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Koulutusohjelmat OAJ/ SIVISTA 2023 
 
SOPIMUSTOIMINNAN JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN PERUSOPINNOT/ 
SIVISTAn sopimusalat 
(1.osa 2 pv + etätehtävä, 2.osa 3 pv + etätehtävä 1pv, 3.osa 2 pv) 
 
osa 1 Sivistan sopimusalat SOLA 28. –29.8.2023 Helsinki 
etäpäivä 6 h Sivistan sopimusalar 14.9.2023 
osa 2 Sivistan sopimusalat SOLA 25. –26.9.2023 Helsinki  
osa 3 Sivistan sopimusalat SOLA 15. –16.11.2023 Helsinki 
 
Tavoite 
Uusille pääluottamusmiehille, luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja paikallisyhdistysten 
puheenjohtajille tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia paikallistason 
sopimustulkintoihin sekä tietoutta työmarkkinajärjestelmän rakenteesta ja toiminnasta. Lisäksi 
koulutuksen tavoitteena on taata luottamusmiehille ja paikallisyhdistysten puheenjohtajille (joiden 
koulutuskustannukset maksaa OAJ) riittävät tiedot ja taidot oman sopimusalansa yhteistoiminta- ja 
neuvottelutoiminnasta sekä luoda tehokkaasti opettajien edunvalvontaa hoitava 
luottamusmiesverkosto.  
Toteutus 
Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopintojen kokonaisuus toteutetaan monimuoto-
opetuksena, jossa kolmea lähiopetusjaksoa tukevat verkkoalustalla suoritettavat välitehtävät.  
Kurssille osallistuneet saavat suorituksestaan todistuksen, jossa kurssin laajuus arvioidaan 
opintotunteina. Koulutuskokonaisuuden kaikki osat pidetään vuoden 2023 syksyllä tai tarvittaessa 
osa vuoden 2024 alkupuolella.  
Kohderyhmä 
SIVISTAn opetusalan uudet pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja 
paikallisyhdistysten puheenjohtajat. Sekä sellaiset luottamusmiehet, jotka eivät ole aiemmin 
osallistuneet SOLA-koulutuksiin.  
 
Sisältö 
1. lähijakso: Perusteet  2 pv 
1 x 45 min.  Koulutuksen tavoitteet ja sisältö, tutustuminen 
1 x 45 min. Työmarkkinajärjestelmä ja OAJ osana järjestelmää 
4 x 45 min.  Luottamusmiehen tukimateriaaliin tutustuminen (sopimukset, OAJ:n kokoama 
materiaali) 
2 x 45 min.  Luottamusmiehen asema (luottamusmiessopimus, tehtävät ja oikeudet) 
1 x 45 min.  Työaikajärjestelmät 
3 x 45 min.  Sivistan työehtosopimus  
3 x 45 min.  Soveltavat tehtävät 
 
Etäpäivä 1 pv etäjakso + tehtäviä: Perusteet  
1 x 45 min.  OAJ:n verkkopalvelut luottamusmiehen työkaluna 
1 x 45 min.  Oppilaitoksen palkkausjärjestelmä 
1 x 45 min.  Oppilaitoksen soveltamisohjeet 
4 x 45 min.  Soveltavat tehtävät 
 
2. lähijakso: Soveltaen ja neuvotellen 3 pv 
3 x 45 min.  Edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus, välitehtävien tarkastaminen 
5 x 45 min. Työlainsäädännön perusteet  
5 x 45 min. Sivistan työehtosopimus (sairauspoissaolot, perhevapaat) 
2 x 45 min. Sivistan työehtosopimus (muut työvapaat) 
2 x 45 min.  Paikalliset neuvottelut, paikallinen sopiminen ja erimielisyyksien ratkaiseminen 
2 x 45 min.  Neuvottelun merkitys ja neuvottelutaidot edunvalvonnassa 
3 x 45 min.  Neuvotteluprosessi 
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4 x 45 min. Soveltavia harjoituksia  
 
3. lähijakso: Soveltaen ja sopien 2 pv 
1x 45 min.  Edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus 
2 x 45 min.  Välitehtävien tarkastaminen, raporttien purku ja vertailu 
2 x 45 min. Paikalliset erät ja paikallisen palkkausjärjestelmän kehittäminen  
2 x 45 min.  Vuosilomamääräykset/ vuosilomalainsäädäntö 
2 x 45 min.  Yhteistoiminta yksityisellä sektorilla 
2 x 45 min.  Vaikuttaminen osana paikallista toimintaa 
2 x 45 min.  Tehtäviä ja harjoituksia em. aiheista 
2 x 45 min. Koonti ja arvio opintokokonaisuudesta 
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SOPIMUSTOIMINNAN JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN JATKO-OPINNOT/ 
Sivista (2 PV)                                                                                                                                                       
Vuonna 2022 peruskurssille osallistuneille 6.–7.2.2023 Helsinki, yleissivistävä 
Vuonna 2022 peruskursseille osallistuneille 16.–17.2.2023 Helsinki, ammatillinen ja korkea-aste, 
taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutuskeskukset 
 
Tavoite 
Koulutuksen aikana osallistujat harjaantuvat paikallisen sopimisen ja vaikuttamisen 
menettelytapoihin ja mahdollisuuksiin. Kurssilla käydään läpi työehtosopimusten 
sopimusmääräysten tulkintaa. Lisäksi vahvistetaan edellisten kurssien ja neuvottelupäivien 
sisältöjen hallintaa, päivitetään ja syvennetään aiempien edunvalvontakoulutusten asiasisältöjä 
sekä annetaan tukea ja eväitä paikalliseen neuvottelutoimintaan sekä verkostoitumiseen. 
Koulutuksessa syvennytään mm. palkkaus- ja työaikamääräyksiin sekä ajankohtaiseen 
neuvottelutoimintaan. 
Kohderyhmä 
Luottamusmiehet, jotka ovat suorittaneet OAJ:n edunvalvonnan perusopinnot (SOLA-kokonaisuus 
tai aiempi edunvalvonnan peruskurssi).  
Sisältö 
1 x 45 min. Kurssin avaus, tavoitteet ja sisällöt 
2 x 45 min. Edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus 
1 x 45 min. Ajankohtainen lainsäädäntökatsaus 
1 x 45 min. Työelämän kehittämisen ajankohtaiskatsaus 
3 x 45 min.  Paikallistason sopimusasiat 
2 x 45 min. Paikallistason neuvottelutoiminnan kehittäminen 
2 x 45 min. Sopimustulkintaa / soveltavia tehtäviä 
1 x 45 min.  Yhteenvetokeskustelu 
 

 
PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT / Sivista (2 pv) 
AMK PLM neuvottelupäivät 7.–8.11.2023 Helsinki, suunnitteilla yhteinen osuus Sivista + TA 
edustaja ja OAJ 
PLM ammatilliset; kutsutaan 1 lm kustakin sivistalaisesta oppilaitoksesta 11.–12.12.2023 Helsinki 
 
Tavoite 
Pääluottamusmiesten neuvottelupäivillä käsitellään ajankohtaisia sopimusasioita. Lisäksi luodaan 
toimivia yhteistyösuhteita muiden samalla alueella toimivien henkilöstön edustajien kanssa. 
Kurssilla käydään läpi työehtosopimusten sopimusmääräysten tulkintaa. Lisäksi vahvistetaan 
edellisten kurssien ja neuvottelupäivien sisältöjen hallintaa sekä annetaan tukea ja eväitä 
paikalliseen neuvottelutoimintaan sekä verkostoitumiseen. Koulutuksessa syvennytään mm.  
palkkaus- ja työaikamääräyksiin sekä ajankohtaiseen neuvottelutoimintaan. 
 
Kohderyhmä ja toteutus 
Pääluottamusmiehet, ja sellaisten oppilaitosten luottamusmies, joissa ei ole 
pääluottamusmiesstatuksella olevaa henkilöä, ja heidän varamiehensä (mikäli varsinainen 
luottamusmies on estynyt. Tarkoituksena on varmistaa, että kustakin oppilaitoksesta osallistuu yksi 
henkilö. Lisäksi kutsutaan alueasiantuntijat sekä OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat 
alueellisesti kohdennettuna (ja osin myös alueellisesti järjestettynä).  
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Sisältö 
1 x 45 min.  Koulutuksen avaus, tavoitteet ja sisällöt 
2 x 45 min. Edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus 
2 x 45 min. Paikallistason ajankohtaiset edunvalvonta-asiat 
4 x 45 min. Neuvottelupäivien aiheisiin liittyvää työskentelyä  
1,5 x 45 min. Palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittäminen 
1,5 x 45 min. Sopimustoiminta ja sen kehittäminen 
2 x 45 min. Yhteistoiminta luottamusmiestoiminnassa (TA edustaja) 
 
 
LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT/Sivista (2 pv) 
Ammatilliset oppilaitokset lm neuvottelupäivät 3.–4.4.2023 Helsinki 
Yleissivistävät/ yksityiset, harjoittelukoulut ja valtio lm neuvottelupäivät 12.–13.4.2023 Helsinki 
AMK lm np 13.–14.4.2023 Helsinki 
Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö lm neuvottelupäivät 19.–20.4.2023 Helsinki 
 
 
Tavoite 
Luottamusmiesten neuvottelupäivillä käsitellään ajankohtaisia sopimusasioita. Lisäksi luodaan 
toimivia yhteistyösuhteita muiden samalla alueella toimivien henkilöstön edustajien kanssa. 
Kurssilla käydään läpi työehtosopimusten sopimusmääräysten tulkintaa. Lisäksi vahvistetaan 
edellisten kurssien ja neuvottelupäivien sisältöjen hallintaa sekä annetaan tukea ja eväitä 
paikalliseen neuvottelutoimintaan sekä verkostoitumiseen. Koulutuksessa syvennytään mm.  
palkkaus- ja työaikamääräyksiin sekä ajankohtaiseen neuvottelutoimintaan. 
Kohderyhmä ja toteutus 
Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja heidän varamiehensä (mikäli varsinainen luottamusmies 
on estynyt), alueasiantuntijat sekä OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat alueellisesti 
kohdennettuna (ja osin myös alueellisesti järjestettynä).  
Sisältö 
1 x 45 min.  Koulutuksen avaus, tavoitteet ja sisällöt 
2 x 45 min. Edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus 
2 x 45 min. Paikallistason ajankohtaiset edunvalvonta-asiat 
4 x 45 min. Neuvottelupäivien aiheisiin liittyvää työskentelyä  
1,5 x 45 min. Palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittäminen 
1,5 x 45 min. Sopimustoiminta ja sen kehittäminen 
2 x 45 min. Yhteistoiminta luottamusmiestoiminnassa (TA edustaja) 
 
 
ALUEELLISET YHTEISTOIMINNAN NEUVOTTELUPÄIVÄT (2 PV) 
12.–13.10. Lappi 
19.–20.10. E-Savo, E-Karjala ja Kymenlaakso 
26.–27.10. P-Savo ja P-Karjala 
2.–3.11. Keski-Suomi ja Pohjanmaa 
6.–7.11. Uusimaa ja PKS 
6.–7.11. Varsinais-Suomi ja Satakunta 
15.–16.11. Kanta- ja Päijät-Häme ja Pirkanmaa  
15.–16.11. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 
 
Tavoite 
Tavoitteena on päivittää ja syventää paikallisten YT-toimijoiden yhteistoimintaosaamista ja tukea 
heitä yhteistoimintatehtävissään. Kursseilla esitellään myös paikallisia hyviä käytänteitä ja 
toimintatapoja. Koulutusten teema on ”Järjestelmällinen työsuojelutyö tuottaa tulosta”. 
 
 
Kohderyhmä 
Yhteistoimintaelimissä toimivat. 
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Sisältö 
1 x 45 min. Koulutuksen avaus, tavoitteet ja sisällöt 
1 x 45 min. Ajankohtaista työelämäasiaa 
1 x 45 min.  Kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan työolojen vaarojen selvitys ja arviointi  
1 x 45 min.  Työssä kuormittumisen tunnistaminen ja hallinta – työterveyshuollon asiantuntijuus 

käyttöön 
1 x 45 min.  Henkilöstövoimavarojen käytön analysointi: henkilöstöraportoinnista johtopäätösten 

tekoon - työhyvinvoinnin toteutumisen huomiointi päätöksenteossa 
1 x 45 min. Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen ja kehittäminen 
1 x 45 min Terveys ja turvallisuus työssä/ajankohtaiset teemat 1: väkivallan uhan hallinta, 
työrauha 
1 x 45 min.  Terveys ja turvallisuus työssä/ajankohtaiset teemat 2, koneiden ja laitteiden 
turvallisuus 
2 x 45 min. Sisäilma-asiat 
2 x 45 min. Työskentelyä ryhmissä, kokemuksia kentältä + yhteenveto 
1 x 45 min. Yhteenvetokeskustelu 
 
 
TYÖSUOJELUN PERUSOPINNOT (3 X 2 PV) 
9.–10.2.2023 osa 1 Helsinki 

13.–14.3.2023 osa 2 Helsinki 

4.–5.4.2023 osa 3 Helsinki 

 
Tavoite 
Koulutuksen tavoite  
Työsuojelun peruskurssin tavoitteena on, että työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö ymmärtää 
työsuojelun yhteistoiminnan merkityksen työpaikan arjessa, saa valmiuksia ja keinoja hoitaa 
yhteistoimintatehtäväänsä, perustiedot työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä 
säännöksistä kuten laeista, sopimuksista ja suosituksista sekä tietää, mistä saa lisätietoa ja tukea 
yhteistoimintatehtävälleen. Koulutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtäviä sekä sähköisen 
oppimisympäristön käyttö.  
Kohderyhmä Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö 
Sisältö 
1. lähijakso 
1 x 45 min.  Koulutuksen avaus, tavoitteet ja sisällöt 
2 x 45 min. Yhteistoiminnan perusteet 
2 x 45 min. Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla 
2 x 45 min. Työn ja työympäristön vaarojen selvitys ja arviointi ja ennakkotehtävän purku 
2 x 45 min. Työsuojeluyhteistoimintahenkilöstö, tehtävät ja edustuksellinen yhteistoiminta 
2 x 45 min. Työsuojelun valvonta ja edistäminen 
2 x 45 min. Työsuojeluvaltuutetun kokemuksia 
1 x 45 min. Yhteenvetokeskustelu ja välitehtävän antaminen 
2. lähijakso 
1 x 45 min.  Koulutuksen avaus, tavoitteet ja sisällöt 
2 x 45 min.  Fyysinen kuormitus ja sen hallinta työssä 
3 x 45 min. Työ- ja opiskeluympäristön terveys ja turvallisuus  
1 x 45 min. Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen / välitehtävän purku 
3 x 45 min. Kasvatus – ja opetustyön henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät ja niiden hallinta 
 
2 x 45 min. Epäasiallinen kohtelu ja häirintä työssä 
1 x 45 min. Työhyvinvoinnin edistäminen 
1 x 45 min. Yhteenvetokeskustelu ja välitehtävän antaminen 
3. lähijakso 
1 x 45 min.  Koulutuksen avaus, tavoitteet ja sisällöt 
2 x 45 min. Väkivaltatilanteiden ja väkivallan uhan torjunta 
2 x 45 min. Kone- ja laiteturvallisuus 
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1 x 45 min Oppilaat harjoitustöissä 
1 x 45 min.  Välitehtävän purku 
1 x 45 min. Työsuojelusuositukset ja ohjeet toiminnan tukena 
2 x 45 min. Tilastojen ja muiden seurantatietojen hyödyntäminen TS- yhteistoiminnassa 
3 x 45 min.  Toiminta ja yhteistyö haastavissa yhteistoimintatilanteissa 
1 x 45 min. Yhteenvetokeskustelu 
 
 
 
TYÖSUOJELUN JATKO-OPINNOT (2 PV) 
Peruskurssin käynyt valitsee jommankumman jatkokurssin 
27.–28.3.2023   Helsinki 
18.–19.9.2023   Helsinki 

 
Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää peruskurssilla opittuja asioita sekä vahvistaa 
työsuojelutoimijoiden asiantuntijaroolia ja osaamista työelämän laatua, tuloksellisuutta ja 
työsuojelun yhteistoimintaa koskevissa asioissa. Koulutus sisältää yhteistoiminnallisia osuuksia.  
Kohderyhmä 
Työsuojelun perusopinnot suorittaneet työsuojelutoimijat 
Sisältö 
1 x 45 min. Koulutuksen avaus, tavoitteet ja sisällöt 
1 x 45 min. Ajankohtaista työelämäasiaa 
2 x 45 min. Työsuojelun yhteistoiminnan kehittäminen 
1 x 45 min  Yhteistoiminnan ja henkilöstöpolitiikan yhteydet työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen 
1 x 45 min.  Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtaminen 
2 x 45 min. Ennakoiva työsuojelutyö ja toimintatavat ongelmatilanteissa  
2 x 45 min. Työn ja työolojen terveellisyys ja turvallisuus, ajankohtaisten teemojen syventäminen 
2 x 45 min.  Työskentelyä ryhmissä, kokemuksia kentältä + yhteenveto 
1 x 45 min. Yhteenvetokeskustelu 
 
 
FSL/OAJ förtroendemannakurser 2023 

UTBILDNINGSPLAN/ SIVISTA 

12.–13.4.2023 Tampere Tammerfors 

3.– 4.10.2023 Tampere Tammerfors 

Två utbildningstillfällen per år, två dagar per tillfälle. Ett tillfälle ordnas under våren och ett tillfälle 

ordnas under hösten.  

Målsättning: 

Målsättningen med förtroendemannautbildningarna är att ge förtroendemännen en 

grundläggande kunskap om den lagstiftning och de kollektiv- och övriga avtal som 

reglerar lärarnas och rektorerna anställningsförhållanden. Efter kurshelheten ska 

förtroendemännen ha redskap för att lokalt, vid behov, kunna föra förhandlingar om 

meningsskiljaktigheter om tolkningen av kollektivavtal. Förtroendemännen ska också 

ha kännedom om hur avtalssystemet är uppbyggt. Syftet är också att ge redskap att 

utveckla samarbetet med den lokala arbetsgivaren och att kunna utveckla ett gott 

samarbetsklimat på arbetsplatserna.  
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Våren 2023 

Innehåll och teman: 

Målsättningen med och innehållet för kurserna 

Arbetsmarknadssystemet och avtalsparterna 

Förtroendemannens ställning och tillgång till uppgifter, förtroendemannaavtalet 

Lär känna och hitta i arbetskollektivavtalet, avtalets uppbyggnad 

Praktiska arbetsuppgifter utgående från teman för kursavsnittet 

Aktuell information om avtal och lagstiftning 

Hösten 2023 

Innehåll och teman: 

Lönesystemet i arbetskollektivavtalet och utveckling av lönesystemet 

Lokala avtal och vad man kan avtala om lokalt? Allmänna bestämmelser i avtalet.  

Lokala förhandlingar, förhandlingar om meningsskiljaktigheter gällande tolkningen av 

bindande avtal 

Grunderna i arbetsavtalslagen 

Anställning i arbetsavtalsförhållande 

Praktiska arbetsuppgifter utgående från teman för kursavsnittet 

Aktuell information om avtal och lagstiftning  

 

 


