Kurssin nimi
Edunvalvonnan kehittämispäivät
pääluottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille, kaikki
sopimusalat, 3 pv
Työsuojelun peruskurssi, 5 pv

Alkupvä
Loppupvä Kaupunki Alue
Kurssikuvaus
Kehittämispäivillä käsitellään laajan edunvalvonnan
kysymyksiä, sopimustoiminnan, työhyvinvoinnin ja
turvallisuuden teemoja sekä työelämän ajankohtaisia
16.11.2020 18.11.2020 JHL-opisto
muutoksia.
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.
20.1.2020

Työsuojelun perusteet, 3 pv

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
17.2.2020
ja toimikuntien jäsenille.

24.1.2020 JHL-opisto

19.2.2020 Tampere

Työsuojelun perusteet, 3 pv

Työsuojelun peruskurssi, 5 pv

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.

Kuopio

6.4.2020

8.4.2020

11.5.2020

15.5.2020 JHL-opisto

Työsuojelun perusteet, 3 pv

Työsuojelun perusteet, 3 pv

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
25.5.2020
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
7.9.2020
ja toimikuntien jäsenille.

27.5.2020 JHL-opisto

9.9.2020

Oulu

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.
21.9.2020

25.9.2020 JHL-opisto

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
2.11.2020
ja toimikuntien jäsenille.

4.11.2020 JHL-opisto

Työhyvinvointikorttikoulutus, 2 pv

Mielenterveys ja työ, 2 pv

Työn kuormittavuus ja voimavarat,
jaksaminen työelämässä, 3 pv

Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat
työhyvinvoinnin 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 koulutusospimuksen
3.2.2020
mukaisesti.
Kurssilla saa tietoa mielen hyvinvointiin vaikuttavista
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
27.2.2020
työpaikan keinoihin tukea mielenterveyttä.
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
2.3.2020
luottamusmiehille.

4.2.2020

Oulu

28.2.2020 JHL-opisto

4.3.2020

JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv, osa Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai
1/2
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.
9.3.2020

13.3.2020 JHL-opisto

11.3.2020

12.3.2020 JHL-opisto

16.3.2020

17.3.2020 JHL-opisto

Sisäilma 2 ja Sisäilmastoseminaari:
Kurssi syventää lainsäädännön tuntemusta. Kurssilla
mittaaminen ja tulosten tulkinta, 2 pv käsitellään sisäilmamittausten menetelmiä, mittaamista
ja tulosten arviointia työpaikan työsuojelutoimijan
näkökulmasta ja tarpeista käsin. Kurssilla selviää myös,
mitä työsuojelutoimijan tulee tietää ilmanvaihdosta ja ivkoneista. 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.
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.
23.3.2020

25.3.2020 JHL-opisto

30.3.2020

3.4.2020

Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv, osa Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai
1/2
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.
JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv, osa Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai
2/2
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 pv

Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat
työhyvinvoinnin 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 koulutusospimuksen
mukaisesti.

20.4.2020

24.4.2020 JHL-opisto

4.5.2020

5.5.2020

JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv, osa Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai
2/2
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 pv

Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat
työhyvinvoinnin 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 koulutusospimuksen
mukaisesti.

JHL-opisto

1.6.2020

5.6.2020

17.8.2020

18.8.2020 JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv, osa Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai
1/2
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.
Mielenterveys ja työ, 2 pv

Kurssilla saa tietoa mielen hyvinvointiin vaikuttavista
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.

JHL-opisto

31.8.2020

4.9.2020

14.9.2020

15.9.2020 JHL-opisto

Sisäilma 1, työsuojelutoimijana
sisäilmakysymyksissä, 3 pv

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, voit hakea
Työpaikan sisäilma -asiantuntijan osaamismerkkiä. Kurssi
toteutetaan yhteistyössä Metropolia AMK:n kanssa.
14.9.2020

16.9.2020 JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv, osa Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai
2/2
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.
12.10.2020 16.10.2020 JHL-opisto

Työhyvinvointikorttikoulutus, 2 pv

Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat
työhyvinvoinnin 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 koulutusospimuksen
mukaisesti.
Työn kuormittavuus ja voimavarat,
Kurssilla tunnistetaan työn fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia
jaksaminen työelämässä, 3 pv
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.
Sisäilma 3, kiinteistön kunnossapito ja Kurssilla käsitellään kiinteistön kunnossapitoa ja
sisäilmakorjaukset, 3 pv
korjausrakentamisen vaihtoehtoja, korjausprosessia sekä
kuntotutkimuksia ja menetelmiä eri toimijoitten
näkökulmista. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Metropolia
AMK:n kanssa.
Työhyvinvointikorttikoulutus, 2 pv
Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat
työhyvinvoinnin 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 koulutusospimuksen
mukaisesti.
Työterveyshuolto työpaikan
Kurssilla perehdytään työterveyshuollon tehtäviin
kumppanina, 2 pv
työpaikan kumppanina työkykyasioissa ja
työsuojelutoimijoiden vaikutusmahdollisuuksiin
työterveysyhteistyön edistämisessä.

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

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.
16.11.2020 18.11.2020 JHL-opisto

Työsuojelun kehittämispäivät, 3 pv

Työsuojelun tukiverkostopäivät, 2 pv

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.
Liitto kutsuu kurssille edustajat alueellisista
työsuojeluverkostoista. Verkostoitumisen tavoitteena on
tukea työsuojeluaktiiveja tehtävässään ja jakaa hyviä
malleja paikalliseen työsuojelutoimintaan. Päivillä
kehitetään myös verkostojen toimintatapoja.

8.6.2020

2.11.2020

10.6.2020 JHL-opisto

3.11.2020 JHL-opisto

