Aihenro Kurssin nimi
002
Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan
johdanto, 3 pv

Kurssikuvaus
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen
edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin
sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojeluja yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen
edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin
sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojeluja yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen
edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin
sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojeluja yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen
edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin
sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojeluja yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen
edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin
sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojeluja yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen
edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin
sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojeluja yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.
Kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja
luottamusmiehentehtäviin.

Alkupvä
17.1.2022

Loppupvä Kesto Hierarkia
19.1.2022
3
EDU

Hlömäärä
15

Kouluttaja
Perälä

14.3.2022

16.3.2022

3

EDU

JHL-opisto

15

Perälä

11.4.2022

13.4.2022

3

EDU

Kuopio

15

Perälä

5.9.2022

7.9.2022

3

EDU

Tampere

15

10.10.2022 12.10.2022

3

EDU

Oulu

21.11.2022 23.11.2022

3

EDU

5
viikkoa

002

Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan
johdanto, 3 pv

002

Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan
johdanto, 3 pv

002

Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan
johdanto, 3 pv

002

Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan
johdanto, 3 pv

002

Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan
johdanto, 3 pv

010

Uuden
luottamusmiehen
kurssi, verkkokurssina

010

Uuden
luottamusmiehen
kurssi, verkkokurssina

Kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja
luottamusmiehentehtäviin.

12.9.2022 14.10.2022

115

Luottamusmiestiedon
peruskursssi, kaikki
sopimusalat, 3 pv

Kurssi on tarkoitettu kunnan, valtion, kirkon ja
yksityisen sektorin luottamusmiehille. Kurssilla
opetellaan luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
sekä syvennetään ymmärrystä luottamusmiehen
toimintaympäristöstä. Luodaan pohjaa
sopimuskysymyksiin ja yhteistoimintaan. Harjoitellaan
myös neuvottelutoimintaa.

14.2.2022

31.1.2022

4.3.2022

16.2.2022

Paikka

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
kaikki
Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.

Viikkonu
mero
3

kaikki

Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.

11

Kuopio

kaikki

Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.

15

Perälä

Tampere

kaikki

Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.

36

15

Perälä

Oulu

kaikki

Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.

41

JHL-opisto

15

Perälä

kaikki

Kurssi on avoin kaikille
jäsenille.

47

VER

verkko

30

?

kaikki

5

5
viikkoa

VER

verkko

30

?

kaikki

3

LM

Kuopio

15

Perälä

Aloittavat
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta
Aloittavat
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta
Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

Kuopio

kaikki

37

7

Aihenro Kurssin nimi
115
Luottamusmiestiedon
peruskurssi, kaikki
sopimusalat, 3 pv

Kurssikuvaus
Alkupvä
Loppupvä Kesto Hierarkia
Kurssi on tarkoitettu kunnan, valtion, kirkon ja
25.4.2022 27.4.2022
3
LM
yksityisen sektorin luottamusmiehille. Kurssilla
opetellaan luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
sekä syvennetään ymmärrystä luottamusmiehen
toimintaympäristöstä. Luodaan pohjaa
sopimuskysymyksiin ja yhteistoimintaan. Harjoitellaan
myös neuvottelutoimintaa.
Kurssi on tarkoitettu kunnan, valtion, kirkon ja
19.9.2022 21.9.2022
3
LM
yksityisen sektorin luottamusmiehille. Kurssilla
opetellaan luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
sekä syvennetään ymmärrystä luottamusmiehen
toimintaympäristöstä. Luodaan pohjaa
sopimuskysymyksiin ja yhteistoimintaan. Harjoitellaan
myös neuvottelutoimintaa.
Kurssi on tarkoitettu kunnan, valtion, kirkon ja
14.11.2022 16.11.2022
3
LM
yksityisen sektorin luottamusmiehille. Kurssilla
opetellaan luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
sekä syvennetään ymmärrystä luottamusmiehen
toimintaympäristöstä. Luodaan pohjaa
sopimuskysymyksiin ja yhteistoimintaan. Harjoitellaan
myös neuvottelutoimintaa.
Kurssilla syvennetään luottamusmiesosaamista. Kurssit 21.2.2022 23.2.2022
3
LM
sisältävät työsuhteisiin liittyvien asioiden
selventämistä, viestintää, kansainvälisyyttä,
tiedonhankintaa, taloutta luottamusmiehen
näkökulmasta, kehittämisen orientaation,
työlainsäädäntöä ja paikallisen sopimisen haasteita.
Kurssilla syvennetään luottamusmiesosaamista. Kurssit 2.5.2022
4.5.2022
3
LM
sisältävät työsuhteisiin liittyvien asioiden
selventämistä, viestintää, kansainvälisyyttä,
tiedonhankintaa, taloutta luottamusmiehen
näkökulmasta, kehittämisen orientaation,
työlainsäädäntöä ja paikallisen sopimisen haasteita.

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Hlömäärä
15

Kouluttaja
Perälä

JHL-opisto

15

Perälä

Tampere

15

Perälä

JHL-opisto

20

JHL-opisto

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
kaikki
Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

Viikkonu
mero
17

kaikki

Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

38

kaikki

Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

46

Perälä

kaikki

Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

8

20

Perälä

kaikki

Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

18

JHL-opisto

20

Perälä

kaikki

Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

39

LM

JHL-opisto

20

Perälä

kaikki

Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

48

LM

JHL-opisto

20

Perälä

kaikki

Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

12

115

Luottamusmiestiedon
peruskurssi, kaikki
sopimusalat, 3 pv

115

Luottamusmiestiedon
peruskurssi, kaikki
sopimusalat, 3 pv

120

Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki
sopimusalat, 2 osaa, 3
+ 3 pv, osa 1/2

120

Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki
sopimusalat, 2 osaa, 3
+ 3 pv, osa 1/2

120

Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki
sopimusalat, 2 osaa, 3
+ 3 pv, osa 1/2

Kurssilla syvennetään luottamusmiesosaamista. Kurssit
sisältävät työsuhteisiin liittyvien asioiden
selventämistä, viestintää, kansainvälisyyttä,
tiedonhankintaa, taloutta luottamusmiehen
näkökulmasta, kehittämisen orientaation,
työlainsäädäntöä ja paikallisen sopimisen haasteita.

28.9.2022

3

LM

120

Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki
sopimusalat, 2 osaa, 3
+ 3 pv, osa 1/2

3

120

Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki
sopimusalat, 2 osaa, 3
+ 3 pv, osa 2/2

Kurssilla syvennetään luottamusmiesosaamista. Kurssit 28.11.2022 30.11.2022
sisältävät työsuhteisiin liittyvien asioiden
selventämistä, viestintää, kansainvälisyyttä,
tiedonhankintaa, taloutta luottamusmiehen
näkökulmasta, kehittämisen orientaation,
työlainsäädäntöä ja paikallisen sopimisen haasteita.
1. osiossa käynnistetään kehittämistehtävä, joka on
21.3.2022 23.3.2022
tehtävä ennen 2. osaa. Tehtävät puretaan kurssin 2.
osassa.

3

26.9.2022

Paikka

Tampere

Aihenro Kurssin nimi
120
Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki
sopimusalat, 2 osaa, 3
+ 3 pv, osa 2/2

Kurssikuvaus
1. osiossa käynnistetään kehittämistehtävä, joka on
tehtävä ennen 2. osaa. Tehtävät puretaan kurssin 2.
osassa.

Alkupvä
23.5.2022

Loppupvä Kesto Hierarkia
25.5.2022
3
LM

120

Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki
sopimusalat, 2 osaa, 3
+ 3 pv, osa 2/2

1. osiossa käynnistetään kehittämistehtävä, joka on
tehtävä ennen 2. osaa. Tehtävät puretaan kurssin 2.
osassa.

3.10.2022

5.10.2022

3

LM

120

Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki
sopimusalat, 2 osaa, 3
+ 3 pv, osa 2/2

1. osiossa käynnistetään kehittämistehtävä, joka on
tehtävä ennen 2. osaa. Tehtävät puretaan kurssin 2.
osassa.

7.12.2022

9.12.2022

3

Kurssilla käydään läpi työoikeuden perusteita.
Tarkoitus on lisätä aktiivien normituntemusta ja
itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista
oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla.

4.4.2022

6.4.2022

Kouluttaja
Perälä

JHL-opisto

20

Perälä

kaikki

Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

40

LM

JHL-opisto

20

Perälä

kaikki

Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

49

3

LM/YT

JHL-opisto

25

Mattsson,
Terävä,

kaikki

Luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut
varahenkilöineen,
yhteistoimintaelinten
jäsenet, yhdistysten
puheenjohtajat kaikilta
sopimussektoreilta

14

3.10.2022

5.10.2022

3

LM

JHL-opisto

30

Terävä

kaikki

Luottamusmiehet
varahenkilöineen ja
yhdistysten
puheenjohtajat kaikilta
sopimussektoreilta.

40

7.2.2022

9.2.2022

3

LM/YT

JHL-opisto

15

Perälä

kaikki

Luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut
varahenkilöineen,
yhteistoimintaelinten
jäsenet, yhdistysten
puheenjohtajat kaikilta
sopimussektoreilta

6

121,230 Vuorovaikutus- ja
Harjoitellaan vuorovaikutustilanteita ja -taitoja sekä
29.8.2022
neuvottelutaito, kaikki käsitellään neuvottelutoiminnan teoriaa.
sopimusalat, 3 pv
Neuvotteluharjoitusten avulla annetaan omakohtaista
palautetta, jonka tarkoituksena on vahvistaa osaamista
ja itsetuntemusta.

31.8.2022

3

LM/YT

JHL-opisto

15

Perälä

kaikki

Luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut
varahenkilöineen,
yhteistoimintaelinten
jäsenet, yhdistysten
puheenjohtajat kaikilta
sopimussektoreilta

35

121

Työoikeuden
Kurssi sisältää ajankohtaista oikeuskäytännöistä,
täydennyskurssi, kaikki muuttuvan työelämän näkökulmasta.
sopimusalat, 3 pv

121,230 Vuorovaikutus- ja
Harjoitellaan vuorovaikutustilanteita ja -taitoja sekä
neuvottelutaito, kaikki käsitellään neuvottelutoiminnan teoriaa.
sopimusalat, 3 pv
Neuvotteluharjoitusten avulla annetaan omakohtaista
palautetta, jonka tarkoituksena on vahvistaa osaamista
ja itsetuntemusta.

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
kaikki
Kurssi on tarkoitettu
kunnan, valtion, kirkon
ja yksityisen sektorin
luottamusmiehille.

Viikkonu
mero
21

Hlömäärä
20

121,230 Työoikeuden
peruskurssi, kaikki
sopimusalat, 3 pv

Paikka

Aihenro Kurssin nimi
Kurssikuvaus
Alkupvä
Loppupvä Kesto Hierarkia
Onnistuminen neuvotteluissa on neuvottelujen tavoite. Kurssilla
121,230 Neuvotteluprosessin
31.10.2022 1.11.2022
2
LM/YT
syvennetään ja kehitetään osallistujan kokemuksella hankittuja taitoja.
hallinta ja
Opitaan välttämään tyypillisiä neuvotteluvirheitä. Neuvottelija ei myöskään
neuvottelutaito, kaikki pelkää hankalia neuvottelijoita eikä hankalia neuvotteluja. Kurssilla
pohditaan, mistä neuvotteluvoima tulee ja miten jokainen neuvottelija voi
sopimusalat, 2 pv

Paikka

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Hlömäärä
20

saada siitä osansa. Opitaan, että hyvä neuvottelija on proaktiivinen.
Kurssilla saat tietää oman neuvottelutyylisi, sen vahvuudet ja
kehittämisalueet.

121,330 Edunvalvonnan
kehittämispäivät
pääluottamusmiehille
ja
työsuojeluvaltuutetuill
e, kaikki sopimusalat, 3
pv

Viikkonu
mero
44

17.10.2022 19.10.2022

3

LM/TS

JHL-opisto

70

Perälä

kaikki

Pääluottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut
kaikilta
sopimussektoreilta.
Kurssi on
palkallinen oman
koulutussopimuksen
mukaisesti.

42

121,230,33
Henkilöstön edustajan Kurssi antaa valmiuksia henkilöstön edustajalle sisäisen 10.10.2022 11.10.2022
viestintätaidot, kaikki ja ulkoisen viestinnän keinojen käyttöön. Se antaa
sopimusalat, 2 pv
välineitä vaikuttamistyöhön, kuten
mielipidekirjoitusten laatimiseen ja esiintymiseen sekä
toimimiseen median kanssa. Kurssilla käydään läpi
tärkeimmät somekanavien periaatteet.
Yksityisen opetusalan Työehtosopimuksen määräykset ja tulkinnat, työaika,
3.10.2022 5.10.2022
150
ja
palkkaus ym. neuvottelumenettely, paikallinen
aikuiskoulutuskeskuste sopiminen ja ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
n luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, 3 pv

2

LM/YT/TS

JHL-opisto

20

Viestintä

kaikki

Henkilöstön edustajat
kaikilta
sopimussektoreilta

41

3

LM

JHL-opisto

20

Kuosmanen
ityinen opetusala ja aikuiskou
Yksityisen opetusalan
ja
aikuiskoulutuskeskuste
n luottamusmiehet
varahenkilöineen

40

150

Yliopistojen
luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, 3 pv

Työehtosopimuksen määräykset ja tulkinnat, työaika,
palkkaus ym. neuvottelumenettely, paikallinen
sopiminen ja ajankohtaiset työmarkkina-asiat.

25.4.2022

27.4.2022

3

LM

JHL-opisto

20

Kuosmanen

yliopistot Yliopistojen
luottamusmiehet
varahenkilöineen

17

150

Yksityisten alojen
luottamusmiesten
kokoava kurssi, 2 pv

Ajankohtaiset työmarkkina-asiat yksityisillä
sopimusaloilla.

8.12.2022

9.12.2022

2

LM

JHL-opisto

120

Rautiainen,
Jokinen jne

49

150

Yksityisten alojen
luottamusmiestiedon
täydennyskurssi,
paikallinen
neuvottelutoiminta, 2
pv
Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv

Kurssilla käsitellään sopimuksien mukaista
neuvottelumenettelyä, erimielisyysasioita ja paikallista
sopimista.

9.5.2022

10.5.2022

2

LM

JHL-opisto

20

Jokinen,
Perälä

yksityiset Yksityisten
sopimusalat sopimusalojen
luottamusmiehet
varahenkilöineen
yksityiset Yksityisten
sopimusalat sopimusalojen
luottamusmiehet
varahenkilöineen

Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.

9.3.2022

10.3.2022

2

LM

JHL-opisto

30

Matti Mamia
ja Hanna
Katajamäki

160

Kehittämispäivillä käsitellään laajan edunvalvonnan
kysymyksiä, sopimustoiminnan, työhyvinvoinnin ja
turvallisuuden teemoja sekä työelämän ajankohtaisia
muutoksia.

Kouluttaja Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Eero
kaikki
Luottamusmiehet ja
Heimolinna
työsuojeluvaltuutetut
(Perälä)
varahenkilöineen,
yhteistoimintaelinten
jäsenet, yhdistysten
puheenjohtajat kaikilta
sopimussektoreilta

EteläSuomi

kaikki

Etelä-Suomen alueen
aloittavat
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.

19

10

Aihenro Kurssin nimi
160
Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv
160

Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv

160

Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv

160

Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv

160

Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv

160

Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv

160

Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv

160

Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv

160

Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv

160

Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv

Kurssikuvaus
Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.

Alkupvä
4.5.2022

Loppupvä
5.5.2022

Kesto Hierarkia
2
LM

28.9.2022

29.9.2022

2

26.10.2022 27.10.2022

28.2.2022

Paikka
Aulanko

Kaupunki
Hämeenlinn
a

Alue
EteläSuomi

LM

JHL-opisto

EteläSuomi

2

LM

Lahti

EteläSuomi

1.3.2022

2

LM

Naantalin
kylpylä

Naantali

LounaisSuomi

3.3.2022

4.3.2022

2

LM

Sokos
Vaakuna

Pori

LounaisSuomi

8.3.2022

9.3.2022

2

LM

Scandic City

Tampere

SisäSuomi

15.3.2022

16.3.2022

2

LM

Scandic City

Jyväskylä

SisäSuomi

24.2.2022

25.2.2022

2

LM

Joensuu

ItäSuomi

9.2.2022

10.2.2022

2

LM

Sokos Hotel LappeenrantaKaakkoisLappee
Suomi

28.3.2022

29.3.2022

2

LM

Hotelli Alma

Seinäjoki

Pohjanm
aa

Hlömäärä Kouluttaja Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
30
Esko Tattari
kaikki
Etelä-Suomen alueen
ja Lauri
aloittavat
Vihervä
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.
30
Merja
kaikki
Etelä-Suomen alueen
Ruotsalainen
aloittavat
ja Simo Mäki
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.
30
Lauri Vihervä
kaikki
Etelä-Suomen alueen
ja Hanna
aloittavat
Katajamäki
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.
30
Vuokko
kaikki
Varsinais-Suomen
Puljujärvi
alueen aloittavat
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.
25
Satu
kaikki
Satakunnan alueen
Launonen
aloittavat
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.
30
Isto Mäkelä Tampere
kaikki
Sisä-Suomen alueen
ja Kaisa
aloittavat
Palohonka
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.
20
Isto Mäkelä
kaikki
Sisä-Suomen alueen
ja Kaisa
aloittavat
Palohonka
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.
20
Sari Vänskä
kaikki
Itä-Suomen alueen
aloittavat
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.
30
Johanna
kaikki
Kaakkois-Suomen
Söderlund
alueen aloittavat
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.
30
Margot
kaikki
Pohjanmaan alueen
Nyroos
aloittavat
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.

Viikkonu
mero
18

39

43

9

9

10

11

8

6

13

Aihenro Kurssin nimi
160
Uuden
luottamusmiehen
kurssi, kaikki
sopimusalat, 2 pv

Kurssikuvaus
Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville
luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton
aluetoimintaan.

Alkupvä
24.2.2022

160

Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen uusille
luottamusmiehille. Sisältönä ajankohtaiset
työmarkkina-asiat.

30.11.2022 30.11.2022

160

160

160

Uusien
luottamusmiesten
ajankohtaispäivä,
kaikki sopimusalat, 1
pv
Pääluottamusmiesten
ajankohtaispäivä,
palta, yksityinen
sosiaali- ja
terveyspalveluala, heta
sekä sivista, 1 pv
Pääluottamusmiesten
ajankohtaispäivä,
kaikki sopimusalat, 1
pv
Luottamusmiesten
ajankohtaispäivä,
kaikki sopimusalat, 1
pv

Loppupvä Kesto Hierarkia
25.2.2022
2
LM

Paikka
Hotelli
Lasaretti

Kaupunki
Oulu

Alue Hlömäärä
Oulun
40
seutu ja
Lappi

Kouluttaja
Risto
Säkkinen

1

LM

JHL-opisto

EteläSuomi

30

Esko Tattari
ja Lauri
Vihervä

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Oulu
kaikki
Oulun seudun ja Lapin
alueen aloittavat
luottamusmiehet
sopimusalasta
riippumatta.
kaikki

Kurssi on tarkoitettu
Etelä-Suomen alueen
uusille
luottamusmiehille.

palta, ysta ja Kurssi on tarkoitettu
sivista
Etelä-Suomen alueen
pääluottamusmiehille.

Viikkonu
mero
8

48

Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen
pääluottamusmiehille. Kurssilla käsitellään
työehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista sekä
ajankohtaisia työmarkkina-asioita.

6.4.2022

6.4.2022

1

LM

JHL-opisto

EteläSuomi

30

Simo Mäki,
Hanna
Katajamäki

Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen
pääluottamusmiehille. Kurssilla käsitellään
työehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista sekä
ajankohtaisia työmarkkina-asioita.
Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen yhdistysten
puheenjohtajille sekä luottamusmiehille
varahenkilöineen. Kurssin sisältönä ajankohtaiset
työmarkkina-asiat.

29.9.2022

29.9.2022

1

LM

JHL-opisto

EteläSuomi

80

Sirkka-Liisa
Kähärä

kaikki

Kurssi on tarkoitettu
Etelä-Suomen alueen
pääluottamusmiehille.

39

26.4.2022

26.4.2022

1

LM

Scandic City

Tampere

SisäSuomi

50

Isto Mäkelä
ja Kaisa
Palohonka

kaikki

17

Scandic City

Jyväskylä

SisäSuomi

40

Isto Mäkelä
ja Kaisa
Palohonka

kaikki

Kurssi on tarkoitettu
Sisä-Suomen alueen
yhdistysten
puheenjohtajille sekä
luottamusmiehille
varahenkilöineen.
Kurssi on tarkoitettu
Sisä-Suomen alueen
yhdistysten
puheenjohtajille sekä
luottamusmiehille
varahenkilöineen.
Kurssi on tarkoitettu
Sisä-Suomen alueen
yhdistysten
puheenjohtajille sekä
luottamusmiehille
varahenkilöineen.
Kurssi on tarkoitettu ItäSuomen alueen
yhdistysten
puheenjohtajille sekä
luottamusmiehille
varahenkilöineen.
Kurssi on tarkoitettu ItäSuomen alueen
yhdistysten
puheenjohtajille sekä
luottamusmiehille
varahenkilöineen.

160

Luottamusmiesten
ajankohtaispäivä,
kaikki sopimusalat, 1
pv

Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen yhdistysten
puheenjohtajille sekä luottamusmiehille
varahenkilöineen. Kurssin sisältönä ajankohtaiset
työmarkkina-asiat.

27.4.2022

27.4.2022

1

LM

160

Luottamusmiesten
ajankohtaispäivä,
kaikki sopimusalat, 1
pv

Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen yhdistysten
puheenjohtajille sekä luottamusmiehille
varahenkilöineen. Kurssin sisältönä ajankohtaiset
työmarkkina-asiat.

16.11.2022 16.11.2022

1

LM

Tampere

SisäSuomi

50

Isto Mäkelä
ja Kaisa
Palohonka

kaikki

160

Luottamusmiesten
ajankohtaispäivät,
kaikki sopimusalat, 2
pv

Kurssi on tarkoitettu Itä-Suomen alueen yhdistysten
puheenjohtajille sekä luottamusmiehille
varahenkilöineen. Kurssin sisältönä ajankohtaiset
työmarkkina-asiat.

24.3.2022

25.3.2022

2

LM

Joensuu

ItäSuomi

60

Sari Vänskä

kaikki

160

Luottamusmiesten
ajankohtaispäivät,
kaikki sopimusalat, 2
pv

Kurssi on tarkoitettu Itä-Suomen alueen yhdistysten
puheenjohtajille sekä luottamusmiehille
varahenkilöineen. Kurssin sisältönä ajankohtaiset
työmarkkina-asiat.

15.9.2022

16.9.2022

2

LM

Kuopio

ItäSuomi

60

Marja
Karmala

Kuopio

kaikki

14

17

46

12

37

Aihenro Kurssin nimi
160
Luottamusmiesten
ajankohtaispäivät,
kaikki sopimusalat, 2
pv

Kurssikuvaus
Kurssi on tarkoitettu Kaakkois-Suomen alueen
yhdistysten puheenjohtajille sekä luottamusmiehille
varahenkilöineen. Kurssilla käsitellään
tiedonhankintaa, taloutta ja työlainsäädäntöä.

Alkupvä
21.4.2022

Loppupvä Kesto Hierarkia
22.4.2022
2
LM

160

Luottamusmiesten
ajankohtaispäivä,
kaikki sopimusalat, 1
pv

Kurssi on tarkoitettu Oulun seudun yhdistysten
puheenjohtajille sekä luottamusmiehille
varahenkilöineen. Kurssin sisältönä ajankohtaiset
työmarkkina-asiat.

18.3.2022

18.3.2022

1

160

Luottamusmiesten
ajankohtaispäivä,
kaikki sopimusalat, 1
pv

Kurssi on tarkoitettu Oulun seudun yhdistysten
puheenjohtajille sekä luottamusmiehille
varahenkilöineen. Kurssin sisältönä ajankohtaiset
työmarkkina-asiat.

7.10.2022

7.10.2022

160,250,34
Työsuojeluvaltuutettuj
en ja
pääluottamusmiesten
ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen
työsuojeluvaltuutetuille ja pääluottamusmiehille.
Koulutuksen sisältönä ovat laajan edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan ajankohtaiset asiat.

16.11.2022 17.11.2022

160,250,34
Luottamusmiesten ja
työsuojeluvaltuutettuje
n ajankohtaispäivät, 2
pv

Kurssi on tarkoitettu Pohjanmaan alueen yhdistysten
17.3.2022
puheenjohtajille, luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille varahenkilöineen. Aiheena
laajan edunvalvonnan ja yhteistoiminnan ajankohtaiset
asiat.

160,250,34
Luottamusmiesten ja
työsuojeluvaltuutettuje
n ajankohtaispäivät, 2
pv

220

Yhteistoiminnan
peruskurssi, 5 pv

Paikka
Scandic

Kaupunki
Mikkeli

LM

Radisson Blu

Oulu

Oulun
seutu

50

1

LM

Scandic
Kajanus

Kajaani

Oulun
seutu

50

2

LM/YT/TS

JHL-opisto

EteläSuomi

80

18.3.2022

2

LM/YT/TS

Härmän
kuntokeskus

Kauhava

Pohjanm
aa

60

Katja
Kaivonen,
Christian
Savonius

kaikki

Kurssi on tarkoitettu Pohjanmaan alueen yhdistysten
15.9.2022
puheenjohtajille, luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille varahenkilöineen. Aiheena
laajan edunvalvonnan ja yhteistoiminnan ajankohtaiset
asiat.

16.9.2022

2

LM/YT/TS Sokos hotelli
Kaarle

Kokkola

Pohjanm
aa

60

Christian
Savonius,
Margot
Nyroos

kaikki

Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään,
tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä
asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla.
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien tarkoittamista
yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista ja asiapiiristä
sekä käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja lomautustilanteissa.
Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä
yhteistoiminnan kentällä. Kurssilla tarkastellaan myös sitä, miten
yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää henkilöstön edustajana
omassa toiminnassaan ja organisaatiossaan. Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille, ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille,
luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä oman
koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoimintaelimien henkilöstön
edustajille.

11.2.2022

5

25

Johanna
Karatmaa

7.2.2022

YT

JHL-opisto

Alue Hlömäärä
Kaakkois40
Suomi

Kouluttaja
Juha
Järvinen

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
kaikki
Kurssi on tarkoitettu
Kaakkois-Suomen
alueen yhdistysten
puheenjohtajille sekä
luottamusmiehille
varahenkilöineen.
Saija
kaikki
Kurssi on tarkoitettu
Luonuansuu
Oulun seudun
yhdistysten
puheenjohtajille sekä
luottamusmiehille
varahenkilöineen.
Sirpa
kaikki
Kurssi on tarkoitettu
Korhonen
Oulun seudun
yhdistysten
puheenjohtajille sekä
luottamusmiehille
varahenkilöineen.
Esko Tattari
kaikki
Kurssi on tarkoitettu
ja Lauri
Etelä-Suomen alueen
työsuojeluvaltuutetuill
Vihervä
e ja
pääluottamusmiehille.

Viikkonu
mero
16

11

40

46

Kurssi on tarkoitettu
Pohjanmaan alueen
yhdistysten
puheenjohtajille,
luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuill
e varahenkilöineen.
Kurssi on tarkoitettu
Pohjanmaan alueen
yhdistysten
puheenjohtajille,
luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuill
e varahenkilöineen.

11

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille, ja on tarkoitettu
henkilöstön edustajille,
luottamusmiehille,
työsuojeluvaltuutetuille sekä
oman koulutussopimuksen
mukaisesti
yhteistoimintaelimien
henkilöstön edustajille.

6

37

Aihenro Kurssin nimi
220
Yhteistoiminnan
peruskurssi, 3 + 2 pv,
osa 1/2

Kurssikuvaus
Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään, tarkoitukseen ja
merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä asioita yhteistoiminnassa
voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla. Kurssilla opitaan keskeiset asiat
yhteistoimintalakien tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä,
menettelytavoista ja asiapiiristä sekä käsitellään yhteistoimintaa irtisanomisja lomautustilanteissa. Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja
ja tehtäviä yhteistoiminnan kentällä. Kurssilla tarkastellaan myös sitä, miten
yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää henkilöstön edustajana
omassatoiminnassaan ja organisaatiossaan. Tähän kytkeytyy väliajalla
tehtävä konkreettinen kehittämistehtävä. Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille, ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille, luottamusmiehille,
työsuojeluvaltuutetuille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti
yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille.

Alkupvä
31.8.2022

Loppupvä
2.9.2022

Kesto Hierarkia
3
YT

Paikka

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Hlömäärä
25

Kouluttaja
Johanna
Karatmaa

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille, ja on tarkoitettu
henkilöstön edustajille,
luottamusmiehille,
työsuojeluvaltuutetuille sekä
oman koulutussopimuksen
mukaisesti
yhteistoimintaelimien
henkilöstön edustajille.

Viikkonu
mero
35

220

Yhteistoiminnan
peruskurssi, 3 + 2 pv,
osa 2/2

Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään, tarkoitukseen ja
merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä asioita yhteistoiminnassa
voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla. Kurssilla opitaan keskeiset asiat
yhteistoimintalakien tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä,
menettelytavoista ja asiapiiristä sekä käsitellään yhteistoimintaa irtisanomisja lomautustilanteissa. Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja
ja tehtäviä yhteistoiminnan kentällä. Kurssilla tarkastellaan myös sitä, miten
yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää henkilöstön edustajana
omassatoiminnassaan ja organisaatiossaan. Tähän kytkeytyy väliajalla
tehtävä konkreettinen kehittämistehtävä. Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille, ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille, luottamusmiehille,
työsuojeluvaltuutetuille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti
yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille.

29.11.2022 30.11.2022

2

YT

JHL-opisto

25

Johanna
Karatmaa

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille, ja on tarkoitettu
henkilöstön edustajille,
luottamusmiehille,
työsuojeluvaltuutetuille sekä
oman koulutussopimuksen
mukaisesti
yhteistoimintaelimien
henkilöstön edustajille.

48

220

Yhteistoiminnan
perusteet, lyhytkurssi,
2 pv

Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään,
tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä
asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla.
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien tarkoittamista
yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista ja asiapiiristä.
Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä
yhteistoiminnan kentällä. Kurssi soveltuu sekä yksityisen että
julkisen sektorin toimijoille, ja on tarkoitettu oman
koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa toimiville
henkilöstön edustajille.

26.10.2022 27.10.2022

2

YT

JHL-opisto

25

Johanna
Karatmaa

43

220

Yhteistoiminnan
perusteet, lyhytkurssi,
3 pv

Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään,
tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä
asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla.
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien tarkoittamista
yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista ja asiapiiristä.
Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä
yhteistoiminnan kentällä. Kurssi soveltuu sekä yksityisen että
julkisen sektorin toimijoille, ja on tarkoitettu oman
koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa toimiville
henkilöstön edustajille.

11.4.2022

13.4.2022

3

YT

Tampere

25

Johanna
Karatmaa

Tampere

220

Yhteistoiminnan
perusteet, lyhytkurssi,
3 pv

Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään,
tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä
asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla.
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien tarkoittamista
yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista ja asiapiiristä.
Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä
yhteistoiminnan kentällä. Kurssi soveltuu sekä yksityisen että
julkisen sektorin toimijoille, ja on tarkoitettu oman
koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa toimiville
henkilöstön edustajille.

12.10.2022 14.10.2022

3

YT

Oulu

25

Johanna
Karatmaa

Oulu

Kurssi soveltuu sekä
yksityisen että julkisen
sektorin toimijoille, ja
on tarkoitettu oman
koulutussopimuksen
mukaisesti
yhteistoiminnassa
toimiville henkilöstön
edustajille.
Kurssi soveltuu sekä
yksityisen että julkisen
sektorin toimijoille, ja
on tarkoitettu oman
koulutussopimuksen
mukaisesti
yhteistoiminnassa
toimiville henkilöstön
edustajille.
Kurssi soveltuu sekä
yksityisen että julkisen
sektorin toimijoille, ja
on tarkoitettu oman
koulutussopimuksen
mukaisesti
yhteistoiminnassa
toimiville henkilöstön
edustajille.

15

41

Aihenro Kurssin nimi
Kurssikuvaus
Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstön edustaja voi olla henkilöstön
230
Henkilöstön tukena
tukena organisaation erilaisissa muutostilanteissa. Kurssin aikana
organisaatiomuutoksiss käsitellään muutoksissa huomioitavat työehtosopimusten
a, 3 + 3 pv, osa 1/2
sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen

Alkupvä
7.9.2022

Loppupvä
9.9.2022

Kesto Hierarkia
3
YT

Paikka

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Hlömäärä
20

Kouluttaja
Johanna
Karatmaa

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille, ja on tarkoitettu
oman koulutussopimuksen
mukaisesti
luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille.
Kurssille pääsyyn
edellytetään vähintään
luottamusmies-, työsuojeluntai yhteistoiminnan
peruskurssin käymistä.

sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat.
Lisäksi kurssilla tarkastellaan hyvää muutoksen johtamista sekä sitä, miten
henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta voidaan pitää muutosprosessin
aikana huolta. Kurssiin liittyy yksilöllinen välitehtävä, joka tehdään jaksojen
välillä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman
koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille. Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään
luottamusmies-, työsuojelun- tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.

230

Henkilöstön tukena
organisaatiomuutoksiss
a, 3 + 3 pv, osa 2/2

Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstön edustaja voi olla henkilöstön
tukena organisaation erilaisissa muutostilanteissa. Kurssin aikana
käsitellään muutoksissa huomioitavat työehtosopimusten
sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen
sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat.
Lisäksi kurssilla tarkastellaan hyvää muutoksen johtamista sekä sitä, miten
henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta voidaan pitää muutosprosessin
aikana huolta. Kurssiin liittyy yksilöllinen välitehtävä, joka tehdään jaksojen
välillä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman
koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille. Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään
luottamusmies-, työsuojelun- tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.

230

Henkilöstön tukena
yhtiöittämisissä, 3 pv

230

Henkilöstön tukena
yhtiöittämisissä, 3 pv

230

Henkilöstön edustajan Kurssin tavoitteena on saada yleinen käsitys siitä, mitä henkilöstön
talousosaaminen, 3 pv edustajan tulee tietää ja ymmärtää sekä julkisen että yksityisen

16.11.2022 18.11.2022

3

YT

JHL-opisto

20

Johanna
Karatmaa

Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstön edustaja voi olla henkilöstön
tukena yhtiöittämistilanteissa. Kurssilla käsitellään sitä, mitä keskeisiä
asioita muuttuu yritysmuodon myötä organisaation toiminnassa. Lisäksi
kurssilla käydään läpi muutoksessa huomioitavat työehtosopimusten
sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen
sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat.
Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman
koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille. Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään
luottamusmies-, työsuojelun- tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.

16.3.2022

18.3.2022

3

YT

Tampere

20

Johanna
Karatmaa

Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstön edustaja voi olla henkilöstön
tukena yhtiöittämistilanteissa. Kurssilla käsitellään sitä, mitä keskeisiä
asioita muuttuu yritysmuodon myötä organisaation toiminnassa. Lisäksi
kurssilla käydään läpi muutoksessa huomioitavat työehtosopimusten
sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen
sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat.
Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman
koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille. Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään
luottamusmies-, työsuojelun- tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.

27.9.2022

29.9.2022

3

YT

Oulu

20

Johanna
Karatmaa

21.3.2022

23.3.2022

3

YT

JHL-opisto

15

Tuuli
Tarukannel

organisaation taloudesta. Aiheita käydään läpi käytännönläheisesti,
keskustellen. Kurssilla perehdytään mm. taloushallinnon
säädöksiin, talouden tunnuslukuihin, talousarvioon ja
tilinpäätökseen. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on
tarkoitettu työpaikkojen henkilöstönedustajille oman
koulutussopimuksen mukaisesti.

Viikkonu
mero
36

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille, ja on tarkoitettu
oman koulutussopimuksen
mukaisesti
luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille.
Kurssille pääsyyn
edellytetään vähintään
luottamusmies-, työsuojeluntai yhteistoiminnan
peruskurssin käymistä.

46

Tampere

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille, ja on tarkoitettu
oman koulutussopimuksen
mukaisesti
luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille.
Kurssille pääsyyn
edellytetään vähintään
luottamusmies-, työsuojeluntai yhteistoiminnan
peruskurssin käymistä.

11

Oulu

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille, ja on tarkoitettu
oman koulutussopimuksen
mukaisesti
luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille.
Kurssille pääsyyn
edellytetään vähintään
luottamusmies-, työsuojeluntai yhteistoiminnan
peruskurssin käymistä.

39

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille, ja on
tarkoitettu
työpaikkojen
henkilöstönedustajille
oman
koulutussopimuksen
mukaisesti

12

Aihenro Kurssin nimi
230
Toimivan työyhteisön
edellytykset, 3 pv

Kurssikuvaus
Kurssin tavoitteena on saada käsitys toimivan
työyhteisön edellytyksistä ja siitä, miten eri toimijat
voivat omalta osaltaan kehittää työyhteisön toimintaa
ja yhteistyötä osana organisaatiota työhyvinvointia ja
tuloksellisuutta vahvistaen.
Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu
esihenkilöille ja tiiminvetäjille sekä henkilöstön
edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.

Alkupvä
26.4.2022

Loppupvä Kesto Hierarkia
28.4.2022
3
YT

230

Kurssilla käsitellään monimuotoisten ja
monikulttuuristen työyhteisöjen mahdollisuuksia ja
haasteita sekä keinoja, joilla tuetaan ja edistetään
yhdenvertaista, tasa-arvoista ja hyvää työyhteisöä.
Kurssilla perehdytään keskeiseen lainsäädäntöön ja
hyviin käytänteisiin. Kurssi on tarkoitettu työpaikan
henkilöstön edustajille sekä yhdistysten aktiiveille.

4.5.2022

6.5.2022

3

YT

Monimuotoisuus
työpaikalla, 3 pv

Paikka

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Hlömäärä
25

Kouluttaja
Johanna
Karatmaa

JHL-opisto

25

Johanna
Karatmaa

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on
tarkoitettu
esihenkilöille ja
tiiminvetäjille sekä
henkilöstön edustajille
oman
koulutussopimuksen
mukaisesti.
Kurssi on tarkoitettu
työpaikan henkilöstön
edustajille sekä
yhdistysten aktiiveille.

Viikkonu
mero
17

18

230,330 Keinovalikoimat
työkyvyn heiketessä, 3
pv

Kurssilla saa tietoa, miten tuetaan työkykyä ja työhön paluuta sekä
pitkää työuraa. Kurssilla perehdytään lainsäädännön, eri tahojen ja
toimijoiden sekä erilaisten tukitoimien ja kuntoutusmuotojen
mahdollisuuteen edistää työssä jatkamista ja työhön paluuta
työkyvyn heiketessä. Kurssi on tarkoitettu yhteistoimintaelinten
jäsenille, pääluottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille,
luottamusmiehille sekä näiden varahenkilöille. Kurssin palkallisuus
määräytyy oman koulutussopimuksen mukaisesti.

1.11.2022

3.11.2022

3

YT/TS

JHL-opisto

25

Johanna
Karatmaa

Kurssi on tarkoitettu
yhteistoimintaelinten
jäsenille,
pääluottamusmiehille,
työsuojeluvaltuutetuille,
luottamusmiehille sekä
näiden varahenkilöille.
Kurssin palkallisuus
määräytyy oman
koulutussopimuksen
mukaisesti.

44

230

Vaikuttavuutta
työpaikkasi
kehittämiseen!, 3 pv

Tulokselllisuus ja työelämän laatu työpaikalla syntyy
yhteistyössä ja jatkuvan työn ja toiminnan
kehittämisen kautta. Tällä kurssilla henkilöstön
edustaja saa valmiuksia ja työvälineitä työpaikan
kehittämiseen ja yhteistoimintaan kehittämistyössä.

5.10.2022

7.10.2022

3

YT

JHL-opisto

20

Johanna
Karatmaa

Työpaikkojen
henkilöstön edustajille
oman
koulutussopimuksen
mukaisesti

40

240

Syventävä konfliktien
käsittelyn
koulutusohjelma
henkilöstön edustajille,
4 x 2 pv, osa 1/4

Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja - 31.1.2022
taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelystä
työyhteisöissä, sekä osata käyttää opittua käytännössä
konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sisältää
neljä lähijaksoa, väliajan tehtäviä sekä lopputyön.
Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille ja
(pää)luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat
konfliktitilanteita ja toimivat niiden
ratkaisuprosesseissa.
Syventävä konfliktien Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja - 28.2.2022
käsittelyn
taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelystä
koulutusohjelma
työyhteisöissä, sekä osata käyttää opittua käytännössä
henkilöstön edustajille, konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sisältää
4 x 2 pv, osa 2/4
neljä lähijaksoa, väliajan tehtäviä sekä lopputyön.
Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille ja
(pää)luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat
konfliktitilanteita ja toimivat niiden
ratkaisuprosesseissa.

1.2.2022

2

YT

JHL-opisto

16

Johanna
Karatmaa

Koulutus on tarkoitettu
työsuojeluvaltuutetuill
e ja
(pää)luottamusmiehille

5

1.3.2022

2

YT

JHL-opisto

16

Johanna
Karatmaa

Koulutus on tarkoitettu
työsuojeluvaltuutetuill
e ja
(pää)luottamusmiehille

9

240

Aihenro Kurssin nimi
240
Syventävä konfliktien
käsittelyn
koulutusohjelma
henkilöstön edustajille,
4 x 2 pv, osa 3/4

Loppupvä Kesto Hierarkia
12.4.2022
2
YT

240

13.9.2022

2

YT

25.5.2022

2

14.1.2022

18.3.2022

240

320

Kurssikuvaus
Alkupvä
Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja - 11.4.2022
taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelystä
työyhteisöissä, sekä osata käyttää opittua käytännössä
konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sisältää
neljä lähijaksoa, väliajan tehtäviä sekä lopputyön.
Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille ja
(pää)luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat
konfliktitilanteita ja toimivat niiden
ratkaisuprosesseissa.
Syventävä konfliktien Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja - 12.9.2022
käsittelyn
taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelystä
koulutusohjelma
työyhteisöissä, sekä osata käyttää opittua käytännössä
henkilöstön edustajille, konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sisältää
4 x 2 pv, osa 4/4
neljä lähijaksoa, väliajan tehtäviä sekä lopputyön.
Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille ja
(pää)luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat
konfliktitilanteita ja toimivat niiden
ratkaisuprosesseissa.
Kehittäjien,
Syventävien koulutusten (sopu-valmennus, syventävä
24.5.2022
työyhteisöneuvojien, konfliktien käsittelyn koulutusohjelma henkilöstön
työnohjaajien ja sopu - edustajille, työnohjaajakoulutus,
valmentajien
työyhteisöneuvojakoulutus ja henkilöstön edustajan
opintopäivät, 2 pv
kehittäjäkoulutusohjelma) käynneille tarkoitetut
opintopäivät, joiden aikana käsitellään ajankohtaisia ja
keskeisiä teemoja liittyen organisaatioiden ja
työyhteisöjen kehittämiseen sekä niihin liittyviin
jännitteisiin.
Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja
Työsuojelun
10.1.2022
toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä
peruskurssi, 5 pv
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla perehdytään

Paikka

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Kouluttaja
Johanna
Karatmaa

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu
työsuojeluvaltuutetuill
e ja
(pää)luottamusmiehille

JHL-opisto

16

Johanna
Karatmaa

Koulutus on tarkoitettu
työsuojeluvaltuutetuill
e ja
(pää)luottamusmiehille

37

YT

JHL-opisto

30

Johanna
Karatmaa

Syventävien koulutusten
(sopu-valmennus, syventävä
konfliktien käsittelyn
koulutusohjelma henkilöstön
edustajille,
työnohjaajakoulutus,
työyhteisöneuvojakoulutus
ja henkilöstön edustajan
kehittäjäkoulutusohjelma)
käynneille

21

5

TS

JHL-opisto

30

Tapani
Eskola

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikan
työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille, päälliköille,
työsuojelutoimikuntien tai
vastaavien jäsenille,
työsuojeluasiamiehille sekä
oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös
luottamusmiehille.

2

5

TS

JHL-opisto

30

Tapani
Eskola

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikan
työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille, päälliköille,
työsuojelutoimikuntien tai
vastaavien jäsenille,
työsuojeluasiamiehille sekä
oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös
luottamusmiehille.

11

työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen
työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa
työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja
työterveyshuollon kanssa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on
tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille, työsuojelutoimikuntien tai vastaavien jäsenille,
työsuojeluasiamiehille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti myös
luottamusmiehille.

320

Työsuojelun
peruskurssi, 5 pv

Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja
toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla perehdytään
työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen
työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa
työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja
työterveyshuollon kanssa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on
tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille, työsuojelutoimikuntien tai vastaavien jäsenille,
työsuojeluasiamiehille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti myös
luottamusmiehille.

14.3.2022

Viikkonu
mero
15

Hlömäärä
16

Aihenro Kurssin nimi
320
Työsuojelun
peruskurssi, 5 pv

Kurssikuvaus
Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja
toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla perehdytään
työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen
työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa
työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja
työterveyshuollon kanssa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on
tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille, työsuojelutoimikuntien tai vastaavien jäsenille,
työsuojeluasiamiehille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti myös
luottamusmiehille.

Alkupvä
5.9.2022

Loppupvä
9.9.2022

Kesto Hierarkia
5
TS

Paikka

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Hlömäärä
30

Kouluttaja
Tapani
Eskola

320

Työsuojelun perusteet, Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin
lyhytkurssi, 3 pv
ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla
perehdytään työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin
ja toimintaan, opitaan käyttämään korjaavaa ja
ennakoivaa toimintaa yhteistyössä työpaikan
henkilöstön, työjohdon ja työterveyshuollon kanssa.
Kurssi on suunnattu erityisesti yksityisellä sektorilla
toimiville työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille ja toimikuntien jäsenille.

19.1.2022

21.1.2022

3

TS

JHL-opisto

20

Tapani
Eskola

320

Työsuojelun perusteet, Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin
lyhytkurssi, 3 pv
ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla
perehdytään työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin
ja toimintaan, opitaan käyttämään korjaavaa ja
ennakoivaa toimintaa yhteistyössä työpaikan
henkilöstön, työjohdon ja työterveyshuollon kanssa.
Kurssi on suunnattu erityisesti yksityisellä sektorilla
toimiville työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille ja toimikuntien jäsenille.

16.2.2022

18.2.2022

3

TS

Oulu

20

Tapani
Eskola

320

Työsuojelun perusteet, Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin
lyhytkurssi, 3 pv
ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla
perehdytään työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin
ja toimintaan, opitaan käyttämään korjaavaa ja
ennakoivaa toimintaa yhteistyössä työpaikan
henkilöstön, työjohdon ja työterveyshuollon kanssa.
Kurssi on suunnattu erityisesti yksityisellä sektorilla
toimiville työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille ja toimikuntien jäsenille.

30.3.2022

1.4.2022

3

TS

Kuopio

20

Tapani
Eskola

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikan
työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille, päälliköille,
työsuojelutoimikuntien tai
vastaavien jäsenille,
työsuojeluasiamiehille sekä
oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös
luottamusmiehille.

Viikkonu
mero
36

erityisesti yksityisellä
sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuill
e, -varavaltuutetuille, päälliköille ja
toimikuntien jäsenille.

3

Oulu

erityisesti yksityisellä
sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuill
e, -varavaltuutetuille, päälliköille ja
toimikuntien jäsenille.

7

Kuopio

erityisesti yksityisellä
sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuill
e, -varavaltuutetuille, päälliköille ja
toimikuntien jäsenille.

13

Aihenro Kurssin nimi
Kurssikuvaus
320
Työsuojelun perusteet, Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin
lyhytkurssi, 3 pv
ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla
perehdytään työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin
ja toimintaan, opitaan käyttämään korjaavaa ja
ennakoivaa toimintaa yhteistyössä työpaikan
henkilöstön, työjohdon ja työterveyshuollon kanssa.
Kurssi on suunnattu erityisesti yksityisellä sektorilla
toimiville työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille ja toimikuntien jäsenille.

Alkupvä
11.5.2022

Loppupvä Kesto Hierarkia
13.5.2022
3
TS

320

Työsuojelun perusteet, Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin
lyhytkurssi, 3 pv
ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla
perehdytään työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin
ja toimintaan, opitaan käyttämään korjaavaa ja
ennakoivaa toimintaa yhteistyössä työpaikan
henkilöstön, työjohdon ja työterveyshuollon kanssa.
Kurssi on suunnattu erityisesti yksityisellä sektorilla
toimiville työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille ja toimikuntien jäsenille.

31.8.2022

2.9.2022

3

TS

330

Työsuojelun
jatkokurssi, 5 + 5 pv,
osa 1/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.
Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain
tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa.
Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan
peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien
yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös luottamusmiehille.

21.2.2022

25.2.2022

5

330

Työsuojelun
jatkokurssi, 5 + 5 pv,
osa 1/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.
Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain
tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa.
Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan
peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien
yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös luottamusmiehille.

2.5.2022

6.5.2022

5

Paikka

Kaupunki
Tampere

Alue

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Tampere
erityisesti yksityisellä
sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuill
e, -varavaltuutetuille, päälliköille ja
toimikuntien jäsenille.

Viikkonu
mero
19

Hlömäärä
20

Kouluttaja
Tapani
Eskola

JHL-opisto

20

Tapani
Eskola

erityisesti yksityisellä
sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuill
e, -varavaltuutetuille, päälliköille ja
toimikuntien jäsenille.

35

TS

JHL-opisto

30

Tapani
Eskola

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille, päälliköille, -asiamiehille
sekä työsuojelutoimikuntien
tai vastaavien
yhteistoimintaelinten
henkilöstön edustajille ja
oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös
luottamusmiehille.

8

TS

JHL-opisto

30

Tapani
Eskola

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille, päälliköille, -asiamiehille
sekä työsuojelutoimikuntien
tai vastaavien
yhteistoimintaelinten
henkilöstön edustajille ja
oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös
luottamusmiehille.

18

Aihenro Kurssin nimi
330
Työsuojelun
jatkokurssi, 5 + 5 pv,
osa 1/2

Kurssikuvaus
Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.
Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain
tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa.
Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan
peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien
yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös luottamusmiehille.

Alkupvä
Loppupvä Kesto Hierarkia
10.10.2022 14.10.2022
5
TS

Paikka

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Hlömäärä
30

Kouluttaja
Tapani
Eskola

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille, päälliköille, -asiamiehille
sekä työsuojelutoimikuntien
tai vastaavien
yhteistoimintaelinten
henkilöstön edustajille ja
oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös
luottamusmiehille.

Viikkonu
mero
41

330

Työsuojelun
jatkokurssi, 5 + 5 pv,
osa 2/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.
Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain
tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa.
Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan
peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien
yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös luottamusmiehille.

4.4.2022

8.4.2022

5

TS

JHL-opisto

30

Tapani
Eskola

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille, päälliköille, -asiamiehille
sekä työsuojelutoimikuntien
tai vastaavien
yhteistoimintaelinten
henkilöstön edustajille ja
oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös
luottamusmiehille.

14

330

Työsuojelun
jatkokurssi, 5 + 5 pv,
osa 2/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.
Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain
tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa.
Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan
peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien
yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös luottamusmiehille.

30.5.2022

3.6.2022

5

TS

JHL-opisto

30

Tapani
Eskola

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille, päälliköille, -asiamiehille
sekä työsuojelutoimikuntien
tai vastaavien
yhteistoimintaelinten
henkilöstön edustajille ja
oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös
luottamusmiehille.

22

330

Työsuojelun
jatkokurssi, 5 + 5 pv,
osa 2/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.
Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain
tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa.
Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan
peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien
yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös luottamusmiehille.

28.11.2022 2.12.2022

5

TS

JHL-opisto

30

Tapani
Eskola

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille, päälliköille, -asiamiehille
sekä työsuojelutoimikuntien
tai vastaavien
yhteistoimintaelinten
henkilöstön edustajille ja
oman koulutussopimuksen
mukaisesti myös
luottamusmiehille.

48

Aihenro Kurssin nimi
330
Työsuojelun
jatkokurssi,
lyhytkurssi, 3 + 2 pv,
osa 1/2

Kurssikuvaus
Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista,
työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä
kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan
kanssa. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset
välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä. Kurssi on
tarkoitettu erityisesti yksityisellä sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille.

Alkupvä
12.4.2022

Loppupvä Kesto Hierarkia
14.4.2022
3
TS

330

Työsuojelun
jatkokurssi,
lyhytkurssi, 3 + 2 pv,
osa 1/2

Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista,
työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä
kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan
kanssa. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset
välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä. Kurssi on
tarkoitettu erityisesti yksityisellä sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille.

21.9.2022

23.9.2022

3

TS

330

Työsuojelun
jatkokurssi,
lyhytkurssi, 3 + 2 pv,
osa 2/2

Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista,
työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä
kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan
kanssa. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset
välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä. Kurssi on
tarkoitettu erityisesti yksityisellä sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille.

9.6.2022

10.6.2022

2

330

Työsuojelun
jatkokurssi,
lyhytkurssi, 3 + 2 pv,
osa 2/2

Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista,
10.11.2022 11.11.2022
työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä
kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan
kanssa. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset
välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä. Kurssi on
tarkoitettu erityisesti yksityisellä sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, päälliköille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille.

330

Työn kuormittavuus ja
voimavarat,
jaksaminen
työelämässä, 3 pv

Kurssilla tunnistetaan työn fyysisiä, henkisiä ja
sosiaalisia kuormitustekijöitä. Tutustutaan työn
kuormituksen arviointimenetelmiin sekä työpaikan ja
työterveyshuollon yhteistyöhön ja rooleihin
kuormitustilanteissa. Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu työpaikkojen
työsuojelutehtävissä toimiville sekä luottamusmiehille.

26.1.2022

28.1.2022

Paikka

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Hlömäärä
20

Kouluttaja
Tapani
Eskola

Tampere

20

Tapani
Eskola

TS

JHL-opisto

20

Tapani
Eskola

2

TS

Tampere

20

Tapani
Eskola

3

TS

JHL-opisto

20

Tapani
Eskola/asian
tuntijat

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
erityisesti yksityisellä
sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuill
e, -varavaltuutetuille, päälliköille ja
työsuojelutoimikuntien
jäsenille

Tampere

Tampere

Viikkonu
mero
15

erityisesti yksityisellä
sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuill
e, -varavaltuutetuille, päälliköille ja
työsuojelutoimikuntien
jäsenille

38

erityisesti yksityisellä
sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuill
e, -varavaltuutetuille, päälliköille ja
työsuojelutoimikuntien
jäsenille

23

erityisesti yksityisellä
sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuill
e, -varavaltuutetuille, päälliköille ja
työsuojelutoimikuntien
jäsenille

45

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on
tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojelutehtävissä
toimiville sekä
luottamusmiehille

4

Aihenro Kurssin nimi
330
Työn kuormittavuus ja
voimavarat,
jaksaminen
työelämässä, 3 pv

Kurssikuvaus
Alkupvä
Loppupvä Kesto Hierarkia
Kurssilla tunnistetaan työn fyysisiä, henkisiä ja
19.10.2022 21.10.2022
3
TS
sosiaalisia kuormitustekijöitä. Tutustutaan työn
kuormituksen arviointimenetelmiin sekä työpaikan ja
työterveyshuollon yhteistyöhön ja rooleihin
kuormitustilanteissa. Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu työpaikkojen
työsuojelutehtävissä toimiville sekä luottamusmiehille.

330

Hyvän kohtelun
edistäminen
työpaikalla, 3 pv

330

Hyvän kohtelun
edistäminen
työpaikalla, 3 pv

330

Työ hyvinvoinnin
lähteenä, 2 pv

330

Työ hyvinvoinnin
lähteenä, 2 pv

Kurssilla käsitellään epäasialliseen kohteluun,
9.2.2022
häirintään ja syrjintään liittyviä säädöksiä, toimivan
työyhteisön periaatteita ja työkaluja käytännön
tilanteisiin työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kurssiin
sisältyy ennakkotehtävä. Kurssi on tarkoitettu
työpaikkojen henkilöstön edustajille,
työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja
luottamusmiehille.
Kurssilla käsitellään epäasialliseen kohteluun,
5.10.2022
häirintään ja syrjintään liittyviä säädöksiä, toimivan
työyhteisön periaatteita ja työkaluja käytännön
tilanteisiin työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kurssiin
sisältyy ennakkotehtävä. Kurssi on tarkoitettu
työpaikkojen henkilöstön edustajille,
työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja
luottamusmiehille.
Kurssilla saa tietoa mielen hyvinvointiin vaikuttavista
25.4.2022
tekijöistä, tunnetaitojen ja vuorovaikutuksen
merkityksestä mielenterveyteen sekä muista
mielenterveyttä suojaavista ulkoisista ja sisäisistä
tekijöistä. Opitaan tunnistamaan mahdolliset
mielenterveyttä uhkaavat häiriöt ja oireet. Kurssilla saa
valmiuksia mahdollisuuksiin tuen tarjoamiseen sekä
työpaikan keinoihin tukea mielenterveyttä.
Kurssilla saa tietoa mielen hyvinvointiin vaikuttavista
21.11.2022
tekijöistä, tunnetaitojen ja vuorovaikutuksen
merkityksestä mielenterveyteen sekä muista
mielenterveyttä suojaavista ulkoisista ja sisäisistä
tekijöistä. Opitaan tunnistamaan mahdolliset
mielenterveyttä uhkaavat häiriöt ja oireet. Kurssilla saa
valmiuksia mahdollisuuksiin tuen tarjoamiseen sekä
työpaikan keinoihin tukea mielenterveyttä.

330

Työterveyshuolto
Kurssilla perehdytään työterveyshuollon tehtäviin
työpaikan kumppanina, työpaikan kumppanina työkykyasioissa ja
2 pv
työsuojelutoimijoiden vaikutusmahdollisuuksiin
työterveysyhteistyön edistämisessä.

11.4.2022

Paikka

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

Hlömäärä
20

Kouluttaja Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Tapani
Kurssi soveltuu kaikille
Eskola/asian
toimialoille ja on
tuntijat
tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojelutehtävissä
toimiville sekä
luottamusmiehille

Viikkonu
mero
42

11.2.2022

3

TS

JHL-opisto

20

Tapani
Eskola

Kurssi on tarkoitettu
työpaikkojen
henkilöstön edustajille,
työsuojeluvaltuutetuill
e, -asiamiehille ja
luottamusmiehille

6

7.10.2022

3

TS

JHL-opisto

20

Tapani
Eskola

Kurssi on tarkoitettu
työpaikkojen
henkilöstön edustajille,
työsuojeluvaltuutetuill
e, -asiamiehille ja
luottamusmiehille

40

26.4.2022

2

TS

JHL-opisto

20

Tapani
Eskola /
Mielenterve
yseura

Kurssi on tarkoitettu
työpaikkojen
henkilöstön edustajille,
työsuojeluvaltuutetuill
e, -asiamiehille ja
luottamusmiehille

17

22.11.2022

2

TS

JHL-opisto

20

Tapani
Eskola /
Mielenterve
yseura

Kurssi on tarkoitettu
työpaikkojen
henkilöstön edustajille,
työsuojeluvaltuutetuill
e, -asiamiehille ja
luottamusmiehille

47

12.4.2022

2

TS

JHL-opisto

20

Anne Ranta /
Asiantuntija

Kurssi on tarkoitettu
työpaikkojen
henkilöstön edustajille,
työsuojeluvaltuutetuill
e, -asiamiehille ja
luottamusmiehille

15

Aihenro Kurssin nimi
330
Sisäilma 1,
työsuojelutoimijana
sisäilmakysymyksissä, 3
pv

Kurssikuvaus
Kurssilla selvitetään työsuojelutoimijoiden keinoja
edistää sisäilmaongelmien ratkaisua työpaikalla.
Perehdytään rakennusterveysasiantuntijan ja
työsuojeluvaltuutetun mahdollisuuksiin
sisäilmakysymysten hoitamisessa. Kurssilla käsitellään
lainsäädäntöä, työpaikan sisäilmaryhmän toimintaa ja
viestintää sekä keinoja oireilevan työntekijän
auttamiseen.
Suoritettuasi kurssit Sisäilma 1, 2 ja 3 sekä
Työterveyshuolto työpaikan kumppanina, 2 pv, voit
hakea Työpaikan sisäilma-asiantuntijan
osaamismerkkiä.

Alkupvä
19.9.2022

Loppupvä Kesto Hierarkia
21.9.2022
3
TS

330

Sisäilma 2,
vaihtoehtoja
korjauksiin, 2 pv +
lisäksi vapaaehtoisena
Sisäilmastoseminaari

Kurssi syventää lainsäädännön tuntemusta. Kurssilla käsitellään
sisäilmamittausten menetelmiä, mittaamista ja tulosten arviointia
työpaikan työsuojelutoimijan näkökulmasta ja tarpeista käsin.
Kurssilla selviää myös, mitä työsuojelutoimijan tulee tietää
ilmanvaihdosta ja iv-koneista. Kurssilla käsitellään myös
ajankohtaisia teemoja kuten Terveet tilat 2028 - ja Kansallinen
sisäilma ja terveys -ohjelmia sekä työsuojeluviranomaisen
valvontaa sisäilmakysymyksissä. Kurssilaisten on mahdollista
osallistua Sisäilmastoseminaariin 15.3.2022 työnantajan maksaessa
osallistumismaksun. Liitto tukee seminaariin pääsyä
hotellimajoituksella. Suoritettuasi kurssit Sisäilma 1, 2 ja 3 sekä
Työterveyshuolto työpaikan kumppanina, 2 pv, voit hakea
Työpaikan sisäilma-asiantuntijan osaamismerkkiä.

16.3.2022

17.3.2022

2

TS

JHL-opisto

330

Sisäilma 3, kiinteistön
kunnossapito ja
korjaukset 3 pv

6.6.2022

8.6.2022

3

TS

JHL-opisto

330

Työsuojelun
kehittämispäivät, 3 pv

Kurssilla käsitellään kiinteistön kunnossapitoa ja
korjausrakentamisen vaihtoehtoja, korjausprosessia
sekä kuntotutkimuksia ja menetelmiä eri toimijoitten
näkökulmista. Suoritettuasi kurssit Sisäilma 1, 2 ja 3
sekä Työterveyshuolto työpaikan kumppanina, 2 pv,
voit hakea Työpaikan sisäilma-asiantuntijan
osaamismerkkiä.
Päivillä käsitellään työelämän ja työsuojelun
ajankohtaisia teemoja, hyviä käytänteitä sekä haetaan
keinoja työpaikoilla tapahtuvan työsuojelun
yhteistoiminnan ja sen vaikuttavuuden kehittämiseksi.
Kurssi soveltuu kaikille sektoreille ja on tarkoitettu
työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja
luottamusmiehille.
Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään työsuojelun
peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.

18.5.2022

20.5.2022

3

TS

JHL-opisto

23.3.2022

24.3.2022

2

YT/TS

JHL-opisto

250,340 Työsuojelun ja
Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen yhdistysten
yhteistoiminnan
puheenjohtajille, työsuojelu- ja
ajankohtaispäivät, 2 pv luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YTtoimielimien jäsenille. Kurssin sisältönä ovat
ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

Paikka

Kaupunki
JHL-opisto

Alue

EteläSuomi

Hlömäärä
20

Viikkonu
mero
38

Kouluttaja
Tuula
Haavasoja

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on
tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojelutoimijoille

Tuula
Haavasoja

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on
tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojelutoimijoille

11

20

Tuula
Haavasoja

Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on
tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojelutoimijoille

23

80

Tyla / Tapani
Eskola

20

80

Esko Tattari
ja Lauri
Vihervä

Kurssi soveltuu kaikille
sektoreille ja on
tarkoitettu
työpaikkojen
työsuojeluvaltuutetuill
e, -asiamiehille ja
luottamusmiehille.
Kurssille pääsyyn
edellytetään vähintään
työsuojelun
peruskurssin käymistä
tai vastaavia tietoja.
Kurssi on tarkoitettu
Etelä-Suomen alueen
yhdistysten
puheenjohtajille,
työsuojelu- ja
luottamusmiestoimijoill
e varahenkilöineen
sekä YT-toimielimien
jäsenille.

kaikki

12

Aihenro Kurssin nimi
250,340 Työsuojelun ja
yhteistoiminnan
ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssikuvaus
Kurssi on tarkoitettu Lounais-Suomen alueen
yhdistysten puheenjohtajille, työsuojelu- ja
luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YTtoimielimien jäsenille. Kurssin sisältönä ovat
ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

Alkupvä
Loppupvä Kesto Hierarkia
14.11.2022 15.11.2022
2
YT/TS

Paikka
Naantalin
kylpylä

Kaupunki
Naantali

Tampere

Alue Hlömäärä
Lounais40
Suomi

250,340 Työsuojelun ja
Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen yhdistysten
yhteistoiminnan
puheenjohtajille, työsuojelu- ja
ajankohtaispäivät, 2 pv luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YTtoimielimien jäsenille. Kurssin sisältönä ovat
ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

19.10.2022 20.10.2022

2

YT/TS

Scandic City

250,340 Työsuojelun ja
Kurssi on tarkoitettu Kaakkois-Suomen alueen
yhteistoiminnan
yhdistysten puheenjohtajille, työsuojelu- ja
ajankohtaispäivät, 2 pv luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YTtoimielimien jäsenille. Kurssin sisältönä ovat
ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

10.3.2022

11.3.2022

2

YT/TS

Holiday Club LappeenrantaKaakkoisSaimaa
Suomi

40

Kurssi on tarkoitettu Kaakkois-Suomen alueen
250,340 Työsuojelun ja
yhteistoiminnan
yhdistysten puheenjohtajille, työsuojelu- ja
ajankohtaispäivät, 2 pv luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YTtoimielimien jäsenille. Kurssin sisältönä ovat
ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

3.11.2022

4.11.2022

2

YT/TS

Sokos hotel
Vaakuna

Mikkeli

KaakkoisSuomi

40

250,340 Työsuojelun ja
Kurssi on tarkoitettu Oulun seudun ja Lapin alueen
yhteistoiminnan
yhdistysten puheenjohtajille, työsuojelu- ja
ajankohtaispäivät, 2 pv luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YTtoimielimien jäsenille. Kurssin sisältönä ovat
ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

7.4.2022

8.4.2022

2

YT/TS

Scandic

Rovaniemi

Oulun
seutu ja
Lappi

60

SisäSuomi

50

Kouluttaja
Vuokko
Puljujärvi

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
kaikki
Kurssi on tarkoitettu
Lounais-Suomen
alueen yhdistysten
puheenjohtajille,
työsuojelu- ja
luottamusmiestoimijoill
e varahenkilöineen
sekä YT-toimielimien
jäsenille
Kaisa
Tampere
kaikki
Kurssi on tarkoitettu
Palohonka
Sisä-Suomen alueen
yhdistysten
puheenjohtajille,
työsuojelu- ja
luottamusmiestoimijoill
e varahenkilöineen
sekä YT-toimielimien
jäsenille
Minna Isberg
kaikki
Kurssi on tarkoitettu
Kaakkois-Suomen
alueen yhdistysten
puheenjohtajille,
työsuojelu- ja
luottamusmiestoimijoill
e varahenkilöineen
sekä YT-toimielimien
jäsenille.
Minna Isberg
kaikki
Kurssi on tarkoitettu
Kaakkois-Suomen
alueen yhdistysten
puheenjohtajille,
työsuojelu- ja
luottamusmiestoimijoill
e varahenkilöineen
sekä YT-toimielimien
jäsenille.
Heikki
kaikki
Kurssi on tarkoitettu
Hekkala ja
Oulun seudun ja Lapin
Sirpa
alueen yhdistysten
Korhonen
puheenjohtajille,
työsuojelu- ja
luottamusmiestoimijoill
e varahenkilöineen
sekä YT-toimielimien
jäsenille.

Viikkonu
mero
46

42

10

44

14

Aihenro Kurssin nimi
250,340 Työsuojelun ja
yhteistoiminnan
ajankohtaispäivät, 2 pv

Kurssikuvaus
Kurssi on tarkoitettu Itä-Suomen alueen yhdistysten
puheenjohtajille, työsuojelu- ja
luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YTtoimielimien jäsenille. Kurssin sisältönä ovat
ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

Alkupvä
17.2.2022

Loppupvä Kesto Hierarkia
18.2.2022
2
YT/TS

250,340 Työsuojelun ja
Kurssi on tarkoitettu Itä-Suomen alueen yhdistysten
yhteistoiminnan
puheenjohtajille, työsuojelu- ja
ajankohtaispäivät, 2 pv luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YTtoimielimien jäsenille. Kurssin sisältönä ovat
ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.

3.11.2022

4.11.2022

2

15.1.2022

Paikka

Kaupunki
Joensuu

Alue
ItäSuomi

Hlömäärä
40

Kouluttaja
Marja
Karmala

YT/TS

Kuopio

ItäSuomi

40

Marja
Karmala

630

Ravitsemis- ja
puhtausalan
opintopäivät, 2 pv

Ravitsemis- ja puhtausalan opintopäivät on tarkoitettu
ko. alueen ravitsemis- ja puhtausalojen ammattilaisille,
yhdistelmätehtävissä työskenteleville ja aloille
opiskeleville jäsenille.

16.1.2022

2

AMM

Levi

Lappi

40

Heini Wink

630

Ravitsemis- ja
puhtausalan
opintopäivät, 2 pv

Ravitsemis- ja puhtausalan opintopäivät on tarkoitettu 19.11.2022 20.11.2022
ko. alueen ravitsemis- ja puhtausalojen ammattilaisille,
yhdistelmätehtävissä työskenteleville ja aloille
opiskeleville jäsenille.

2

AMM

Iso-Syöte

Oulun
seutu

40

Heini Wink

630

Ravitsemis- ja
puhtausalan
opintopäivät, 2 pv

Ravitsemis- ja puhtausalan opintopäivät on tarkoitettu
ko. alueen ravitsemis- ja puhtausalojen ammattilaisille,
yhdistelmätehtävissä työskenteleville ja aloille
opiskeleville jäsenille.

12.3.2022

2

AMM

Tampere

SisäSuomi,
LounaisSuomi,
Pohjanm
aa

40

Heini Wink

630

Ravitsemis- ja
puhtausalan
opintopäivät, 2 pv

Ravitsemis- ja puhtausalan opintopäivät on tarkoitettu 27.10.2022 28.10.2022
ko. alueen ravitsemis- ja puhtausalojen ammattilaisille,
yhdistelmätehtävissä työskenteleville ja aloille
opiskeleville jäsenille.

2

AMM

Kouvola

KaakkoisSuomi,
EteläSuomi

40

Heini Wink

11.3.2022

Viikkonu
mero
Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
kaikki
Itä-Suomen alueen
7
yhdistysten
puheenjohtajille,
työsuojelu- ja
luottamusmiestoimijoill
e varahenkilöineen
sekä YT-toimielimien
jäsenille
Kuopio
kaikki
Itä-Suomen alueen
44
yhdistysten
puheenjohtajille,
työsuojelu- ja
luottamusmiestoimijoill
e varahenkilöineen
sekä YT-toimielimien
jäsenille
Lapin alueen ravitsemis2
ja puhtausalojen
ammattilaisille,
yhdistelmätehtävissä
työskenteleville ja
aloille opiskeleville
jäsenille

Tampere

Oulun seudun
ravitsemis- ja
puhtausalojen
ammattilaisille,
yhdistelmätehtävissä
työskenteleville ja
aloille opiskeleville
jäsenille
Sisä- ja LounaisSuomen alueen
ravitsemis- ja
puhtausalojen
ammattilaisille,
yhdistelmätehtävissä
työskenteleville ja
aloille opiskeleville
jäsenille
Kaakkois- ja EteläSuomen alueen
ravitsemis- ja
puhtausalojen
ammattilaisille,
yhdistelmätehtävissä
työskenteleville ja
aloille opiskeleville
jäsenille

46

10

43

Aihenro Kurssin nimi
Kurssikuvaus
620
Kasvatus- ja ohjausalan Kasvatus- ja ohjausalojen opintopäivillä keskustellaan
opintopäivät, 2 pv
ajankohtaisista ammatillisista kysymyksistä.
Opintopäivät on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan
jäsenille, erityisesti varhaiskasvattajille sekä
koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjaajille.

Alkupvä
15.1.2022

Loppupvä Kesto Hierarkia
AMM
16.1.2022
2

620

Kasvatus- ja ohjausalan Kasvatus- ja ohjausalojen opintopäivillä keskustellaan
opintopäivät, 2 pv
ajankohtaisista ammatillisista kysymyksistä.
Opintopäivät on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan
jäsenille, erityisesti varhaiskasvattajille sekä
koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjaajille.

1.10.2022

2.10.2022

2

620

Kasvatus- ja ohjausalan Kasvatus- ja ohjausalojen opintopäivillä keskustellaan
opintopäivät, 2 pv
ajankohtaisista ammatillisista kysymyksistä.
Opintopäivät on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan
jäsenille, erityisesti varhaiskasvattajille sekä
koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjaajille.

1.4.2022

2.4.2022

620

Kasvatus- ja ohjausalan Kasvatus- ja ohjausalojen opintopäivillä keskustellaan
opintopäivät, 2 pv
ajankohtaisista ammatillisista kysymyksistä.
Opintopäivät on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan
jäsenille, erityisesti varhaiskasvattajille sekä
koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjaajille.

25.4.2022

620

Kiusaamisen ehkäisy, 2 Kiusaamisen vastainen työ on tärkeä osa
pv
ammattikasvattajien arkityötä. Tunnetaidot ja
varhainen puuttuminen, seuranta ja yksilöllinen tuki
yhdessä lainsäädännön kanssa antavat siihen välineitä.
Kurssi on tarkoitettu kaikille kasvatus- ja ohjausalan
ammattilaisille, jotka työskentelevät
varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja ohjauksen aloilla.

17.3.2022

Paikka

Kaupunki
Levi

Alue
Lappi

Hlömäärä
60

Kouluttaja Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Hanna
Lapin alueen kasvatusTakolander
ja ohjausalan jäsenille,
erityisesti
varhaiskasvattajille
sekä koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminnan
ohjaajille
Hanna
Oulun seudun kasvatusTakolander
ja ohjausalan jäsenille,
erityisesti
varhaiskasvattajille
sekä koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminnan
ohjaajille

AMM

Vuokatti

Oulun
seutu

60

2

AMM

Jyväskylä

SisäSuomi,
Pohjanm
aa, ItäSuomi,
KaakkoisSuomi

60

Hanna
Takolander

26.4.2022

2

AMM

Turku

LounaisSuomi,
EteläSuomi

60

Hanna
Takolander

18.3.2022

2

AMM

JHL-opisto valtakun
nallinen

60

Hanna
Takolander

Viikkonu
mero
2

39

Sisä-Suomen,
Pohjanmaan, Itä- ja
Kaakkois-Suomen
alueen kasvatus- ja
ohjausalan jäsenille,
erityisesti
varhaiskasvattajille
sekä koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminnan
ohjaajille
Lounais- ja EteläSuomen alueen
kasvatus- ja ohjausalan
jäsenille, erityisesti
varhaiskasvattajille
sekä koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminnan
ohjaajille

13

Kaikille kasvatus- ja
ohjausalan
ammattilaisille, jotka
työskentelevät
varhaiskasvatuksen,
koulutuksen ja
ohjauksen aloilla.
Osallistua voi kaikkialta
Suomesta.

11

17

Kurssikuvaus
Opintopäivät on tarkoitettu toimistoaloilla, tietotyössä,
ICT-alalla, hallinnossa ja kirjastossa työskenteleville
sekä kyseisille aloille opiskeleville jäsenille. Osallistua
voi kaikkialta Suomesta.

Alkupvä
5.5.2022

Loppupvä
6.5.2022

702

Grundkurs för
förtroendemän, 3
dagar

Under kursen går vi igenom förtroendemannens
uppgifter och hur man konkret arbetar som
förtroendeman. Du får en inblick i avtalssystemet,
kollektivavtal, lagar och förordningar som gäller
arbetslivet.

7.2.2022

9.2.2022

3

SVE

JHLInstitutet

25

Santeri
Halttunen

701

Aktuellt för
förtroendemän, 2
dagar

7.4.2022

8.4.2022

2

SVE

Vasa

30

Margot
Nyroos

14

22.9.2022

23.9.2022

2

SVE

30

Mikaela
Luoma

38

12.10.2022 14.10.2022

3

SVE

Tammerfors

30

Margot
Nyroos ja
Mikaela
Luoma
Margot
Nyroos ja
Santeri
Halttunen
Tom
Johnsson

701

701

701

702

Förtroendemannakurs, som gäller alla avtal. Aktuellt
från förbundet. Aktuellt från lagstiftningen.
Kollektivavtalen i praktiken. Aktuellt från social- och
hälsovårdsreformen samt intressebevakningen
angående det.
Aktuellt för
Förtroendemannakurs, som gäller alla avtal. Aktuellt
förtroendemän, 2
från förbundet. Framtidens kollektivavtal.
dagar
Intressebevakning inom social- och
hälsovårdsreformen. Överlåtelse av rörelse.
Kompletteringskurs för Aktuellt från arbetsmarknaden. Avtalsläsning och
förtroendemän, 3
fördjupning i det kommunala kollektivavtalen.
dagar
Kurs i
Samarbetsförfarandet på arbetsplatsen,
samarbetsförfarandet, arbetarskyddets roll i samarbetssammanhang,
3 dagar
ekonomins grunder, taltur av myndigheter och
praktiska övningar.
Bli förtrogen med arbetarskyddets grunder och förordningar samt
Grundkurs i
arbetarskydd, 5 dagar arbetarskyddspersonalens uppgifter och

verksamhetsförutsättningar.
Lär dig arbeta förebyggande i arbetarskyddsfrågor i samarbete med
arbetsplatsens personal och chefer.
Bilda dig en uppfattning om företagshälsovårdens uppgifter.
Gör upp en personlig studieplan för fortsatt utveckling av den egna
sakkunskapen inom arbetarskydd och arbetshälsa. Grundkursen är
avsedd för arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice
arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud samt till
medlemmar och suppleanter i arbetarskyddskommissionen eller
motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen. Kursen är avlönad
enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som
sköter de uppgifter som nämnts ovan.

Kesto Hierarkia
2
AMM

Paikka

Kaupunki
Alue Hlömäärä Kouluttaja
JHL-opisto Valtakun
40
Heini Wink
nallinen

Nådendal spa Nådendal

9.3.2022

11.3.2022

3

SVE

Tammerfors

30

17.1.2022

21.1.2022

5

SVE

Åland

30

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Toimistoaloilla,
tietotyössä, ICT-alalla,
hallinnossa ja
kirjastossa
työskenteleville sekä
kyseisille aloille
opiskeleville jäsenille.
Osallistua voi kaikkialta
Suomesta.

Viikkonu
mero
18

Aihenro Kurssin nimi
670
Tietotyön, hallinnon ja
kirjastoalan
opintopäivät, 2 pv

Grundkursen är avsedd för
nyvalda förtroendemän samt
förtroendemän som vill
repetera
förtroendemannens och
intressebevakningens
grunder.

6

Tampere

41

Tampere

10

Grundkursen är avsedd för
arbetarskyddschefer,
arbetarskyddsfullmäktige,
vice
arbetarskyddsfullmäktige,
arbetarskyddsombud samt
till medlemmar och
suppleanter i
arbetarskyddskommissionen
eller motsvarande
samarbetsorgan på
arbetsplatsen.

3

Aihenro Kurssin nimi
702
Fortsättningskurs i
arbetarskydd, 5 dagar

Kurssikuvaus
Kursens mål är att stärka färdigheterna och kunskapen man fått på
grundkursen. Bli förtrogen med skyldigheterna, mätarna och metoderna i
arbetarskyddsarbetet. Utveckla dig som samarbetspartner med chefer och
personal. Utveckla dig som samarbetspartner med företagshälsovården.
Stärk dina kunskaper om främjande av välbefinnandet i arbetet.
Mellanuppgiften höjer deltagarens färdigheter att utveckla
arbetarskyddsverksamheten i arbetsgemenskapen. Fortsättningskursen är
avsedd för arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice
arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud samt till medlemmar och
suppleanter i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande
samarbetsorgan på arbetsplatsen som gått grundkursen i arbetarskydd.
Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer
som sköter de uppgifter som nämnts ovan.

Alkupvä
5.9.2022

Loppupvä
9.9.2022

Kesto Hierarkia
5
SVE

Paikka

Kaupunki
Åland

Alue

Hlömäärä
30

Kouluttaja
Tom
Johnsson

Etäpiste? Sopimusala Kurssin kohderyhmä
Fortsättningskursen är
avsedd för
arbetarskyddschefer,
arbetarskyddsfullmäktige,
vice
arbetarskyddsfullmäktige,
arbetarskyddsombud samt
till medlemmar och
suppleanter i
arbetarskyddskommissionen
eller motsvarande
samarbetsorgan på
arbetsplatsen.

Viikkonu
mero
36

