JHL KOULUTTAA 2020
Kurssin nimi
Luottamusmiestiedon
täydennyskurssi A,
luottamusmies neuvottelijana,
valtio, 3 pv

Kurssikuvaus
Kurssin sisältönä on työn ja työympäristön analysointi ja kehittäminen osana
muutoksia, palvelussuhteen ehtojen määräytyminen, valtiolla käytössä
olevat palkkausjärjestelmät (kehittäminen ja arviointi). Valtion yleinen virkaja työehtosopimus; valtion yhteistoimintalaki ja sen soveltaminen sekä
pääsopimus (erimielisyysprosessi).

Alkupvä
20.4.2020

Loppupvä
22.4.2020

Kaupunki
JHL-opisto

Kurssi on tarkoitettu kaikille valtiolla työskenteleville luottamusmiehille,
Valtion luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, kokoava kurssi, työsuojeluvaltuutetuille ja yhdistysten puheenjohtajille.
3 pv
Kurssi sisältää kaikille osallistujille yhteisinä osioina ajankohtaisia
edunvalvonta-aiheita sekä useammasta vaihtoehdosta henkilökohtaisesti
valittavan teemapajan, joissa syvennytään yhteen aihekokonaisuuteen
tarkemmin. Lue tarkempaa tietoa aiheista ja teemapajojen sisällöistä netistä.
Kurssin sisältönä on palvelussuhteen voimassaolo ja muutostilanteet
Luottamusmiestiedon
valtiolla. Muita teemoja ovat yhteistoimintamenettely työpaikoilla (ml.
täydennyskurssi B,
luottamusmies vaikuttajana,
irtisanomisprosessi) ja työaikasopimus. Yhteiskuntavaikuttaminen osana
valtio, 3 pv
luottamusmiehen toimintaa.

3.6.2020

5.6.2020

JHL-opisto

14.9.2020

16.9.2020

JHL-opisto

Luottamusmiestiedon
täydennyskurssi C,
luottamusmies asiantuntijana,
valtio, 3 pv

Kurssin tarkoituksena on syventää osaamista valtion virka- ja
työehtosopimuksesta sekä paikallisesta sopimisesta valtiolla. Kurssin muina
aiheina ovat valtion virkamieslaki, vuosilomasopimus sekä
matkustusohjesääntö ja sen soveltamiskäytänteet.

5.10.2020

7.10.2020

JHL-opisto

Puolustusvoimien
luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, valtio, 3 pv

19.10.2020

21.10.2020

JHL-opisto

Puolustushallinnon
rakennuslaitoksen
luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, valtio, 3 pv

Kurssilla keskitytään työyksiköiden muutoksien hallintaan ja organisoituneen
edunvalvonnan kehittämiseen.
Kurssilla käytetään aikaa puolustusvoimien tarkentavan
virkaehtosopimuksen sekä palkkausjärjestelmien opiskeluun.
Kurssilla keskitytään työyksiköiden muutosten hallintaan ja organisoituneen
edunvalvonnan kehittämiseen.
Kurssilla käytetään aikaa PHRAKL:n työehtosopimusten sekä
palkkausjärjestelmien opiskeluun.

2.11.2020

4.11.2020

JHL-opisto

Valtionsektorin
luottamusmiesten
edunvalvontapäivä, 1 pv

Edunvalvontapäivillä käsitellään ajankohtaisia valtionhallintoa koskevia
virka- ja työehtosopimusasioita, rakenteellisia uudistuksia sekä
työympäristöön (työhyvinvointi ja työturvallisuus) liittyviä asioita.

5.11.2020

5.11.2020

JHL-opisto
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JHL KOULUTTAA 2020
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja
Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan johdanto, 3 pv toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja
yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja
Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan johdanto, 3 pv toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja
yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja
Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan johdanto, 3 pv toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja
yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja
Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan johdanto, 3 pv toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja
yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja
Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan johdanto, 3 pv toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja
yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja
Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan johdanto, 3 pv toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja
yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja luottamusmiehentehtäviin.
verkkokurssina

20.1.2020

22.1.2020

JHL-opisto

25.3.2020

27.3.2020

JHL-opisto

20.4.2020

22.4.2020

Kuopio

7.9.2020

9.9.2020

Tampere

5.10.2020

7.10.2020

Oulu

23.11.2020

25.11.2020

JHL-opisto

13.1.2020

6.3.2020

verkko

24.2.2020

verkko

Sähköisten työvälineiden käyttö, Kurssilla käydään läpi eri sosiaalisen median välineitä kuten Facebook,
verkkokurssina
Instagram, Twitter ym.

6.4.2020

24.2.2020
klo 17.0018.30
29.5.2020

Tietokoneen käyttäjän A-kortti, Opiskellaan verkossa Tieken A-korttitutkinnon sisältö. A-kortti koostuu
verkkokurssina
seitsemästä eri moduulista. Lisätietoa www.tieke.fi -sivuilta. Tutkinnon tenttejä
ei suoriteta verkkokurssilla.
Käydään läpi tiiviisti työelämän tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä:
Työelämän tietosuoja,
verkkokurssina
julkisuuslaki, henkilötietolaki, tietosuoja-asetus ym. Kurssilla asiat käydään läpi
esimerkkitilanteiden pohjalta, joten tiedät miten toimia oikeassa tilanteessa.
Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja luottamusmiehen tehtäviin.
verkkokurssina

6.4.2020

29.5.2020

verkko

6.4.2020

29.5.2020

verkko

24.8.2020

16.10.2020

verkko

Työelämän tietosuoja webinaari

Webinaarissa käydään läpi jokin ajankohtainen aihe liittyen digitaaliseen
mediaan.
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Sähköisten työvälineiden käyttö, Kurssilla käydään läpi eri sosiaalisen median välineitä kuten Facebook,
verkkokurssina
Instagram, Twitter ym.

7.9.2020

6.11.2020

verkko

Työelämän tietosuoja,
verkkokurssina

Käydään läpi tiiviisti työelämän tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä:
julkisuuslaki, henkilötietolaki, tietosuoja-asetus ym. Kurssilla asiat käydään läpi
esimerkkitilanteiden pohjalta, joten tiedät miten toimia oikeassa tilanteessa.
Koulutus on tarkoitettu JHL:n järjestämisaloilla toimiville
Työsuojelun perusteet,
verkkokurssina
työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille sekä työsuojeluasiamiehille. Kurssin
tavoitteena on parantaa työsuojelutoimijoiden valmiuksia työsuojelutehtävissä
omalla työpaikalla. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina.
Kurssilaisen tulee sopia ennakolta oman työnantajansa kanssa kurssin
toteuttamiseen käytettävästä työ- ja vapaa-ajasta.
Kurssi on tarkoitettu kunnan, valtion, kirkon ja yksityisen sektorin
Luottamusmiestiedon
peruskurssi, kaikki sopimusalat, luottamusmiehille. Kurssilla opetellaan luottamusmiehen oikeudet ja
3 pv
velvollisuudet sekä syvennetään ymmärrystä luottamusmiehen
toimintaympäristöstä. Luodaan pohjaa sopimuskysymyksiin, työlainsäädäntöön
ja yhteistoimintaan. Harjoitellaan myös neuvottelutoimintaa.
Kurssi on tarkoitettu kunnan, valtion, kirkon ja yksityisen sektorin
Luottamusmiestiedon
peruskurssi, kaikki sopimusalat, luottamusmiehille. Kurssilla opetellaan luottamusmiehen oikeudet ja
3 pv
velvollisuudet sekä syvennetään ymmärrystä luottamusmiehen
toimintaympäristöstä. Luodaan pohjaa sopimuskysymyksiin, työlainsäädäntöön
ja yhteistoimintaan. Harjoitellaan myös neuvottelutoimintaa.

28.9.2020

20.11.2020

verkko

9.3.2020

31.3.2020

verkko

24.2.2020

26.2.2020

JHL-opisto

1.4.2020

3.4.2020

JHL-opisto

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

14.9.2020

16.9.2020

JHL-opisto

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

30.11.2020

2.12.2020

JHL-opisto
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2.3.2020

4.3.2020

JHL-opisto

16.3.2020

18.3.2020

JHL-opisto

6.4.2020

8.4.2020

JHL-opisto

25.5.2010

27.5.2020

JHL-opisto

1.6.2020

3.6.2020

JHL-opisto

30.9.2020

2.10.2020

JHL-opisto

5.10.2020

7.10.2020

JHL-opisto

1. osiossa käynnistetään kehittämistehtävä, joka on tehtävä ennen 2. osaa.
Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki sopimusalat, Tehtävät puretaan kurssin 2. osassa.
2 osaa, 3 + 3 pv, osa 2/2

12.10.2020

14.10.2020

JHL-opisto

1. osiossa käynnistetään kehittämistehtävä, joka on tehtävä ennen 2. osaa.
Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki sopimusalat, Tehtävät puretaan kurssin 2. osassa.
2 osaa, 3 + 3 pv, osa 2/2

9.11.2020

11.11.2020

JHL-opisto

Kurssilla syvennetään luottamusmiesosaamista. Kurssit sisältävät työsuhteisiin
Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki sopimusalat, liittyvien asioiden selventämistä, viestintää, kansainvälisyyttä, tiedonhankintaa,
2 osaa, 3 + 3 pv, osa 1/2
taloutta luottamusmiehen näkökulmasta, kehittämisen orientaation,
työlainsäädäntöä ja paikallisen sopimisen haasteita.
1. osiossa käynnistetään kehittämistehtävä, joka on tehtävä ennen 2. osaa.
Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki sopimusalat, Tehtävät puretaan kurssin 2. osassa.
2 osaa, 3 + 3 pv, osa 2/2
Kurssilla syvennetään luottamusmiesosaamista. Kurssit sisältävät työsuhteisiin
Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki sopimusalat, liittyvien asioiden selventämistä, viestintää, kansainvälisyyttä, tiedonhankintaa,
2 osaa, 3 + 3 pv, osa 1/2
taloutta luottamusmiehen näkökulmasta, kehittämisen orientaation,
työlainsäädäntöä ja paikallisen sopimisen haasteita.
Kurssilla syvennetään luottamusmiesosaamista. Kurssit sisältävät työsuhteisiin
Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki sopimusalat, liittyvien asioiden selventämistä, viestintää, kansainvälisyyttä, tiedonhankintaa,
2 osaa, 3 + 3 pv, osa 1/2
taloutta luottamusmiehen näkökulmasta, kehittämisen orientaation,
työlainsäädäntöä ja paikallisen sopimisen haasteita.
1. osiossa käynnistetään kehittämistehtävä, joka on tehtävä ennen 2. osaa.
Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki sopimusalat, Tehtävät puretaan kurssin 2. osassa.
2 osaa, 3 + 3 pv, osa 2/2
Kurssilla syvennetään luottamusmiesosaamista. Kurssit sisältävät työsuhteisiin
Luottamusmiestiedon
jatkokurssi, kaikki sopimusalat, liittyvien asioiden selventämistä, viestintää, kansainvälisyyttä, tiedonhankintaa,
2 osaa, 3 + 3 pv, osa 1/2
taloutta luottamusmiehen näkökulmasta, kehittämisen orientaation,
työlainsäädäntöä ja paikallisen sopimisen haasteita.
Työoikeuden täydennyskurssi, Kurssi sisältää ajankohtaista oikeuskäytännöistä, muuttuvan työelämän
kaikki sopimusalat, 3 pv
näkökulmasta.
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Vuorovaikutus- ja
neuvottelutaito, kaikki
sopimusalat, 3 pv

Harjoitellaan vuorovaikutustilanteita ja -taitoja sekä käsitellään
neuvottelutoiminnan teoriaa. Neuvotteluharjoitusten avulla annetaan
omakohtaista palautetta, jonka tarkoituksena on vahvistaa osaamista ja
itsetuntemusta.

10.2.2020

12.2.2020

JHL-opisto

Vuorovaikutus- ja
neuvottelutaito, kaikki
sopimusalat, 3 pv

Harjoitellaan vuorovaikutustilanteita ja -taitoja sekä käsitellään
neuvottelutoiminnan teoriaa. Neuvotteluharjoitusten avulla annetaan
omakohtaista palautetta, jonka tarkoituksena on vahvistaa osaamista ja
itsetuntemusta.

18.5.2019

20.5.2020

JHL-opisto

23.9.2020

25.9.2020

JHL-opisto

2.11.2020

3.11.2020

JHL-opisto

16.11.2020

18.11.2020

JHL-opisto

5.2.2020

5.2.2020

Naantali

12.2.2020

13.2.2020

Lappeenranta

13.2.2020

14.2.2020

JHL-opisto

17.2.2020

18.2.2020

Kauhava

Työoikeuden peruskurssi, kaikki Kurssilla käydään läpi työoikeuden perusteita. Tarkoitus on lisätä aktiivien
sopimusalat, 3 pv
normituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista
oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla.
Neuvotteluprosessin hallinta ja Onnistuminen neuvotteluissa on neuvottelujen tavoite. Kurssilla syvennetään
neuvottelutaito, kaikki
ja kehitetään osallistujan kokemuksella hankittuja taitoja. Opitaan välttämään
sopimusalat, 2 pv
tyypillisiä neuvotteluvirheitä. Neuvottelija ei myöskään pelkää hankalia
neuvottelijoita eikä hankalia neuvotteluja. Kurssilla pohditaan, mistä
neuvotteluvoima tulee ja miten jokainen neuvottelija voi saada siitä osansa.
Opitaan, että hyvä neuvottelija on proaktiivinen. Kurssilla saat tietää oman
neuvottelutyylisi, sen vahvuudet ja kehittämisalueet.
Kehittämispäivillä käsitellään laajan edunvalvonnan kysymyksiä,
Edunvalvonnan
sopimustoiminnan, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden teemoja sekä
kehittämispäivät
pääluottamusmiehille ja
työelämän ajankohtaisia muutoksia.
työsuojeluvaltuutetuille, kaikki
sopimusalat, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu Varsinais-Suomen alueen luottamusmiehille. Sisältönä
Luottamusmiesten
ajankohtaispäivä, kaikki
ovat ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
sopimusalat, 1 pv
Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
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Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu Oulun ja Kainuun alueen luottamusmiehille. Sisältönä
Luottamusmiesten
ovat ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
ajankohtaispäivä, kaikki
sopimusalat, 1 pv

20.2.2020

21.2.2020

Oulu

27.2.2020

28.2.2020

Joensuu

27.2.2020

28.2.2020

Pori

2.3.2020

3.3.2020

Jyväskylä

2.3.2020

3.3.2020

Naantali

13.3.2020

13.3.2020

Vuokatti

Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen luottamusmiehille. Sisältönä ovat
Luottamusmiesten
ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
ajankohtaispäivä, kaikki
sopimusalat, 1 pv

9.3.2020

10.3.2020

Tampere

19.3.2020

20.3.2020

JHL-opisto

22.4.2020

22.4.2020

Tampere

23.4.2020

23.4.2020

Jyväskylä

Luottamusmiesten
ajankohtaispäivä, kaikki
sopimusalat, 1 pv

Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen luottamusmiehille. Sisältönä ovat
ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
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23.4.2020

24.4.2020

Kouvola

Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu Itä-Suomen alueen yhdistysten puheenjohtajille sekä
Luottamusmiesten
luottamusmiehille varahenkilöineen. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset
ajankohtaispäivät, kaikki
sopimusalat, 2 pv
työmarkkina-asiat.

23.4.2020

24.4.2020

JHL-opisto

10.9.2020

11.9.2020

Kuopio

Luottamusmiesten
ajankohtaispäivä, kaikki
sopimusalat, 1 pv

9.10.2020

9.10.2020

Oulu

Uuden luottamusmiehen kurssi, Kurssi on tarkoitettu ko. alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta
kaikki sopimusalat, 2 pv
riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat
luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu Itä-Suomen alueen yhdistysten puheenjohtajille sekä
Luottamusmiesten
luottamusmiehille varahenkilöineen. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset
ajankohtaispäivät, kaikki
sopimusalat, 2 pv
työmarkkina-asiat.

19.11.2020

20.11.2020

JHL-opisto

19.3.2020

20.3.2020

Joensuu

Luottamusmiesten ja
työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät, kaikki
sopimusalat, 2 pv

Ajankohtaispäivät on tarkoitettu Pohjanmaan alueen luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen sisältönä ovat laajan edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan ajankohtaiset asiat.

12.3.2020

13.3.2020

Seinäjoki

Luottamusmiesten ja
työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät, kaikki
sopimusalat, 2 pv

Ajankohtaispäivät on tarkoitettu Satakunnan alueen luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen sisältönä ovat laajan edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan ajankohtaiset asiat.

23.4.2020

24.4.2020

Pori

Luottamusmiesten ja
työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät, kaikki
sopimusalat, 2 pv

Ajankohtaispäivät on tarkoitettu Pohjanmaan alueen luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen sisältönä ovat laajan edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan ajankohtaiset asiat.

10.9.2020

11.9.2020

Vaasa

Luottamusmiesten
ajankohtaispäivät, kaikki
sopimusalat, 2 pv

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

Kurssi on tarkoitettu Oulun ja Kainuun alueen luottamusmiehille. Sisältönä
ovat ajankohtaiset työmarkkina-asiat.

Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO
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Luottamusmiesten ja
työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät, kaikki
sopimusalat, 2 pv

Ajankohtaispäivät on tarkoitettu Varsinais-Suomen alueen
luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen sisältönä ovat
laajan edunvalvonnan ja yhteistoiminnan ajankohtaiset asiat.

5.10.2020

6.10.2020

Turku

Luottamusmiesten ja
työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät, kaikki
sopimusalat, 2 pv

Ajankohtaispäivät on tarkoitettu Satakunnan alueen luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen sisältönä ovat laajan edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan ajankohtaiset asiat.

19.11.2020

20.11.2020

Pori

Työsuojeluvaltuutettujen ja
pääluottamusmiesten
ajankohtaispäivä, 1 pv

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

15.10.2020

15.10.2020

JHL-opisto

19.2.2020

21.2.2020

JHL-opisto

23.4.2020

24.4.2020

JHL-opisto

Yhteistoiminnan peruskurssi, 3 + Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien ja -sopimusten
2 pv, osa 1/2
tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä
asiapiiristä. Lisäksi käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja
lomautustilanteissa, tilaajavastuulakia sekä yksityisyyden suojaa. Kurssilla
perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja merkitykseen sekä eri
toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan kentällä. Lisäksi tarkastellaan
sitä, miten yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää omassa toiminnassa ja
organisaatiossa. Tähän kytkeytyy väliajalla tehtävä konkreettinen
kehittämistehtävä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu
henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä oman
koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille.
Yhteistoiminnan peruskurssi, 3 + Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien ja -sopimusten
2 pv, osa 2/2
tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä
asiapiiristä. Lisäksi käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja
lomautustilanteissa, tilaajavastuulakia sekä yksityisyyden suojaa. Kurssilla
perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja merkitykseen sekä eri
toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan kentällä. Lisäksi tarkastellaan
sitä, miten yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää omassa toiminnassa ja
organisaatiossa. Tähän kytkeytyy väliajalla tehtävä konkreettinen
kehittämistehtävä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu
henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä oman
Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO
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koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille.

Yhteistoiminnan perusteet, 3 pv Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain ja -sopimusten
tarkoittamasta yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä
asiapiiristä. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja
merkitykseen sekä eri toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan
kentällä. Kurssi soveltuu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille ja on
tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa toimiville
henkilöstön edustajille
Yhteistoiminnan perusteet, 3 pv Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain ja -sopimusten
tarkoittamasta yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä
asiapiiristä. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja
merkitykseen sekä eri toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan
kentällä. Kurssi soveltuu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille ja on
tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa toimiville
henkilöstön edustajille.
Yhteistoiminnan peruskurssi, 5 Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien ja -sopimusten
pv
tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä
asiapiiristä. Lisäksi käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja
lomautustilanteissa, tilaajavastuulakia sekä yksityisyyden suojaa. Kurssilla
perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja merkitykseen sekä eri
toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan kentällä. Lisäksi tarkastellaan
sitä, miten yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää omassa toiminnassa ja
organisaatiossa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu
henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä oman
koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille.
Yhteistoiminnan perusteet, 3 pv Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain ja -sopimusten
tarkoittamasta yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä
asiapiiristä. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja
merkitykseen sekä eri toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan
kentällä. Kurssi soveltuu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille ja on
tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa toimiville
henkilöstön edustajille

Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO

6.5.2020

8.5.2020

Tampere

18.5.2020

20.5.2020

JHL-opisto

21.9.2020

25.9.2020

JHL-opisto

7.10.2020

9.10.2020

Oulu
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Monimuotoisuus työpaikalla, 3 Kurssilla käsitellään monimuotoisten ja monikulttuuristen työyhteisöjen
pv
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.
Tuloksellisuus ja työelämän laatu työpaikalla syntyy yhteistyössä ja jatkuvan
Vaikuttavuutta työpaikkasi
kehittämiseen! 3 pv
työn ja toiminnan kehittämisen kautta. Tällä kurssilla henkilöstön edustaja saa
valmiuksia ja työvälineitä työpaikan kehittämiseen ja yhteistoimintaan
kehittämistyössä.
Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstönedustaja voi olla henkilöstön tukena
Henkilöstön tukena
organisaatiomuutoksissa, 3 + 3 organisaation erilaisissa muutostilanteissa. Kurssin aikana käsitellään
pv, osa 1/2
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.
Kurssin tavoitteena on saada käsitys toimivan työyhteisön edellytyksistä ja
Toimivan työyhteisön
edellytykset, 3 pv
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 esimiehille ja
tiiminvetäjille sekä henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen
mukaisesti.
Kurssin tavoitteena on saada yleinen käsitys siitä, mitä henkilöstön edustajan
Henkilöstön edustajan
talousosaaminen, 3 pv
tulee tietää ja ymmärtää sekä julkisen että yksityisen 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 henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen
mukaisesti.
Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO

11.3.2020

13.3.2020

JHL-opisto

18.3.2020

20.3.2020

JHL-opisto

1.4.2020

3.4.2020

JHL-opisto

27.4.2020

29.4.2020

JHL-opisto

5.5.2020

7.5.2020

JHL-opisto
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Henkilöstön tukena
organisaatiomuutoksissa, 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.
Miten toimin median kanssa, 2 Tavoitteena on kehittää monipuolisesti median käyttötaitoja, harjoitella
pv
ilmaisutaitoja ja edistää kykyä toimia aktiivisesti median kanssa. Kurssi on
tarkoitettu niille JHL:n aktiiveille, (pää)luottamusmiehille,
työsuojeluvaltuutetuille ja yhdistysten puheenjohtajille, joilla on tehtävänsä
puolesta valmius toimia vuorovaikutuksessa median kanssa sekä vaikuttaa
median välityksellä.
Kurssilla saa tietoa, miten tuetaan työkykyä ja työhön paluuta sekä pitkää
Keinovalikoimat työkyvyn
heiketessä, 3 pv
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.
Syventävä konfliktien käsittelyn Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja -taidot konflikti- ja
koulutusohjelma henkilöstön
ristiriitatilanteiden käsittelystä työyhteisöissä sekä osata käyttää opittua
edustajille, 4 x 2 pv, osa 1/4
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 käsittelyn Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja -taidot konflikti- ja
ristiriitatilanteiden käsittelystä työyhteisöissä sekä osata käyttää opittua
koulutusohjelma henkilöstön
edustajille, 4 x 2 pv, osa 2/4
käytännössä konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sisältää neljä
lähijaksoa, väliajan tehtäviä sekä lopputyön. Koulutus on tarkoitettu
työsuojeluvaltuutetuille ja (pää)luottamusmiehille, jotka tehtävässään
Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO

26.5.2020

28.5.2020

JHL-opisto

1.10.2020

2.10.2020

JHL-opisto

22.1.2020

24.1.2020

JHL-opisto

27.1.2020

28.1.2020

JHL-opisto

2.3.2020

3.3.2020

JHL-opisto
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kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuprosesseissa.

Syventävä konfliktien käsittelyn Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja -taidot konflikti- ja
ristiriitatilanteiden käsittelystä työyhteisöissä sekä osata käyttää opittua
koulutusohjelma henkilöstön
edustajille, 4 x 2 pv, osa 3/4
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 käsittelyn Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja -taidot konflikti- ja
ristiriitatilanteiden käsittelystä työyhteisöissä sekä osata käyttää opittua
koulutusohjelma
henkilöstönedustajille, 4 x 2 pv, käytännössä konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sisältää neljä
osa 4/4
lähijaksoa, väliajan tehtäviä sekä lopputyön. Koulutus on tarkoitettu
työsuojeluvaltuutetuille ja (pää)luottamusmiehille, jotka tehtävässään
kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuprosesseissa.
Työsuojelun ja yhteistoiminnan Kurssi on tarkoitettu Itä-Suomen alueen yhdistysten puheenjohtajille,
ajankohtaispäivät, 2 pv
työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YT-toimielimien
jäsenille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoimintaasiat.
Työsuojelun ja yhteistoiminnan Kurssi on tarkoitettu Kaakkois-Suomen alueen yhdistysten puheenjohtajille,
ajankohtaispäivät, 2 pv
työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YT-toimielimien
jäsenille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoimintaasiat.
Työsuojelun ja yhteistoiminnan Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen työsuojeluvaltuutetuille,
ajankohtaispäivät, 2 pv
varavaltuutetuille ja työsuojeluasiamiehille sekä luottamushenkilöille. Kurssin
sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.
Työsuojelun ja yhteistoiminnan Kurssi on tarkoitettu Itä-Suomen alueen yhdistysten puheenjohtajille,
ajankohtaispäivät, 2 pv
työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YT-toimielimien
jäsenille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoimintaasiat.
Työsuojelun ja yhteistoiminnan Kurssi on tarkoitettu Sisä-Suomen alueen yhdistysten puheenjohtajille,
työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YT-toimielimien
ajankohtaispäivät, 2 pv
jäsenille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoimintaasiat.

Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO

20.4.2020

21.4.2020

JHL-opisto

14.9.2020

15.9.2020

JHL-opisto

20.2.2020

21.2.2020

Joensuu

12.3.2020

13.3.2020

Mikkeli

26.3.2020

27.3.2020

JHL-opisto

8.10.2020

9.10.2020

Kuopio

21.10.2020

22.10.2020

Tampere
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Työsuojelun ja yhteistoiminnan Kurssi on tarkoitettu Oulun, Kainuun ja Lapin alueen yhdistysten
ajankohtaispäivät, 2 pv
puheenjohtajille, työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen
sekä YT-toimielimien jäsenille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojeluja yhteistoiminta-asiat.
Työsuojelun ja yhteistoiminnan Kurssi on tarkoitettu Kaakkois-Suomen alueen yhdistysten puheenjohtajille,
ajankohtaispäivät, 2 pv
työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YT-toimielimien
jäsenille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoimintaasiat.
Työsuojelun ja yhteistoiminnan Kurssi on tarkoitettu Varsinais-Suomen alueen yhdistysten puheenjohtajille,
ajankohtaispäivät, 2 pv
työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YT-toimielimien
jäsenille. Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoimintaasiat.
Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa
Työsuojelun peruskurssi, 5 pv
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.
Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin
Työsuojelun perusteet, 3 pv
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.
Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin
Työsuojelun perusteet, 3 pv
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.
Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO

26.10.2020

27.10.2020

Kemi

5.11.2020

6.11.2020

Kouvola

19.11.2020

20.11.2020

Naantali

20.1.2020

24.1.2020

JHL-opisto

17.2.2020

19.2.2020

Tampere

6.4.2020

8.4.2020

Kuopio
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Työsuojelun peruskurssi, 5 pv

Työsuojelun perusteet, 3 pv

Työsuojelun perusteet, 3 pv

Työsuojelun peruskurssi, 5 pv

Työsuojelun perusteet, 3 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.
Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin 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.
Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin 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.
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.
Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin
säädöksiin, tutustutaan työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla
Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO

11.5.2020

15.5.2020

JHL-opisto

25.5.2020

27.5.2020

JHL-opisto

7.9.2020

9.9.2020

Oulu

21.9.2020

25.9.2020

JHL-opisto

2.11.2020

4.11.2020

JHL-opisto
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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.
Työhyvinvointikorttikoulutus, 2 Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat työhyvinvoinnin
pv
kokonaisuus, työhyvinvointi johtamisessa sekä toimiva työyhteisö.
Koulutuksessa suoritetaan tentti ja onnistuneesta suorituksesta saa
Työhyvinvointikortin. Koulutus soveltuu työpaikkojen henkilöstön edustajille,
työntekijöille ja esimiehille. Palkallisuus määräytyy oman koulutussopimuksen
mukaisesti.
Kurssilla tunnistetaan työn fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä.
Työn kuormittavuus ja
Tutustutaan työn kuormituksen arviointimenetelmiin sekä työpaikan ja
voimavarat, jaksaminen
työelämässä, 3 pv
työterveyshuollon yhteistyöhön ja rooleihin kuormitustilanteissa. Kurssi
soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen
työsuojelutehtävissä toimiville sekä luottamusmiehille.
Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.
Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5
pv, osa 1/2
Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain
tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa.
Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti.
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.
Kurssi syventää lainsäädännön tuntemusta. Kurssilla käsitellään
Sisäilma 2 ja
sisäilmamittausten menetelmiä, mittaamista ja tulosten arviointia työpaikan
Sisäilmastoseminaari:
mittaaminen ja tulosten
työsuojelutoimijan näkökulmasta ja tarpeista käsin. Kurssilla selviää myös,
tulkinta, 2 pv
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 työnantajan maksaessa osallistumismaksun. Liitto
tulee seminaariin pääsyä hotellimajoituksella.
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Metropolia AMK:n kanssa.
Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO

3.2.2020

4.2.2020

Oulu

2.3.2020

4.3.2020

JHL-opisto

9.3.2020

13.3.2020

JHL-opisto

11.3.2020

12.3.2020

JHL-opisto
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Työterveyshuolto työpaikan
kumppanina, 2 pv

Kurssilla perehdytään työterveyshuollon tehtäviin työpaikan kumppanina
työkykyasioissa ja työsuojelutoimijoiden vaikutusmahdollisuuksiin
työterveysyhteistyön edistämisessä.
Hyvä kohtelu työpaikalla, 3 pv Kurssilla käsitellään epäasialliseen kohteluun, 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.
Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.
Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5
pv, osa 1/2
Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain
tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa.
Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti.
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.
Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.
Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5
pv, osa 2/2
Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain
tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa.
Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti.
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.
Työhyvinvointikorttikoulutus, 2 Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat työhyvinvoinnin
pv
kokonaisuus, työhyvinvointi johtamisessa sekä toimiva työyhteisö.
Koulutuksessa suoritetaan tentti ja onnistuneesta suorituksesta saa
Työhyvinvointikortin. Koulutus soveltuu työpaikkojen henkilöstön edustajille,
työntekijöille ja esimiehille. Palkallisuus määräytyy oman koulutussopimuksen
mukaisesti.

Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO

16.3.2020

17.3.2020

JHL-opisto

23.3.2020

25.3.2020

JHL-opisto

30.3.2020

3.4.2020

JHL-opisto

20.4.2020

24.4.2020

JHL-opisto

4.5.2020

5.5.2020

JHL-opisto
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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.
Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti.
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.
Työhyvinvointikorttikoulutus, 2 Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat työhyvinvoinnin
pv
kokonaisuus, työhyvinvointi johtamisessa sekä toimiva työyhteisö.
Koulutuksessa suoritetaan tentti ja onnistuneesta suorituksesta saa
Työhyvinvointikortin. Koulutus soveltuu työpaikkojen henkilöstön edustajille,
työntekijöille ja esimiehille. Palkallisuus määräytyy oman koulutussopimuksen
mukaisesti.
Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.
Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5
pv, osa 1/2
Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain
tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa.
Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti.
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.
Sisäilma 1, työsuojelutoimijana Kurssilla selvitetään työsuojelutoimijoiden keinoja edistää sisäilmaongelmien
sisäilmakysymyksissä, 3 pv
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, voit
hakea Työpaikan sisäilma -asiantuntijan osaamismerkkiä. Kurssi toteutetaan
yhteistyössä Metropolia AMK:n kanssa.

Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO

1.6.2020

5.6.2020

JHL-opisto

17.8.2020

18.8.2020

JHL-opisto

31.8.2020

4.9.2020

JHL-opisto

14.9.2020

16.9.2020

JHL-opisto
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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.
Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti.
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.
Työhyvinvointikorttikoulutus, 2 Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat työhyvinvoinnin
pv
kokonaisuus, työhyvinvointi johtamisessa sekä toimiva työyhteisö.
Koulutuksessa suoritetaan tentti ja onnistuneesta suorituksesta saa
Työhyvinvointikortin. Koulutus soveltuu työpaikkojen henkilöstön edustajille,
työntekijöille ja esimiehille. Palkallisuus määräytyy oman koulutussopimuksen
mukaisesti.
Kurssilla tunnistetaan työn fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä.
Työn kuormittavuus ja
Tutustutaan työn kuormituksen arviointimenetelmiin sekä työpaikan ja
voimavarat, jaksaminen
työelämässä, 3 pv
työterveyshuollon yhteistyöhön ja rooleihin kuormitustilanteissa. Kurssi
soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen
työsuojelutehtävissä toimiville sekä luottamusmiehille.
Kurssilla käsitellään kiinteistön kunnossapitoa ja korjausrakentamisen
Sisäilma 3, kiinteistön
vaihtoehtoja, korjausprosessia sekä kuntotutkimuksia ja menetelmiä eri
kunnossapito ja
sisäilmakorjaukset, 3 pv
toimijoitten näkökulmista. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Metropolia AMK:n
kanssa.
Työhyvinvointikorttikoulutus, 2 Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat työhyvinvoinnin
pv
kokonaisuus, työhyvinvointi johtamisessa sekä toimiva työyhteisö.
Koulutuksessa suoritetaan tentti ja onnistuneesta suorituksesta saa
Työhyvinvointikortin. Koulutus soveltuu työpaikkojen henkilöstön edustajille,
työntekijöille ja esimiehille. Palkallisuus määräytyy oman koulutussopimuksen
mukaisesti.
Kurssilla perehdytään työterveyshuollon tehtäviin työpaikan kumppanina
Työterveyshuolto työpaikan
kumppanina, 2 pv
työkykyasioissa ja työsuojelutoimijoiden vaikutusmahdollisuuksiin
työterveysyhteistyön edistämisessä.

Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO

12.10.2020

16.10.2020

JHL-opisto

15.10.2020

16.10.2020

Tampere

19.10.2020

21.10.2020

JHL-opisto

4.11.2020

6.11.2020

JHL-opisto

5.11.2020

6.11.2020

Kuopio

5.11.2020

6.11.2020

JHL-opisto
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Hyvä kohtelu työpaikalla, 3 pv

Kurssilla käsitellään epäasialliseen kohteluun, 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.
Työsuojelun kehittämispäivät, 3 Päivillä käsitellään työelämän ja työsuojelun ajankohtaisia teemoja, hyviä
pv
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.
Työsuojelun tukiverkostopäivät, Liitto kutsuu kurssille edustajat alueellisista työsuojeluverkostoista.
2 pv
Verkostoitumisen tavoitteena on tukea työsuojeluaktiiveja tehtävässään ja
jakaa hyviä malleja paikalliseen työsuojelutoimintaan. Päivillä kehitetään
myös verkostojen toimintatapoja.
Förtroendemannakurs, som gäller alla avtal. Dimensionering. Aktuellt från
Aktuellt för förtroendemän, 2
dagar
förbundet. "Arbetet under förändring". Aktuellt från lagstiftningen.
Kollektivavtalen i praktiken.
Hur kan jag hjälpa och stöda äldre arbetstagare i arbetslivet, hur kan jag tackla
Aktuellt för förtroendemän, 2
dagar
arbetsplatsmobbning, pensionsinformation, aktuellt från förbundet,
arbetsplatsbesök, ta vara på dina egna resurser som förtroendeman.
Grundkurs för förtroendemän, 3 Under kursen går vi igenom förtroendemannens uppgifter och hur man
dagar
konkret arbetar som förtroendeman. Du får en inblick i avtalssystemet och
fackets historia.

Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit
2019/VALTIO

16.11.2020

18.11.2020

JHL-opisto

8.6.2020

10.6.2020

JHL-opisto

2.11.2020

3.11.2020

JHL-opisto

20.4.2020

21.4.2020

Vasa

7.9.2020

8.9.2020

Nådendal

10.2.2020

12.2.2020

JHL-institutet
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