toimisto@ria.fi

