
  

Sivistan järjestämät koulutustilaisuudet 
keväälle 2023  
 

Sivistan järjestämät koulutukset on suunnattu yliopistoille, oppilaitoksille, 

ammattikorkeakouluille ja sekä ammatillisille aikuiskoulutuskeskuksille ellei 

koulutuksen yhteydessä ole muuta mainittu. Koulutamme johtoa, esihenkilöitä ja HR-

henkilöstöä työehtosopimusten tulkintaan ja keskeisiin työlainsäädäntöön liittyvissä 

kysymyksissä. Koulutukset ovat jäsenille pääsääntöisesti maksuttomia. 

Organisaation oma tilauskoulutus on maksullista.  

 

Pyrimme kouluttamaan jäsenorganisaatioita työehtosopimuksen 

soveltamiskysymyksissä käytännönläheisin esimerkein. Koulutuksemme jakautuu 

ns. peruskoulukseen sekä erityiskysymyksiin että ajankohtaisiin teemoihin. Osa 

koulutuksista soveltuu jäsenorganisaatioille yhteisesti ja osa puolestaan on 

kohdennettuja koskien esim. yksityisellä opetusalalla tiettyä oppilaitosliitettä. 

Kouluttajina toimivat Sivistan työmarkkina-asiantuntijat. 

 

Koulutustilaisuuksista ilmoitamme uutiskirjeessä ja nettisivuillamme Koulutusten 

jäsensivu - Sivista, josta löydät myös osallistumislinkin sekä 

koulutusmateriaalin esityksen jälkeen. 

 

Sivistan jäsenilleen järjestämät koulutukset syksylle 2023 julkaistaan kevään aikana. 

 

Tilattavat organisaatiokohtaiset koulutukset  
 
Miten organisaationne kehittää työehtosopimuksen tai työlainsäädännön 

tuntemusta? Järjestämme organisaatiollenne räätälöityjä ja käytännönläheisiä 

koulutuksia esimerkiksi esihenkilö- tai HR- työn tueksi. Koulutus voidaan järjestää 

puolen päivän tai koko päivän koulutuksena. Kysy lisätietoja työmarkkina-asiantuntija 

Jukka Laakkoselta, etunimi.sukunimi@sivista.fi 

 

Koulutuksen sisällöstä esimerkkejä: 

• Esihenkilötyön merkitys organisaatiossa 

• Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 

• Organisaation toimintamallit ja -suunnitelmat esihenkilötyön tukena 

• Esihenkilön aktiivinen puuttuminen työntekoon liittyvissä häiriötilanteissa 

• Keskeiset työehtosopimuksen määräykset 

• Yhteistoimintalain mukainen vuoropuheluvelvollisuus 

 

https://www.sivista.fi/tyosuhdeasiat/ajankohtaista/koulutusten-jasensivu/
https://www.sivista.fi/tyosuhdeasiat/ajankohtaista/koulutusten-jasensivu/


  

 
Kevään 2023 koulutukset: 
 
Jäsenorganisaatiolle suunnatut yhteiset 
koulutukset 
 

Koulutukset järjestetään Teamsissa ja kouluttajina toimivat Sivistan 

työmarkkina-asiantuntijat. 

 

Yhteistoimintalain vuoropuheluvelvollisuus  

 

Ajankohta: 18.1.2023 klo 14-15 

Kohderyhmä: esihenkilöt, HR-henkilöstö  

Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään yt-lain mukaisen 

vuoropuhelun tarkoitukseen ja järjestämiseen. 

 

Yhteistoimintalain muutosneuvotteluiden ajoittaminen  

 

Ajankohta: 7.3.2023 klo 9-10 

Kohderyhmä: esihenkilöt, HR-henkilöstö  

Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään 

yhteistoimintaneuvotteluiden oikeaan ajoittamiseen. 

 

Etätyön pelisäännöt 

 

Ajankohta: 25.5.2023 klo 9-10 

Kohderyhmä: esihenkilöt, HR-henkilöstö  

Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään työelämän 

pelisääntöihin etätöihin liittyen. 

 

 
  



  

Yksityinen opetusala 
 

Koulutukset järjestetään Teamsissa ja kouluttajina toimivat Sivistan 

työmarkkina-asiantuntijat. 

 
Perhevapaauudistus 

 

Ajankohta: 16.1.2023 klo 13–15  

Kohderyhmä: yksityisen opetusalan HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt  

Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään erityisesti 

uudistuneisiin raskaus- ja vanhempainvapaasäännöksiin. 

 

Yksityisen opetusalan hallinto- ja tukihenkilöstön palkkausta koskevat 

määräykset (luku 5)  

 

Ajankohta: 26.1.2023 klo 9-10 

Kohderyhmä: yksityisen opetusalan HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt  

Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään erityisesti uudistuneen 

luvun 5. läpikäyntiin. Koulutus on käytännönläheinen ja soveltamista käydään läpi 

esimerkkien avulla. 

Yleissivistävien oppilaitosten (peruskoulut ja lukiot) opetushenkilöstön 

työehtosopimuksen erityisiä soveltamiskysymyksiä  

Ajankohta: 9.3.2023 klo 9-11  

Kohderyhmä: HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt  

Koulutuksen keskeinen sisältö: 

Perehdytään työehtosopimuksen jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin 

esimerkkien avulla.    

Musiikkioppilaitosten opetushenkilöstön työehtosopimuksen erityisiä 

soveltamiskysymyksiä  

Ajankohta: 23.3.2023 klo 9-11  

Kohderyhmä: HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt  

Koulutuksen keskeinen sisältö: 

Perehdytään työehtosopimuksen jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin 

esimerkkien avulla.    
  



  

Kuva- ja monitaiteellisten oppilaitosten opetushenkilöstöä koskevan liitteen 

koulutus 

Ajankohta: 28.3.2023 klo 9-11  

Kohderyhmä: HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt 

Koulutuksen keskeinen sisältö: 

Perehdytään työehtosopimukseen ja jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin 

kysymyksiin esimerkkien avulla.    

 

Vuosityöaika (ammatilliset oppilaitokset, 10 A -liite) 

 

Ajankohta: 30.3.2023 klo 9-11  

Kohderyhmä: HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt 

Koulutuksen keskeinen sisältö: 

Perehdytään työehtosopimukseen ja jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin 

kysymyksiin esimerkkien avulla.    

 

 

Yliopistot 
 

Koulutukset järjestetään Teamsissa ja kouluttajina toimivat Sivstan 

työmarkkina-asiantuntijat. 

 

Yliopistojen muun asiantuntija- ja tukihenkilöstön vuosilomat  

 

Ajankohta: 7.2.2023 klo 13–15.30 

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu yliopistojen HR-henkilöstölle 

Koulutuksen keskeinen sisältö: Koulutuksessa käsitellään muun asiantuntija- ja 

tukihenkilöstön vuosiloman ansainta- ja antamissääntöjä sekä vuosilomapalkan, 

lomarahan ja lomakorvauksen määräytymisperusteita.  

 

Perhevapaauudistus harjoittelukoululle  

 

Ajankohta: 9.2.2023 klo 13.30–15.30 

Kohderyhmä: harjoittelukoulujen HR-henkilöstö, palkanlaskijat ja esihenkilöt 

Koulutuksen keskeinen sisältö: koulutuksessa keskitytään erityisesti 

uudistuneisiin raskaus- ja vanhempainvapaasäännöksiin. 

 
  



  

Yliopistojen talous -koulutus 

 

Ajankohta: 18.4.2023 klo klo 9-11 

Kohderyhmä: yliopistojen luottamusmiehet ja HR-henkilöstö 

Kouluttajat: Tarkempi ohjelma ilmoitetaan alkuvuodesta 2023.  

Koulutus järjestetään yhteistyössä JUKOn, JHLn ja Pron kanssa.  

 

Määräaikaiset työsuhteet yliopistoissa 

 

Ajankohta: 9.5.2023 klo 9-11 

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu yliopistojen HR-henkilöstölle ja työsopimuksia 

tekeville esihenkilöille.  

Koulutuksen keskeinen sisältö: Koulutuksessa perehdytään selkokielellä 

perusasioihin, jotka tulisi aina huomioida määräaikaisia työsopimuksia tehtäessä. 

Asiaa taustoitetaan oikeustapauksin ja huomioidaan erityisesti yliopistonäkökulma.  

 

 

Keväällä järjestetään tarvittaessa yliopistojen työehtosopimusta koskevia 

koulutuksia. Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin Sivistan uutiskirjeissä ja 

nettisivuilla. Lisäksi EK-tieto järjestää erilaisia työelämän tarpeisiin 

suunnattuja koulutuksia. Löydät EK-Tiedon koulutuskalenterin täältä: 

https://ek-tieto.fi/koulutukset-ja-ilmoittautuminen/ 

 

https://ek-tieto.fi/koulutukset-ja-ilmoittautuminen/
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