
Koulutukset yliopistojen, yliopistojen omistamien yhtiöiden (Sivista) ja Kansallisgallerian henkilöstön edustajille vuonna 2021

Kurssi Ajankohta Paikka Sisältö Kohderyhmä HUOM     

Edunvalvontakurssi 

Monikanavainen kurssi, jonka 

teemat ovat yliopistojen 

erityiskysymyksistä 

palkkausjärjestelmän, työsuojelun 

ja muun edunvalvonnan sekä 

yhteistoiminnan asioissa

18.-19.3.2021 Helsinki Yliopistojen ja yliopistojen omistamien yhtiöiden 

palkkausjärjestelmin toimivuus

Työsuojelun erityiskysymyksiä yliopistoissa ja 

yhtiöissä

Luottamusmiestoiminnan esimerkkitapauksia

Yhteistoiminta yliopistoissa ja yhtiöissä

plm, lm, varat ARY:jen 

jäsenet, 

työsuojeluvaltuutetut ja 

varat; voi osallistua yhteen 

tai kahteen päivään; 

palkkausjärjestelmä- ja 

työsuojeluasioiden 

rinnakkainen käsittely

Unigrafia, (HY247) eli

HY Kiinteistöpalveluyhtiö

STTK:N HED-PÄIVÄ 28.9.2021 Helsinki Ajankohtaista lainsäädäntö- ja työsuojeluasiaa 

luottamushenkilöille.

luottamusmiehet ja 

työsuojeluvaltuutetut sekä 

heidän varat

Unigrafia,

HY247,

Kansallisgalleria

Yliopistopäivä 24.9.2021 Helsinki Perinteinen vuosiseminaari 

yliopistomaailman ajankohtaisista teemoista ja 

edunvalvonnasta

lm ja varat, 

yhdistysten pj:t, 

ta:n edustajat, 

OKM:n ja poliittisen 

päättäjän edustajat

Pron yhdistysten järjestämä koulutus 
Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys AaltoHY ry 

Aalto-yliopiston 

henkilöstöyhdistyksen 

edunvalvontapäivä

23.4.2021 Aalto-

yliopisto, 

Espoo

Aalto-yliopiston ajankohtaisia asioita, 

työmarkkina ja edunvalvonta-asioita

Aalto-HYn luottamusmiehet 

ja 

työsuojeluvaltuutetut 

(+ näiden varat), 

yhdistyksen 

hallitus ja toimihenkilöt, 

ml. ACREssa ja AEEssa 



Helsingin yliopiston  henkilökuntayhdistys HYHY ry

HYHY:n yliopistopäivä 1 pv 5.2.2021 Avoin + 

etämahdol

lisuus

Yliopiston, HY247 ja Unigrafian ajankohtaiset 

asiat, uusi luottamusmieskausi, TES-asiat, 

ajankohtaiset luottamusmies- ja työsuojeluasiat 

ym.(kutsutaan luennoitsijaksi esim. HY:n 

henkilöstöjohtaja, Pron sopimusalavastaava).

Luottamusmiehet ja varat, 

työsuojeluvaltuutetut ja 

–varat sekä 
työsuojeluorganisaation 

jäsenet 

(kampustoimikuntien 

HYHYläiset henkilöstöä 

edustavat jäsenet), 

yhdistyksen hallituksen 

jäsenet.

Unigrafian ja 

kiinteistöpalveluiden 

henkilöstönedustajat

HYHY:n ajankohtaisseminaari 2 pv 10.-

11.6.2021 

Avoin + 

etämahdol

lisuus

TES-asiat, työnantajan ajankohtaiset, 

luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen 

kuulumiset, yhteistyön kehittäminen (kutsutaan 

esim. tjs-kouluttaja, TA:n ja Pron edustaja)  

ks. Edell. ks. Edell.

HYHY:n ajankohtaisseminaari 2 pv 20.-

21.9.2021 

Avoin + 

etämahdol

lisuus

Palkkausjärjestelmät ja palkkakehitystietoja, 

henkilöstöjohtaminen, luottamusmiesten ja 

työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaiset, Pron 

ks. Edell. ks. Edell.

HYHY:n yliopistopäivä 1 pv 1.12.2021 Avoin + 

etämahdol

lisuus

Ajankohtaista henkilöstöasioista yliopistolta, 

HY247:stä ja Unigrafiasta, Pron 

neuvottelukuntien terveiset 

(luennoitsijaksi työnantajan edustaja sekä liiton 

edustaja)

ks. Edell. ks. Edell.

Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys ISYHY ry

ISYHY:n edunvalvontapäivät  2pv, 22.-

23.9.2021

Itä-Suomi Ajankohtaista Itä-Suomen  yliopiston, 

Varastokirjaston ja Certian  

edunvalvonnasta ja työmarkkina-asioista. 

Lm ja varat, ts-yhteis-

toimintahenkilöstö, 

yt-neuvottelukunnan 

jäsenet sekä yhdistyksen 

hallituksen jäsenet ja 

varajäsenet



Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY ry

JYHY:n luottamushenkilöiden ja 

hallituksen 

jäsenten ajankohtaispäivä

26.3.2021 Avoin Ajankohtaista Jyväskylän yliopiston 

edunvalvonnassa

Lm ja varat, ts-henkilöstö,

yhd. hallituksen jäsenet

Lapin yliopiston henkilökuntayhdistys LAYHY ry

LAYHY:n ajankohtaispäivät 29-31.10.2021 Levi Ajankohtaista Lapin yliopiston edunvalvonnassa, 

työmarkkina-asioissa ja muita kehittämisasioita.

Lm ja varat, ts-henkilöstö,

yhdistyksen hallituksen 

jäsenet

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry

EDU-päivät 11-12.6.2021 Kajaani Ajankohtaista työmarkkinoilla ja  

yliopistosektorilla, maakuntien 

erityiskysymyksiä

Kaikkien yliopistojen 

henkilökuntayhdistysten lm 

ja varat, tsv ja varat, 

yhdistysten puheenjohtajat

varat, ts-henkilöstö ja 

yhd. hallitusten jäsenet

OBS! Laajennettu koskemaan 

kaikkia yo-lm-henk. OYHY ry 

vastaa paikallisista 

järjestelyistä ja ohjelman 

sisällöstä, kutsu ja 

ilmoittautuminen Pro

OYHY:n henkilöstön 

edustajien koulutus
15.10.2021 Avoin Ajankohtaista Oulun yliopiston 

edunvalvonnassa ja työmarkkinoilla

Lm ja varat, ts-henkilöstö,

yhd. hallituksen jäsenet



TAU:n yhteistoiminta, 

edunvalvonta ja henkilöstön tila

19.3.2021 Tampere Tarkastelu vuoden 2020 aikana käytyihin 

asioihin henkilöstön kannalta ja miltä tilanne 

näyttää. TA:n ja henkilöstönedustajien 

vuoropuhelu asiaan liittyvistä teemoista.

TaYHY:n hallituksen 

jäsenet ja varat, 

luottamusmiehet ja varat,

työsuojeluvaltuutetut ja 

varat, ts-organisaation 

jäsenet, ts-

yhteistoimintahenkilöstö,

yhteistoimintaneuvoston 

TaYHY:n jäsenet

TAU:n ajankohtaiset 

henkilöstöasiat. - Mihin ollaan 

menossa?

22.10.2021 Tampere Yliopistosektorin ja ammattiliitto Pron 

ajankohtaiset asiat

TaYHY:n hallituksen 

jäsenet ja varat, 

luottamusmiehet ja varat,

työsuojeluvaltuutetut ja 

varat, ts-organisaation 

jäsenet, ts-

yhteistoimintahenkilöstö,

yhteistoimintaneuvoston 

TaYHY:n jäsenet

Turun yliopiston henkilökuntayhdistys TYHY ry

Tyhyn aktiivien koulutuspäivä 5.3.2021 Turku Ajankohtaista Turun yliopistossa, 

työmarkkinoilla ja muut ajankohtaiset asiat

Lm ja varat, ts-henkilöstö,

yhdistyksen hallituksen 

jäsenet ja varat

Turun yliopiston henkilökuntayhdistys TYHY ry ja Personalförening vid Åbo Akademi PfÅA rf järjestävät yhdessä

Tyhyn ja PfÅA:n yhteinen 

luottamusmiesten ja 

työsuojeluvaltuutettujen 

koulutus

4.11.2021 Turku Luottamusmiestoiminnan perusasioita, 

yliopistojen yleisen työehtosopimuksen 

läpikäynti, käytännön lm-case harjoituksia

Lm ja varat, tsv:t ja varat

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys TAYHY ry



ProUnioni ry

Luottamusmiespäivät avoin Helsinki VES/TES kierros, työpaikkatason toiminta ja 

edunvalvonta luottamusmiehen roolissa. 

Pääluottamusmiehet + 

varat, luottamusmiehet + 

varat, tsv:t + varat ja 

yhdistyksen hallituksen 

jäsenet

Kansallisgalleria



AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 20 2021

Ammattiliitto Pron kurssisuunnitelmasta 2021 seuraavat kurssit 

(samansisältöisiä/eri ajankohtia/eri paikkakuntia – lm tai tsv voi 
osallistua vain yhteen samaan kurssikokonaisuuteen lähellä omaa paikkakuntaa)

LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS 

Luottamushenkilöiden peruskoulutus (myös Unigrafian lm)

Kohderyhmä: 1. jakso uudet luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 

2. jakso vain luottamusmiehille

Paikka 1. jakso 2. jakso 2. jakson paikka

Turku 10.-12.2. 10.-12.3. Kirkkonummi

Oulu 10.-12.2. 10.-12.3. Kirkkonummi

Kirkkonummi 10.-12.2. 10.-12.3. Kirkkonummi

Tampere 17.-19.2. 24.-26.3. Kirkkonummi

Jyväskylä 17.-19.2. 24.-26.3. Kirkkonummi

Lahti 17.-19.2. 24.-26.3. Kirkkonummi

Vaasa 24.2.-26.2. 24.-26.3. Kirkkonummi

Kuopio 24.2.-26.2. 24.-26.3. Kirkkonummi

Pori 3.-5.3. 19.-21.5. Kirkkonummi

Hämeenlinna 24.-26.3. 19.-21.5. Kirkkonummi

Lappeenranta 24.-26.3. 19.-21.5. Kirkkonummi

Kirkkonummi 21.-23.4. 19.-21.5. Kirkkonummi

SYKSY

Kirkkonummi 15.-17.9. 20.-22.10. Kirkkonummi

Oulu 15.-17.9. 20.-22.10. Kirkkonummi

Kuopio 22.-24.9. 27.-29.10. Kirkkonummi

Jyväskylä 22.-24.9. 27.-29.10. Kirkkonummi

Lahti 29.9.-1.10. 27.-29.10. Kirkkonummi

Tampere 29.9.-1.10. 27.-29.10. Kirkkonummi

Turku 6.-8.10. 24.-26.11. Kirkkonummi


