Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaispäivät, kaikki sopimusalat
19. -20.4.2021, etäopetus
Kurssin kesto

2 päivää, yhteensä 15 tuntia

Kenelle tarkoitettu

Kurssi on tarkoitettu Varsinais-Suomen alueen kaikille luottamusmiehille,
työsuojeluvaltuutetuille ja yhdistysten puheenjohtajille.

Teemat

Ajankohtaiset edunvalvonnan teemat alueilta
Työsuojeluvaalit
Järjestäytymisen tukeminen
Erimielisyystyökirja
Työn murros ja muutoksen hallinta
Ammattialatoiminta edunvalvonnan tukena
Sote-uudistus
Koronan vaikutukset työhön
Työmarkkinoiden ajankohtaiset ja sopimuskierrokseen valmistautuminen

Kurssi suoritetaan käyttämällä selainpohjaista verkko-oppimisympäristöä sekä
videoneuvotteluohjelmaa. Kurssi on rakennettu, niin että voit valita käytätkö
opiskeluun tietokonetta, puhelinta tai tablettia - mitään asennuksia tai lisäohjelmia ei
tarvita. Mikäli osallistut tietokoneella, tarvitaan kuulokkeet ja mikrofoni. Materiaali
toimii kaikissa välineissä ja opiskelu on pyritty tekniikan kannalta tekemään
mahdollisimman helpoksi.
Ks. alustava ohjelma seuraavalla sivulla.
Työnantajalta perittävä kustannuskorvaus
Palkallisista kursseista on sovittu yhdessä työnantajien kanssa. Kurssit ovat
luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintakursseja. Työnantaja maksaa kurssin
ajalta palkan.
Lisätiedot

Lisätietoja kurssit@jhl.fi tai puh. 010 7703 510,
kurssin sisällöstä kouluttaja henry.palomaki@jhl.fi

Kurssille hakeminen

Kurssille haetaan sähköisesti omaKoulutus kautta.
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Luottamusm iesten ja työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät
19.4.2021
08.30 - 09.00
09.00 - 09.45

Testaa tekniikan toimivuus ennen kurssin alkua
Kurssin avaus, ohjelma ja käytännön asiat

09.45 - 10.30
10.30 - 11.15

Ajankohtaiset edunvalvonnan teemat alueilta
Työsuojeluvaalit

11.15 - 12.00

omatoiminen lounas

12.00
12.45
13.30
14.00
14.45
15.30

Järjestäytymisen tukeminen
Erimielisyystyökirja
tauko
sama aihe jatkuu
Työn murros ja muutoksen hallinta
edellinen aihe jatkuu

Henry Palomäki
Henry Palomäki

20.4.2021
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 11.15

Ammattialatoiminta edunvalvonnan tukena
edellinen aihe jatkuu
Sote- uudistus

Vuokko Puljujärvi

11.15 - 12.00

omatoiminen lounas

12.00 - 12.45
12.45 - 13.30

Koronan vaikutukset työhön
Työmarkkinoiden ajankohtaiset ja sopimuskierrokseen
valmistautuminen
tauko
sama aihe jatkuu
Kurssin yhteenveto

- 12.45
- 13.30
- 14.00
- 14.45
- 15.30
- 16.15

13.30 - 14.00
14.00 - 14.45
14.45 - 15.30

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL PL 101, 00531 Helsinki
www.jhl.fi | Facebook, Twitter, Instagram: @jhlry | Youtube: @JHLviestii

Henry Palomäki,
aluetoiminnan
asiantuntija
Henry Palomäki
Vuokko Puljujärvi,
aluetoiminnan
asiantuntija

Vuokko Puljujärvi

Henry Palomäki
Henry Palomäki
Kristian Karrasch,
neuvottelujohtaja
Vuokko Puljujärvi
Henry Palomäki

