
YHL:n esitys Sivistystyönantajalle 

 

YHL:n koulutukset henkilöstön edustajille vuonna 2018 
 

Kurssi Ajankohta Paikka Sisältö  Kohderyhmä HUOM 
Luottamusmies- 
kurssivarauksia 2 kpl 

1-2 pv  
(helmi/avoin) 

Avoin Ajankohtaista 
työlainsäädäntö 
ja työehtosopimusaiheita,  
uuden sopimuksen 
selostustilaisuuksia 

plm,  
lm, varat, tsv ja varat 

Unigrafia 

Palkkausjärjestelmä- 
ja STTK:n HED-päivä 

29.-
30.10.2018 

Helsinki Luottamusmiesten 
kertauskurssi, jossa 
käydään läpi sopimusten 
tulkinta-asioita tapausten 
avulla, erityisesti 
työaikatapauksia. 
Ajankohtainen 
työmarkkinatilanne. 
Palkkausjärjestelmäasioita 
ensimmäisenä päivänä, 
johon voivat osallistua 
ARYjen jäsenet, jotka 
eivät ole 
luottamusmiehiä. Toisena 
päivänä osallistutaan 
STTK:n HED-päivään 
 

luottamusmiehet, varat 
arviointiryhmien jäsenet 
yhdistysten 

Unigrafia 

Yhteistoimintakurssi  
 

12.-
13.4.2018 

Tampere Yhteistoiminta 
yliopistoissa yritysten 
yhteistoimintalain 
mukaan. Yt lomautus- ja 
irtisanomistapauksissa 
sekä 
organisaationmuutos-
tilanteissa. 

luottamusmiehet ja 
varat, 
työsuojeluvaltuutetut ja 
varat, yt-edustajat 

 

      
Työsuojelukurssi 24.-

25.5.2018 
Tampere Ajankohtaisia henkisen, 

sosiaalisen ja fyysisen 
työsuojelun aiheita  

työsuojeluvaltuutetut, 
varavaltuutetut 
työsuojelutoimikuntien 
jäsenet 
työsuojeluasiamiehet, 
luottamusmiehet 

 

Yliopistopäivä 21.9.2018 Helsinki YHL:n perinteinen 
vuosiseminaari 
yliopistomaailman 
ajankohtaisista 
teemoista ja 
edunvalvonnasta 

luottamusmiehet ja varat 
yhdistysten 
puheenjohtajat, 
työnantajan edustajat, 
OKM:n ja poliittisen 
päättäjän edustajat 

 

YHL:n yhdistysten järjestämä koulutus 
Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry 
HYHY:n yliopistopäivä 
1-pv 

kevät Avoin Luottamushenkilöiden 
yleiset tehtävät ja vastuut 
(lm, ts). 
Luottamushenkilöiden 
toiminta 

Lm ja varat, ts-
henkilöstö,  
yhdistyksen hallituksen 
jäsenet 

ks. 
erilliset 
perustelut 

 



HYHY:n 
ajankohtaisseminaari 
2-pv 

kevät Avoin Työnantajan edustaja:  
ajankohtaista omasta  
yliopistosta ja yo-
sektorilta, uusi 
työehtosopimus 

Lm ja varat, ts-
henkilöstö,  
yhdistyksen hallituksen 
jäsenet 

 

HYHY:n yliopistopäivä 
1-pv 

syksy Avoin Luottamusmiesten 
kokemuksia, 
työsuojelunäkökulmia 
yliopistossa 

Lm ja varat, ts-
henkilöstö,  
yhdistyksen hallituksen 
jäsenet 

 

Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys 
ISYHY ry 
ISYHY:n 
edunvalvontapäivät 
2-pv 

syksy Avoin Ajankohtaista Itä-Suomen 
 yliopiston 
edunvalvonnassa ja 
työmarkkinoilla 

Lm ja varat, ts-
yhteistoimintahenkilöstö, 
yt-neuvottelukunnan 
jäsenet ja   
yhdistyksen hallituksen 
jäsenet 

 

Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY ry 
JYHY:n 
luottamusmiesten ja 
hallituksen 
jäsenten 
ajankohtaispäivä 

5.10.2018 Avoin Ajankohtaista Jyväskylän  
yliopiston 
edunvalvonnassa 

Lm ja varat, ts-
henkilöstö,  
yhdistyksen hallituksen 
jäsenet 

 

Lapin yliopiston henkilökuntayhdistys LAYHY ry 
LAYHY:n 
ajankohtaispäivät 2-
pv 

kevät Avoin Uusi työehtosopimus, 
ajankohtaista Lapin 
yliopiston 
edunvalvonnassa, 
rakenteellisessa 
kehittämisessä ja muissa 
työmarkkina-asioissa 

Lm ja varat, ts-
henkilöstö,  
yhdistyksen hallituksen 
jäsenet 

 

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry 
OYHY:n henkilöstön 
edustajien koulutus 

kevät Avoin Ajankohtaista Oulun 
yliopiston 
edunvalvonnassa ja 
työmarkkinoilla 

Lm ja varat, ts-
henkilöstö,  
yhdistyksen hallituksen 
jäsenet 

 

Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys TTYHY ry 
Ajankohtaista 
edunvalvonnassa  
1-pv 

23.2.2018 Avoin Ajankohtaista Tampereen 
teknillisessä yliopistossa, 
työmarkkinatilanne ja 
muita ajankohtaisia 
aiheita 

Lm ja varat, ts-
henkilöstö,  
yhdistyksen hallituksen 
jäs. 
ja varajäsenet sekä yt-
neuvott. kunnan jäsenet 

 

Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys TTYHY ry ja Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys  
TAYHY ry yhdessä 
Ajankohtaisseminaari marraskuu Avoin Ajankohtaista Tampere 3 -

hankkeessa, 
työmarkkinatilanne ja 
muita ajankohtaisia 
aiheita 

Lm ja varat, ts-
henkilöstö,  
yhdistysten hallituksen 
jäs. 
ja varajäsenet sekä 
yhdistysten toimihenkilöt 

 

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys TAYHY ry  
Ajankohtaista 
edunvalvonnassa    
1-pv 

13.4.2018 Avoin Ajankohtaista Tampereen 
yliopistossa, 
työmarkkinatilanne ja 

Lm ja varat, ts-
henkilöstö, yhdistyksen 
hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet sekä yt-

 



muita ajankohtaisia 
aiheita 

neuvottelukunnan 
jäsenet 

 
Turun yliopiston henkilökuntayhdistys TYHY ry 
Ajankohtaista 
edunvalvonnassa  
1-pv 

huhtikuu Avoin Ajankohtaista Turun 
yliopistossa, 
työmarkkinoilla ja muut 
ajankohtaiset asiat 

Lm ja varat, ts-
henkilöstö, yhdistyksen 
hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet sekä 
toiminnantarkastaja ja 
varatoiminnantarkastaja 

 

Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry 
Valtakunnalliset 
EDU-päivät 

20.-
21.4.2018 

Avoin Ajankohtaista 
työmarkkinoilla.  
Ajankohtaista 
yliopistosektorilta, 
maakuntien 
erityiskysymyksiä. 

ISYHY:n, JYHY:n, OYHY:n, 
LAYHY:n ja VYHY:n lm ja 
varat, ts-henkilöstö ja 
yhdistysten hallitusten 
jäsenet 

 

 

 

 

Palkansaajajärjestö Pardian ja STTK:n järjestämä koulutus 2018 
Kurssi Ajankohta Kohderyhmä 
Pääluottamusmiesten kurssi 
2-pv 

Avoin plm tai vara, jos vars. estynyt 

Luottamusmiesten 
ajankohtaispäivä 

Avoin lm ja varat 

Eloseminaari 
(työnantajatapaaminen) 

Elokuu kutsuseminaari plm:t  

STTK:n HED-päivä 
Ajankohtaista lainsäädäntö- ja 
työsuojeluasiaa 
luottamushenkilöille 

30.10.2018, ks. liiton 
Palkkausjärjestelmäkurssi 

lm ja varat, tsv ja varat  

 

 

Aktiivi-Instituutin järjestämä koulutus, johon YHL lähettää luottamushenkilöitä 
Työsuojelukoulutus Ajankohta Paikka Kohderyhmä 
Työsuojelun peruskurssi 
1 

1.jakso 22.-24.1.2018 
2.jakso 15.-16.2.2018 

Helsinki  tsv ja varat 

Työsuojelun peruskurssi 
6, 1. jaksolla suoritetaan 
Työturvallisuuskortti 

1.jakso 7.-9.5.2018 
2.jakso 13.-14.6.2018 

Helsinki tsv ja varat 

Työsuojelun peruskurssi 
8 

1.jakso 10.-12.9.2018 
2.jakso 15.-16.10.2018 

Kuopio tsv ja varat 

Työsuojelun peruskurssi 
9 

1.jakso 24.-26.9.2018 
2.jakso 25.-26.10.2018 

Helsinki tsv ja varat 

Työsuojelutietoa 
henkilöstön edustajille, 
Verkkokurssi 

alkaen 12.3.2018  lm ja varat 

Työsuojelutietoa 
luottamusmiehille 

12.-13.3.2018 
31.5.-1.6.2018 
8.-9.10.2018 

Helsinki 
Oulu 
Helsinki 

lm ja varat 

Henkilöstön edustajien täydennyskoulutus 



Aloittelevan 
luottamusmiehen 
perustietopaketti 

1.-2.3.2018 Helsinki lm. tsv ja varat, yt-
edustajat 

Paikallisen sopimisen 
perusteita yrityksissä 

13.-14.9.2018 Helsinki lm, tsv ja varat 

Viestintää ja tietosuojaa 
työelämässä 

24.-25.5.2018 Helsinki lm, tsv ja varat 

Luottamusmiesten peruskurssit 
Yksityiset sopimusalat 
+ etäopiskelua verkossa 
n. 4 tuntia ennen 
ensimmäistä 
lähiopetusjaksoa ja n. 1 
tunti viikossa 
ensimmäisen ja toisen 
sekä toisen ja 
kolmannen 
lähiopetusjakson välillä  

29.-30.1.2018 
26.-27.3.2018 
21.-22.5.2018 

Helsinki uudet lm ja varat 
(myös Unigrafia) 

 
TJS-Opintokeskuksen 
koulutukset, joihin YHL voi 
lähettää luottamushenkilöitä    
kurssi ajankohta kohderyhmä sektori 

YT-menettelypäivä 

5.4.2018 Jyväskylä luottamusmiehet ja varat, 
työsuojeluvaltuutetut, 
vara, ts-toimikuntien  
jäsenet, 
työsuojeluasiamiehet, 
luottamusmiehet 

yliopistot, Unigrafia 
17.10.2018 Helsinki 

  
  

Henkisen työsuojelun laki ja  
valvonta (verkkokoulutus) 

26.9.2018 klo 9-10.30 verkossa,  
Henkisen työsuojelun 
lainsäädäntö. luottamusmiehet ja varat,  

työsuojeluvaltuutetut ja varat 
ts-toimikuntien jäsenet yliopistot, Unigrafia 

3.10.2018 klo 9-10.30 verkossa, 
Henkisen työsuojelun valvonta. 

 


