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Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry ja Sivistystyönantajat ovat sopineet 24.10.2016 
seuraavista ay-koulutuksista vuonna 2017 

YHL:n järjestämät kurssit  

Kurssin nimi   Ajankohta  Paikka  Kohderyhmä 

Luottamusmies-kurssivarauksia 2 kpl 1-2 pv (syksy/kevät) Avoin Toinen plm, varat 
Sisältö: Ajankohtaista työlainsäädäntöä    toinen lm, varat 
ja työehtosopimusaiheita, luottamusmies-    Unigrafia 
tapausten läpikäyntiä 

Palkkausjärjestelmä- ja luottamusmies- 30.-31.3.2017  Helsinki lm, varat. arviointi- 
mieskurssi      ryhmien jäsenet, 
Sisältö: Luottamusmiesten kertauskurssi    yhd. puheenjohtajat 
jossa käydään läpi sopimusten tulkinta-    Unigrafia 
asioita tapausten avulla, erityisesti työ- 
aikatapauksia. Ajankohtainen työmarkki- 
natilanne. Palkkausjärjestelmäasioita 
toisena päivänä, johon voivat osallistua 
ARYjen jäsenet, jotka eivät ole luotta- 
musmiehiä 

Työsuojelukurssi  8.-9.5.2017  Helsinki tsv ja varat, ts-tmk 
Sisältö: Ajankohtaisia      jäsenet, ts-asiam.  
henkisen, sosiaalisen ja fyysisen    luottamusmiehet 
työsuojelun aiheita 

Yliopistopäivä  15.9.2916  Helsinki lm ja varat, yhd. pj 
Sisältö: YHL:n perinteinen      työnantajien edust. 
vuosiseminaari yliopistomaailman    OKM:n ja poliittisen 
ajankohtaisista teemoista ja edunvalvonnasta   päättäjän edustajia 

Edunvalvontakurssi  9.-10.2.2017  Helsinki yhdistysten  
Sisältö: Neuvottelu- ja sopimusasioita    neuvott., pj, plm 
yliopistojen ja virastojen edunvalvonnassa 
Sopimustulkinta- ja soveltamiskysymyksiä 

YHL:n yhdistysten järjestämä koulutus   
 
Järjestäjä / kurssin nimi  Aika Kohderyhmä 

Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry 
HYHY:n ajankohtaisseminaari 2-pv kevät Lm ja varat, ts-henkilöstö, yhd hall jäsenet 
Sisältö: Työnantajan edustaja: ajankohtaista omasta yliopistosta ja yliopistosektorilta. Muuttunut 
lainsäädäntö esim. työttömyysturva 

HYHY:n ajankohtaisseminaari 2-pv syksy Lm ja varat, ts-henkilöstö, yhd hall jäsenet 
Sisältö: Yliopiston vv. 2016-17 henkilöstövähennysten vaikutukset (työnantajan edustaja). Ajankohtaista 
omasta yliopistosta ja yliopistosektorilta  

Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys ISYHY ry 
ISYHY:n edunvalvontapäivät syksy Lm ja varat, ts-henkilöstö, yhd hall jäsenet 
Sisältö: Ajankohtaista Itä-Suomen yliopiston  yt-neuvottelukunnan jäsenet 
edunvalvonnassa  

Valtakunnalliset EDU-päivät 21.-22.4.2017                   ISYHY:n, JYHY:n, OYHY:n, LAYHY:n ja VYHY:n 
Sisältö: Ajankohtaista työmarkkinoilla,  lm ja varat, ts-henkilöstö ja yhdistysten hall jäs 
yliopistosektorilla sekä maakuntien 
erityiskysymyksiä 
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Järjestäjä / kurssin nimi  Aika Kohderyhmä  

Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY ry 
JYHY:n luottamusmiesten ja hallituksen  6.10.2017 Lm ja varat, ts-henkilöstö, yhd. hall. jäsenet 
Sisältö: Ajankohtaista Jyväskylän yliopiston edunvalvonnassa  

Lapin yliopiston henkilökuntayhdistys LAYHY ry 
LAYHY:n ajankohtaispäivät  2-pv kevät Lm ja varat, ts-henkilöstö, yhd. hall. jäsenet  
Sisältö: Ajankohtaista Lapin yliopiston edunvalvonnassa, rakenteellisessa kehittämisessä ja muissa 
työmarkkina-asioissa 

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry 
OYHY:n henkilöstön edustajien koulutus kevät Lm ja varat, ts-henkilöstö, yhd. hall. jäsenet 
Sisältö: Ajankohtaista Oulun yliopiston edunvalvonnassa ja työmarkkinoilla 

Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys TTYHY ry 
Ajankohtaista edunvalvonnassa  helmikuu Lm ja varat, ts-henkilöstö, yhd. hall. jäsenet 
Sisältö: Ajankohtaista Tampereen 1 pv ja varajäsenet sekä yt-neuvottelukunnan jäs. 
teknillisessä yliopistossa, työmarkkinatilanne ja muita ajankohtaisia aiheita 

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys TAYHY ry 
Ajankohtaista edunvalvonnassa  1 pv  Lm ja varat, ts-henkilöstö, yhd. hall. jäsenet 
Sisältö: Ajankohtaista Tampereen   ja varajäsenet sekä yt-neuvottelukunnan jäs. 
yliopistossa, työmarkkinatilanne ja muita ajankohtaisia aiheita 

Turun yliopiston henkilökuntayhdistys TYHY ry 
LAYHY:n ajankohtaispäivät  1 pv Lm ja varat, ts-henkilöstö, yhd. hall. jäsenet 
Sisältö: Ajankohtaista Turun yliopiston   ja varajäsenet sekä yt-neuvottelukunnan jäs. 
edunvalvonnassa, työmarkkinoilla ja  
muuta ajankohtaiset asiat 

Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry 
VYHY:n henkilöstön edustajien koulutus 1 pv kevät Lm ja varat, tsv ja ts-yht.henkilöt, yt- 
Sisältö: Ajankohtaista Vaasan yliopiston  neuvottelukunnan jäsenet, yhd. hall. jäs.  
edunvalvonnassa ja työmarkkinoilla 

VYHY:n henkilöstön edustajien koulutus 1 pv syksy Lm ja varat, tsv ja ts-yht.henkilöt, yt- 
Sisältö: Ajankohtaista Vaasan yliopiston  neuvottelukunnan jäsenet, yhd. hall. jäs.  
edunvalvonnassa ja työmarkkinoilla 

 

Palkansaajajärjestö Pardia järjestää 

Eloseminaari    1 pv elokuu Pääluottamusmiehet 

Sisältö: Ajankohtaisia työmarkkina-asioita seminaarissa, johon osallistuu työnantajien edustajia virastoista, 
yliopistoista ja yrityksistä sekä työnantajajärjestöistä 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK järjestää 

STTK:n hed-seminaari  21.9.2017 Plm, lm, tsv ja varat 
Sisältö: Teemaseminaari, jossa on runsaasti asiantuntijaluentoja työelämän, työsuojelun ja työhyvinvoinnin 
aiheista sekä näytteilleasettajien esittelyjä. Työmarkkinajärjestöjen edustajien ja poliittisen päättäjän luentoja 
sekä paneeli.  
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Aktiivi-Instituutti järjestää 

Luottamusmiesten peruskoulutukset uusille luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille, myös Unigrafia 
Yksityiset sopimusalat, kevätkauden ryhmä  
(ensimmäinen lähiopetusjakso järjestetään Itä-Pasilassa, toinen ja kolmas Aktiivi-Instituutin tiloissa Helsingin 
keskustassa) 

Ohjattua verkko-opiskelua tammi-helmikuussa 2017. Ilmoittautuminen kurssille päättyy 14.12.2016. 
Etäopiskelua, johon on neuvoteltu työaikaa on kaikkien lähijaksojen välissä ja kurssin lopuksi. 

Lähiopetusta 7.-8.2.2017   

Lähiopetusta 3.-4.4.2017 

Lähiopetusta 12.-13.6.2017  

  
Yksityiset sopimusalat, syyskauden ryhmä (kaikki lähiopetusjaksot järjestetään Aktiivi-Instituutin tiloissa 
Helsingissä) 

Ohjattua verkko-opiskelua syyskuussa 2017 ja etäopiskelua kaikkien lähijaksojen välissä ja kurssin lopuksi 
kuten kevätkauden ryhmässäkin.  

Lähiopetusta 25.-26.9.2017   

Lähiopetusta 16.-17.11.2017 

Lähiopetusta 22.-23.1.2018 

Työsuojelun peruskurssit uusille työsuojeluvaltuutetuille tai varavaltuutetuille. Sisältö: 
työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja keskeinen lainsäädäntö. (Kurssit ovat vaihtoehtoisia eli tsv menee 
ajankohtana, joka hänelle sopii) 

Työsuojelun peruskurssi 1  1. jakso 22.-24.2.2017 Helsinki 
   2. jakso 23.-24.3.2017 

Työsuojelun peruskurssi 4  1. jakso 10.-12.5.2017 Helsinki 
   2. jakso 5.-6.6.2017  

Työsuojelun peruskurssi 7  1. jakso 6.-8.11.2017 Helsinki 
   2. jakso 11.-12.12.2017 

Työsuojelutietoa luottamusmiehille  16.-17.2.2017  Oulu 
   20.-21.3.2017  Helsinki 
   25.-26.9.2017  Helsinki 

 

Henkilöstön edustajien täydennyskoulutus (lm, tsv ja varat, yt-edustajat) 

 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, verkkokurssi 9.-29.1.2017 

Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat 1.-2.6.2017  Helsinki 

Yksityisyyden suoja ja yhdenvertaisuus työelämässä 27.-28.2.2017 Helsinki 


