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JHL:n sähköiset palvelut
uudistuivat!
OmaJHL on liiton sähköinen asiointikanava
jäsenille. Palvelussa voit päivittää yhteystietosi,
ammattinimikkeesi ja työsuhdetietosi.
Voit myös maksaa jäsenmaksusi tai ilmoittaa
jäsenmaksuvapautuksesta. OmaJHL:n
kautta pääset myös jäsen- ja aktiivisivuille.
OmaJHL:stä löydät myös
Omakoulutuksen ja kurssit.

toimitus:
ulkoasu:
kuvat:

JHL | koulutus | Lena Ehrnsten, Marjut Manka
JHL | markkinointi | Leena Nätti
JHL | aineistopankki, Pexels
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Sähköisessä koulutuskalenterissa voit
napsauttaa kurssikuvauksessa olevaa
Ilmoittaudu tästä -linkkiä. Linkki johtaa
suoraan kurssin ilmoittautumisnäkymään.

MI

LJÖ M Ä RKT
4041 0955
Painolaitos
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Etsi
Koulutuskalenterin löydät osoitteesta
jhl.fi/kurssit

Ilmoittaudu
Kurssien hakuaika päättyy 5 viikkoa ennen kurssia.
Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu liiton
verkkosivuilla jhl.fi/omajhl

Vahvistus
Saat tiedon kurssille pääsystä hyvissä ajoin ennen
kurssin alkamista. Sähköisen kurssivahvistuksen
mukana saat lisätietoja ja matkustusohjeet.
Kursseille valitaan ensisijaisesti niitä jäseniä, joille
kurssi on tarkoitettu.

Lisätietoja
Muutokset ovat mahdollisia, joten tarkistathan
netistä kurssin tiedot, ohjelman ja hakuajan.
JHL:n kurssisihteereiltä saat apua ja lisätietoa:
010 7703 510 tai kurssisihteerit@jhl.fi
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Rehtori, toimialueen päällikkö
Karjalainen Anne

Sihteeri
Ehrnsten Lena

Palvelupäällikkö
Nieminen Marianne

Opettajat
Eskola Tapani
Hernesniemi Janne
Karatmaa Johanna
Perälä Pia

Järjestelmäsihteeri
Koski Riitta

Ravintolapalvelut
Turtiainen Joakim

Kurssisihteerit
Forsman Marjut
Heikura Rita
Hyytiäinen Taina
Myllymäki Marja-Riitta

Myyntipalvelut
myyntipalvelut@jhl.fi
010 7703 741

Koulutuspoliittiset asiantuntijat
Manka Marjut
Takolander Hanna
Wink Heini

Sörnäisten rantatie 23
00500 HELSINKI
vaihde 010 770 31
etunimi.sukunimi@jhl.fi
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Tervetuloa opiskelemaan!
Kaikille avoimet ja verkkokurssit
Luottamusmieskoulutus
Yhteistoimintakoulutus
Työsuojelukoulutus
Järjestökoulutus
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JHL-KOULUTUKSEN OPINTOPOLKU

JÄSENKOULUTUSTA
Esimerkiksi:
JHL tutuksi teemakurssit
Ammatilliset opintopäivät
Kaikille avoimet kurssit
Alueiden omat kurssit
Yhdistyksen omat kurssit

UUDEN
LUOTTAMUSMIEHEN
KURSSIT

EDUNVALVONNAN JA YHTEISTOIMINNAN JOHDANTOKURSSI

TYÖSUOJELUN

YHTEISTOIMINNAN

JÄRJESTÖKOULUTUS

PERUSKURSSIT

PERUSKURSSIT

JÄRJESTÖTAIDOT

TYÖSUOJELUN

YHTEISTOIMINNAN
TÄYDENNYSJA SYVENTÄVÄT
KURSSIT

JATKO- JA
TÄYDENNYSKURSSIT

JÄRJESTÖKOULUTUS
TEEMAKURSSIT

LUOTTAMUSMIESTIEDON PERUSKURSSIT

LUOTTAMUSMIESTIEDON JATKO- JA
TÄYDENNYSKURSSIT
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Hei!
Käsissäsi on JHL:n vuoden 2020 koulutusesite. Me JHL:ssä
haluamme tarjota laadukasta koulutusta, jonka arvon myös
työnantajat näkevät. Kun työnantajalla on neuvottelukumppanina
tehtävänsä osaava luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, asiat
hoituvat paremmin. Oman ammatillisen osaamisen kehittäminen
on tärkeää. Me tarjoamme ammatillisia opintopäiviä ja kursseja
niin JHL-opistolla kuin eri puolilla Suomea. Vuoden isoin JHL:n
tapahtuma Ammattialafoorumi 2020 järjestetään Tampereella.
Tule rohkeasti mukaan! Samalla saat mahdollisuuden tavata muita
oman alasi ammattilaisia.

a
taj
lut
ou

JHL tukee aktiiveja myös koulutuspolun rakentamisessa, ja jokaiselle
aktiiville rakennetaankin oma henkilökohtainen opintosuunnitelma
eli HOPS heti koulutuspolun alussa. Yhdistyksen hallituksen
vastuulla on perehdyttää uudet jäsenet liiton koulutustarjontaan ja
Riitta
auttaa löytämään sieltä hyödyllisiä kursseja.
Ros
si,
ver
Koulutus on JHL:n tarjoama jäsenetu juuri
kk
ok
sinulle, joten älä jätä sitä hyödyntämättä!
Jos et tiedä, mistä aloittaisit, niin
tule vaikkapa Edunvalvonnan ja
yhteistoiminnan johdantokurssille, tai
oman alasi ammatillisille opintopäiville.
Uusille jäsenille tarjoamme myös JHL
tutuksi -teemakursseja, joilla saat
hyvän käsityksen liiton toiminnasta
ja tutustut muihin vastikään jäseniksi
liittyneisiin.
Vi ordnar ett brett utbud av
svenskspråkig utbildning i samarbete med
andra förbund.
We also offer a course: ”The Union is Strength” for
new members. Welcome!

Tavataan kursseilla! Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Anne Karjalainen, rehtori
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JOHDANTOKURSSIT
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssin on
hyvä olla opintopolkusi ensimmäinen kurssi. Kurssi on
niin sanottu yleiskurssi, jolle voi osallistua kuka tahansa
JHL:n jäsen, joka on kiinnostunut ay-asioista. Tämän
kurssin tarkoituksena on perehdyttää jäseniä siihen, mitä
tarkoittaa edunvalvonta, yhteistoiminta ja työsuojelu.
Tätä tarkastellaan sekä koko liiton että paikallisen
yhdistyksen toiminnan kannalta.
Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja
yhteistoimintahenkilöiden osalta kurssi on pääsääntöisesti
neuvoteltu palkalliseksi. Mikäli palkallisuuteen ei
ole oikeutta tai mahdollisuutta, kurssiajalta saa
kurssiapurahan. Johdantokurssille voit siis hakea vaikka et
olisikaan aktiivi; riittää kun olet aiheesta kiinnostunut.

VERKKO-OPISKELU
JHL tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden opiskella
myös verkossa. Voit opiskella verkko-opintoina
esimerkiksi uuden luottamusmiehen taitoja,
kuntatalouden hallintaa ja sähköisten työvälineiden
käyttöä. Lisäksi tarjolla on lähi- ja verkko-opetuksen
yhdistävää monimuotokoulutusta.

Mitä verkko-opiskelu on?
Verkko-opiskelu on itsenäistä, ajasta ja paikasta
riippumatonta opiskelua. Tarvitset vain tietokoneen ja
verkkoyhteyden. Verkko-opiskelu vaatii oman opiskelun
suunnittelua ja itsekuria, mutta tarjoaa myös
mahdollisuuden opiskella omassa tahdissa ja
sijoitella opiskelutuokioita oman elämän
lomaan itselle sopivalla tavalla.

Ilmoittautuminen ja kurssimaksut
Kaikille verkkokursseille voit ilmoittautua
kuten muillekin liiton kursseille. Kurssit ovat
JHL:n tuen piirissä, jolloin ne ovat jäsenille
maksuttomia.

Kaikille avoimet ja verkkokurssit
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JOHDANTOKURSSIT

VERKKO-OPISKELU

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
johdanto, 3 pv

JHL tutuksi, verkkokurssina

Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- ja
yhteistoimintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
20.1. – 22.1.
25.3. – 27.3.
20.4. – 22.4.
7.9. – 9.9.
5.10. – 7.10.
23.11. – 25.11.

JHL-opisto
JHL-opisto
Kuopio
Tampere
Oulu
JHL-opisto

6.4. – 15.5.

Kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja luottamusmiehen tehtäviin.
13.1. – 6.3.
24.8. – 16.10.

JHL tutuksi, teemana luonto, 3 pv
Matalan kynnyksen kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja jäsenetuihin sekä vieraillaan luontokohteessa.
Kurssin jälkeen opiskelija tuntee liiton ja yhdistyksen
perustehtävät sekä ymmärtää järjestäytymisen ja ammattiliiton jäsenyyden merkityksen. Kurssi on avoin
kaikille uusille jäsenille - olet uusi jäsen, jos olet ollut
liiton jäsen alle kolme vuotta.
Kuopio

JHL tutuksi, teemana kulttuuri, 3 pv
Matalan kynnyksen kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja jäsenetuihin sekä vieraillaan pääkaupungin
kulttuurikohteessa. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee
liiton ja yhdistyksen perustehtävät sekä ymmärtää järjestäytymisen ja ammattiliiton jäsenyyden merkityksen.
Kurssi on avoin kaikille uusille jäsenille - olet uusi jäsen, jos olet ollut liiton jäsen alle kolme vuotta.
19.8. – 21.8.

JHL-opisto

The Union is Strength

verkko

Uuden luottamusmiehen
kurssi, verkkokurssina

< KURSSIT UUSILLE JÄSENILLE

2.6. – 4.6.

Kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja jäsenetuihin.
Kurssin jälkeen opiskelija tuntee liiton ja JHL -yhdistyksen perustehtävät sekä ymmärtää järjestäytymisen ja
ammattiliiton jäsenyyden merkityksen. Kurssi on avoin
kaikille jäsenille, jotka haluavat tutustua ammattiliittoonsa. Kurssia suositellaan erityisesti uusille jäsenille.

New

The training is for JHL members who need information
about the union in English. Especially for new members
or members who have not had much to do with JHL.
8.9. – 10.9.
JHL-Institute

verkko
verkko

Sähköisten työvälineiden käyttö, verkkokurssina
Kurssilla käydään läpi eri sosiaalisen median välineitä
kuten Facebook, Instagram, Twitter ym.
6.4. – 29.5.
7.9. – 6.11.

verkko
verkko

Yhdistyksen digiviestintä, verkkokurssina
Kurssi on jatkoa Sähköisten työvälineiden käyttö -kurssille. Kurssilla käydään läpi työkaluja yhdistyksen viestintään ja markkinointiin ja tutustutaan maksuttomiin
työkaluihin, joita kannattaa hyödyntää yhdistyksen
viestinnässä ja tapahtumien markkinoinnissa. Verkkokurssin jälkeen osaat ottaa näitä työvälineitä yhdistyksen tehokäyttöön.
20.1. – 13.3.
7.9. – 6.11.

verkko
verkko

Tietokoneen käyttäjän A-kortti, verkkokurssina
Opiskellaan verkossa Tieken A-korttitutkinnon sisältö.
A-kortti koostuu seitsemästä eri moduulista. Lisätietoa
www.tieke.fi -sivuilta. Tutkinnon tenttejä ei suoriteta
verkkokurssilla.
6.4. – 29.5.

verkko
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Henkilökohtaisten avustajien
kurssi, verkkokurssina
Kurssilla tutustutaan henkilökohtaisen avustajan
työhön, tehtäviin sekä historiaan. Käydään läpi henkilökohtaisen avustajan työhön keskeisesti liittyvä
lainsäädäntö ja työehdot. Tutustutaan työntekijän ja
työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Kurssilta
saat tukea työssä jaksamiseen ja vahvistat ammatillista työotettasi. Samalla voit rakentaa vertaistukiverkostoa alalle, jossa työtä tehdään pääsääntöisesti yksin.
Omatoimisen opiskelun lisäksi opiskeluun kuuluu myös
verkkotapaamisia.
6.4. – 15.5.
7.9. – 16.10.

verkko
verkko

Henkilökohtaisten avustajien
jatkokurssi, verkkokurssina
Kurssilla saat lisää työvälineitä toimia jokapäiväisessä
työssäsi. Kurssilla kerrataan peruskurssin sisältö, perehdytään vuorovaikutukseen ja ongelmatilanteiden
ratkaisuun sekä ammatilliseen työotteeseen avustajan
työssä.
2.11. – 11.12.
verkko

Kuntatalous hallintaan, verkkokurssina
Kurssilla tutustutaan kuntatalouden näkökulmasta kuntien kehitysnäkymiin sekä kuntatalouden ja kuntakonsernin
tunnuslukuihin, talousarvioihin ja tilinpäätöksiin. Kurssi on
tarkoitettu kunta-alan henkilöstön edustajille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.
6.4. – 29.5.
7.9. – 30.10.

verkko
verkko

Minustako aktiivi, verkkokurssina
Kurssi on suunnattu jäsenille, jotka kokevat, että heillä voisi olla enemmän annettavaa työpaikan, ammattiryhmän
tai yhteiskunnallisten olosuhteiden parantamisessa. Kurssin aikana käydään läpi miten ammattiliitot ja yhdistykset
toimivat ja miksi. Kurssilla selvitetään osallistujien mahdollisuudet ja osaaminen ja pyritään löytämäään jokaiselle oma polkunsa vahvistamalla osaamisalueita ja luomalla
uusia osaamisalueita. Jos olet valmis ottamaan osaa ja
vastuuta yhteisistä asioista, kurssi voi avata sinulle uuden
polun elämällesi.
7.9. – 16.10.
verkko

Kirjoita ja vaikuta, verkkokurssina
Kurssi soveltuu henkilöille, jotka haluavat kirjoittaa juttuja
lehtiin tai muihin julkaisuihin. Kurssilla keskitytään lehtityön
perusteisiin: pohditaan uutisen luonnetta, rakennetta ja
uutiskriteerejä. Lisäksi harjoitellaan uutisen, mielipidekirjoituksen ja tiedotteen laatimista.
28.9. – 20.11.
verkko

Työsuojelun perusteet, verkkokurssina
Koulutus on tarkoitettu JHL:n järjestämisaloilla toimiville 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.
9.3. – 31.3.

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.
6.4. – 29.5.
28.9. – 20.11.

verkko

Kurssilla perehdytään yhdistyksen asiakirjojen laadintaan. Kurssin aikana opiskellaan asialistan, pöytäkirjan,
pöytäkirjanotteen, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatimista ohjattujen harjoitusten avulla.
Tutustutaan kokousten valmisteluun, asiakirjoja koskeviin normeihin ja arkistointiin. Koulutus on tarkoitettu aktiiveille, suositellaan erityisesti sihteereille ja
puheenjohtajille.
verkko

Uusi

Webinaarissa käydään läpi jokin ajankohtainen
aihe liittyen digitaaliseen mediaan.

verkko

Asiat järjestykseen -yhdistyksen
asiakirjat tutuksi, verkkokurssina

7.9. – 6.11.

WEBINAARIT

Työelämän tietosuoja -webinaari
24.2.

klo 17.00-18.30

Miten vaikutan kunnan talouteen -webinaari
19.5.

klo 16.00-17.30

Puheenjohtajana kokouksissa -webinaari
23.9.

klo 17.00-18.30

Miten pitää sähköinen kokous -webinaari
26.11.

klo 16.00-17.30
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LUOTTAMUSMIESKOULUTUS
Luottamusmieskoulutus on tarkoitettu
pääluottamus- ja luottamusmiehille
varahenkilöineen sekä yhdistyksen puheenjohtajille.
Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman avulla
täsmennetään koulutustarpeita jokaisen osalta
erikseen. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
johdantokurssi on aloittavan luottamusmiehen
kurssi.
Luottamusmiehen opintopolku lähtee Uuden
luottamusmiehen kurssista. Luottamusmiehen
peruskurssi 3– tai 5-päiväisenä JHL-opistolla
antaa perusvalmiudet luottamusmiestehtävään.
Peruskurssin jälkeen jatkokurssit syventävät
luottamusmiesosaamistasi.
Täydennyskursseja on teemojen ja kohderyhmien
mukaan. Luottamusmiehille on lisäksi tarjolla ajankohtaispäiviä alueellisina koulutuksina.
Koulutuspäivien määrä vaihtelee
sopimusaloittain. Ne on kirjattu joko omaan
virka- tai työehtosopimukseen tai oman alan
koulutussopimukseen.

Luottamusmieskoulutus
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JHL:N LUOTTAMUSMIESKOULUTUS ETENEE NÄIN

UUDEN LUOTTAMUSMIEHEN
KURSSI
(MYÖS VERKKOKURSSINA)

EDUNVALVONNAN
JA YHTEISTOIMINNAN
JOHDANTOK.

LUOTTAMUSMIES- LUOTTAMUSMIESTIEDON
TIEDON
PERUSKURSSI
JATKOKURSSI

LUOTTAMUSMIESTIEDON TÄYDENNYSKURSSIT

KAIKKI SOPIMUSALAT
					

< ALUEELLISET JA VERKKOKURSSIT

< JATKOKURSSIT

Uuden luottamusmiehen kurssi,
JHL:n sopimusalat, 2 pv

Luottamusmiestiedon jatkokurssi, kaikki
sopimusalat, 2 osaa, 3 + 3 pv

Kurssi on tarkoitettu kyseisen alueen kaikille aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja
tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.

Kurssilla syvennetään luottamusmiesosaamista.
Kurssit sisältävät työsuhteisiin liittyvien
asioiden selventämistä, viestintää,
kansainvälisyyttä, tiedonhankintaa, taloutta
luottamusmiehen näkökulmasta, kehittämisen
orientaation, työlainsäädäntöä ja paikallisen
sopimisen haasteita.

Katso sivu 19.

Uuden luottamusmiehen kurssi, verkkokurssina
Kurssilla tutustutaan muun muassa liiton toimintaan
ja luottamusmiehen tehtäviin.
13.1. – 6.3.
24.8. – 16.10.

verkko
verkko

2.3. – 4.3.
6.4. – 8.4.
25.5. – 27.5.
30.9. – 2.10.

JHL-opisto
JHL-opisto
JHL-opisto
JHL-opisto

osa 1/2
osa 1/2
osa 1/2
osa 1/2

< JOHDANTOKURSSIT
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
johdantokurssi, 3 pv
Katso s. 10

< PERUSKURSSIT
Luottamusmiestiedon peruskurssi,
kaikki sopimusalat, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu kunnan, valtion, kirkon ja yksityisen sektorin luottamumiehille. Kurssilla opetellaan
luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet sekä
syvennetään ymmärrystä luottamusmiehen toimintaympäristöstä. Luodaan pohjaa sopimuskysymyksiin,
työlainsäädäntöön ja yhteistoimintaan. Harjoitellaan
myös neuvottelutoimintaa.
24.2. – 26.2.
1.4. – 3.4.
14.9. – 16.9.
30.11. – 2.12.

JHL-opisto
JHL-opisto
JHL-opisto
JHL-opisto

1. osiossa käynnistetään kehittämistehtävä, joka on
tehtävä ennen 2. osaa. Tehtävät puretaan kurssin 2.
osassa.

16.3. – 18.3.
1.6. – 3.6.
12.10. – 14.10.
9.11. – 11.11.

JHL-opisto
JHL-opisto

JHL-opisto
JHL-opisto

osa 2/2
osa 2/2
osa 2/2
osa 2/2

luottamusmieskoulutus - kaikki sopimusalat
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< TÄYDENNYSKURSSIT
Työoikeuden peruskurssi,
kaikki sopimusalat, 3 pv

Neuvotteluprosessin hallinta ja
neuvottelutaito, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kurssilla käydään läpi työoikeuden perusteita. Tarkoitus
on lisätä aktiivien normituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla.

Onnistuminen neuvotteluissa on neuvottelujen tavoite.
Kurssilla syvennetään ja kehitetään osallistujan kokemuksella hankittuja taitoja. Opitaan välttämään 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.

23.9. – 25.9.

JHL-opisto

Työoikeuden täydennyskurssi,
kaikki sopimusalat, 3 pv
Kurssi sisältää ajankohtaista oikeuskäytännöistä,
muuttuvan työelämän näkökulmasta.
5.10. – 7.10.
JHL-opisto

Pääluottamusmiesten koulutusohjelma, kaikki
sopimusalat, 2 osaa, 3 + 3 pv
Ajankohtaisten asioiden käsittely, johon liitetään edunvalvonnan kehittäminen. Oman työn kehittäminen ja
uusien toimintatapojen tarkastelu. Edunvalvonnan yhteistyö työsuojeluverkostoa hyödyntäen ja yhdistyksen
toimintaa pääluottamusmiehen näkökulmasta. Vuorovaikutusta ja verkostoitumista erilaisin menetelmin.
9.3. – 11.3.
19.10. – 21.10.

JHL-opisto
JHL-opisto

Palo- ja pelastustoimi muutoksessa
maakunnissa, kaikki sopimusalat, 2 pv

osa 1/2
osa 2/2

Uusi

Miten tuleva maakuntauudistus vaikuttaa mm. työtehtäviin ja työssäkäyntialueisiin.
20.4. – 21.4.

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.
10.2. – 12.2.
18.5. – 20.5.

JHL-opisto
JHL-opisto

2.11. – 3.11.

JHL-opisto

Edunvalvonnan kehittämispäivät
pääluottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille,
kaikki sopimusalat, 3 pv
Kehittämispäivillä käsitellään laajan edunvalvonnan
kysymyksiä, sopimustoiminnan, työhyvinvoinnin ja
turvallisuuden teemoja sekä työelämän ajankohtaisia
muutoksia.
16.11. – 18.11.

JHL-opisto
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KUNTA
< PERUSKURSSIT
Luottamusmiestiedon peruskurssi, kunta, 5 pv
Kurssilla käsitellään luottamusmiehen toimintaympäristöä, roolia ja tehtäviä, kunnan poliittista päätöksentekoa, hallintoa ja taloutta. Sisäistetään KVTES:n
sisältöä ja neuvottelumenettelyä. Tehdään asiakirjoja
ja perehdytään tiedon hankintaan eri kanavia hyödyntäen. Lopuksi rakennetaan jokaiselle oma henkilökohtainen oppimissuunnitelma.
27.1. – 31.1.
11.5. – 15.5.
26.10. – 30.10.

JHL-opisto													
JHL-opisto													
JHL-opisto

< TÄYDENNYSKURSSIT
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi,
kunta, TTES (tuntites), 3 pv
Kurssilla käsitellään TTES:n määräyksiä ja ajankohtaisia sopimukseen liittyviä asioita. Kurssi on tarkoitettu
pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille, jotka paikallisella tasolla neuvottelevat sopimuksesta.
13.5. – 15.5.
JHL-opisto

Luottamusmiestiedon täydennyskurssi,
kunta, KVTES:n vuosiloma, 2 pv

Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta,
KVTES:n yleis- ja toimistotyöaika, 2 pv
Kurssilla käsitellään KVTES:n yleis- ja työaikamääräyksia ja niiden soveltamista.
21.9. – 22.9.
JHL-opisto

Luottamusmiestiedon täydennyskurssi,
kunta, KVTES:n jaksotyö, 2 pv
Kurssilla käsitellään KVTES:n jaksotyöaikamääräyksiä ja
niiden soveltamista.
23.9. – 24.9.

JHL-opisto													

Perhepäivähoitajien luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssilla käsitellään KVTES:n liitteen 12 määräyksiä ja
niiden soveltamista.
19.10. – 21.10.

JHL-opisto													

Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta,
paikallinen neuvottelutoiminta, 2 pv
Kurssilla käsitellään kunnallisen pääsopimuksen mukaista neuvottelumenettelyä, erimielisyysasioita ja
paikallista sopimusta.
26.10. – 27.10.

JHL-opisto													

Kurssilla käsitellään KVTES:n vuosilomamääräyksiä ja
niiden soveltamista.

Luottamusmiestiedon täydennyskurssi,
kunta, Teknisten sopimus, 3 pv

18.5. – 19.5.

Kurssilla käsitellään Teknisten sopimuksen määräyksiä
ja niiden soveltamista.

JHL-opisto

Luottamusmiestiedon täydennyskurssi,
kunta, KVTES:n palkkaus, 3 pv
Kurssilla käsitellään KVTES:n palkkausmääräyksiä ja niiden soveltamista.
27.5. – 29.5.

JHL-opisto

2.11. – 4.11.

JHL-opisto			

luottamusmieskoulutus - valtion sopimusalat
H A K U p ä ä t t yy 5 vi i kko a e n n e n ku rs s i a

VALTIO
< TÄYDENNYSKURSSIT
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi A,
luottamusmies neuvottelijana, valtio, 3 pv

Puolustusvoimien luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, valtio, 3 pv

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

Kurssilla keskitytään työyksiköiden muutoksien hallintaan
ja organisoituneen edunvalvonnan kehittämiseen.
Kurssilla käytetään aikaa puolustusvoimien tarkentavan virkaehtosopimuksen sekä palkkausjärjestelmien
opiskeluun.
19.10. – 21.10.
JHL-opisto

20.4. – 22.4.

JHL-opisto

Luottamusmiestiedon täydennyskurssi B,
luottamusmies vaikuttajana, valtio, 3 pv
Kurssin sisältönä on palvelussuhteen voimassaolo ja
muutostilanteet valtiolla. Muita teemoja ovat yhteistoimintamenettely työpaikoilla (ml. irtisanomisprosessi) ja työaikasopimus. Yhteiskuntavaikuttaminen osana
luottamusmiehen toimintaa.
14.9. – 16.9.

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. – 7.10.

JHL-opisto

Valtion luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, kokoava kurssi, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu kaikille valtiolla työskenteleville
luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yhdistysten puheenjohtajille. 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.
3.6. – 5.6.

JHL-opisto

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen
luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, valtio, 3 pv
Kurssilla keskitytään työyksiköiden muutosten hallintaan
ja organisoituneen edunvalvonnan kehittämiseen.
Kurssilla käytetään aikaa PHRAKL:n työehtosopimusten
sekä palkkausjärjestelmien opiskeluun.
2.11. – 4.11.
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.

JHL-opisto
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YKSITYINEN, VASTAAVAT ALAT JA KIRKKO
< TÄYDENNYSKURSSIT

													

Energia-alan luottamusmiestiedon kurssi, 3 pv
Henkilöstön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työehtosopimusten määräykset ja tulkinnat, ajankohtaiset työmarkkinakysymykset.
12.2. – 14.2.

JHL-opisto													

Luottamusmiestiedon kurssi, rautatieläiset, 3 pv
Paikallinen sopimustoiminta, palkan muodostuminen ja
palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä työaikajärjestelmät.
6.4. – 8.4.

JHL-opisto

Luottamusmiestiedon täydennyskurssi,
rautatieläiset, 3 pv
Työehtosopimuksen rakenne, työaikavaihtoehdot, palkan muodostus, vuosilomat, palkkausjärjestelmät sekä
paikallinen sopimustoiminta.
30.9. – 2.10.

JHL-opisto

Yliopistojen luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, 3 pv
Työehtosopimuksen määräykset ja tulkinnat, työaika,
palkkaus ym. neuvottelumenettely, paikallinen sopiminen ja ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
27.4. – 29.4

JHL-opisto													

Yksityisen opetusalan ja
aikuiskoulutuskeskusten luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, 3 pv
Työehtosopimuksen määräykset ja tulkinnat, työaika,
palkkaus ym. neuvottelumenettely, paikallinen sopiminen ja ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
20.4. – 22.4.

JHL-opisto													

Luottamusmiestiedon kurssi,
yksityinen AVAINTA, 2 pv
Kurssilla käsitellään työehtosopimuksen mukaista neuvottelumenettelyä ja luottamustoimintaa.
27.4. – 28.4.

JHL-opisto

Luottamusmiestiedon kurssi,
yksityinen AVAINTA, 2 pv
Kurssilla käsitellään työehtosopimuksen mukaisia työaika-, työloma- ja liitteisiin liittyviä määräyksiä ja niiden soveltamista.
1.6. – 2.6.

JHL-opisto

Luottamusmiestiedon kurssi,
yksityinen AVAINTA, 2 pv
Kurssilla käsitellään työehtosopimuksen mukaisia palkkaus- ja vuosilomamääräyksiä ja niiden soveltamista.
28.9. – 29.9.

JHL-opisto													

Luottamusmiestiedon kurssi,
yksityinen AVAINTA, 2 pv
Kurssi on kokoava kurssi jo pidempään toimineille luottamusmiehille. Kurssilla käsitellään työehtosopimuksen
tulkintaa ja soveltamista sekä ajankohtaisia työmarkkina-asioita.
16.11. – 17.11.

JHL-opisto			

Kirkon alan luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, 2 pv
Kurssilla käsitellään kirkon työehtosopimuksen työaikaa ja vuosilomaa koskevia määräyksiä sekä niiden
tulkintaa ja soveltamista.
7.5. – 8.5.

JHL-opisto

Kirkon alan luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, 2 pv
Kurssilla käsitellään kirkon työehtosopimuksen palkkaus- ym. määräyksiä ja niiden soveltamista sekä neuvottelumenettelyä ja paikallista sopimista.
12.10. – 13.10.

JHL-opisto													

Luottamusmiestiedon kurssi, Raskone, 3 pv
Raskone Oy:n luottamusmiestiedon kurssi sisältää työehtosopimuksen tulkinnat, työajan, palkkauksen ym.,
neuvottelumenettelyn ja paikallisen sopimisen, rakennemuutoksen sekä ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
11.5. – 13.5.

JHL-opisto
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Yksityisen terveyspalvelualan
luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 3 pv
Kurssilla käsitellään työehtosopimuksen määräyksiä ja
tulkintoja, työaikaa, palkkausta ym. sekä muuta neuvottelumenettelyä.
4.5. – 6.5.

JHL-opisto

Yksityisen sosiaalialan luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, 3 pv
Kurssilla käsitellään työehtosopimuksen määräyksiä ja
tulkintoja, työaikaa, palkkausta ym. sekä muuta neuvottelumenettelyä.
4.5. – 6.5.
21.10. – 23.10.

JHL-opisto
JHL-opisto

Luottamusmiestiedon kurssi,
yksityiset alat, PALTA , 3 pv
Finavian ja Airpron PALTA:n alojen luottamusmiesten
kurssi. Kurssilla käydään läpi työehtosopimuksen tulkinnat, työaika, palkkaus ym., neuvottelumenettely ja
paikallinen sopiminen sekä ajankohtaiset työmarkkinaasiat.
27.4. – 29.4.

JHL-opisto													

Luottamusmiestiedon kurssi,
PALTAn sopimusalat, 3 pv
Työehtosopimuksen tulkinnat, työaika, palkkaus ym.,
neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen sekä
ajankohtaiset työmarkkina-asiat (Destia, Cleanosol,
Finnferries, Euroworks, Meritaito, Metsähallitus, Labtium, TAY-palvelut, Certia, Finnpilot Pilotage Oy, Metsähallitus, Raskone ja Finavia).
7.10. – 9.10.

JHL-opisto										

Rautatieläisten luottamusmiestiedon
täydennyskurssi, rautatieala ja PALTA, 3 pv
Kurssi toteutetaan kutsukurssina yhdessä työnantajan
kanssa ja se on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työnjohdolle. Kurssin sisältönä
ovat yhteistyön kehittäminen ja työehtospimuksen
määräykset.
18.11. – 20.11.

JHL-opisto													

< ALUEILLA
Uuden luottamusmiehen kurssi,
kaikki sopimusalat, 2 pv
Kurssi on tarkoitettu alueen aloittaville luottamusmiehille sopimusalasta riippumatta. Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
KAAKKOIS-SUOMI
12.2. – 13.2.
Lappeenranta
ETELÄ-SUOMI
13.2. – 14.2.
JHL-opisto
19.3. – 20.3.
JHL-opisto
23.4. – 24.4.
JHL-opisto
19.11. - 20.11.
JHL-opisto
POHJANMAA
17.2. – 18.2.
Kauhava
OULUN SEUTU JA LAPPI
20.2. – 21.2.
Oulu
ITÄ-SUOMI
27.2. – 28.2.
Joensuu
SATAKUNTA
27.2. – 28.2.
Pori
SISÄ-SUOMI
2.3. – 3.3.
Jyväskylä
9.3. – 10.3.
Tampere
VARSINAIS-SUOMI
2.3. – 3.3.
Naantali

Hae eesi
alu
omansseille,
kur oisin
ellei titeta.
ilmo

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä,
kaikki sopimusalat, 1 pv
Kurssi on tarkoitettu alueen luottamusmiehille. Sisältönä ovat ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
VARSINAIS-SUOMI
5.2.
SISÄ-SUOMI
22.4.
23.4.
OULUN SEUTU
9.10.
13.3.

Naantali
Tampere
Jyväskylä
Oulu
Vuokatti

Yksityisten alojen luottamusmiesten
kokoava kurssi, 2 pv

Luottamusmiesten ajankohtaispäivät,
kaikki sopimusalat, 2 pv

Ajankohtaiset työmarkkina-asiat yksityisillä sopimusaloilla.

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

10.12. – 11.12.

JHL-opisto													

KAAKKOIS-SUOMI
23.4. – 24.4.
Kouvola
ITÄ-SUOMI
19.3.-20.3.
Joensuu
10.9. – 11.9.
Kuopio
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Sote-palvelut maakunnassa, kuka
maksaa palkkasi? 2 pv

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä,
kunta, TS ja TTES, 1 pv

Sote-palvelut siirtyvät tulevaisuudessa pääosin maakuntien vastuulle ja tämä tarkoittaa merkittäviä
muutoksia myös henkilöstölle. Kurssilla käydään läpi
tulevaa palvelurakennetta ja mitä se tarkoittaa oman
maakunnan/kunnan kannalta sote-palveluissa. Samalla
käydään läpi, miten työnantajavaihdoksissa toimitaan
ja mitä asioita henkilöstön edustajan tulee tietää ja
ottaa huomioon valmistelun aikana. Kurssi antaa valmiudet hoitaa muutoksen vaatimia valmisteluja niin
henkilöstön kuin työnantajankin kanssa. Kurssi on
tarkoitettu sote-alan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä näiden varahenkilöille.

Kurssi on tarkoitettu Pohjanmaan alueen pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille. Sisältönä ovat ajankohtaiset työmarkkina-asiat, TTES ja TS.

OULUN SEUTU JA LAPPI
7.5 – 8.5.
Oulu
KAAKKOIS-SUOMI
14.5. – 15.5.
Lappeenranta
SATAKUNTA
25.5. – 26.5.
Pori
ETELÄ-SUOMI
31.8. – 1.9.
JHL-opisto, Päijät-Hämeen alue
7.9. – 8.9.
JHL-opisto, HUS sairaanhoitoalueet
ITÄ-SUOMI
21.9. – 22.9.
Kuopio
VARSINAIS-SUOMI
5.10. – 6.10.
Turku
POHJANMAA
8.10. – 9.10.
Vaasa
SISÄ-SUOMI
24.9. – 25.9.
Jyväskylä
26.10. – 27.10.
Tampere, Sisä-Suomi ja Kanta-Häme

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä,
AVAINTA, 1 pv
Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomeen alueen luottamusmiehille.
14.5.

JHL-opisto

19.10.

Seinäjoki

Pääluottamusmiesten ajankohtaispäivät,
kunta, 2 pv
Kurssi on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen pääluottamusmiehille. Kurssin sisältönä ovat ajakohtaiset edunvalvonta-asiat.
24.9. – 25.9.

JHL-opisto

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät, kaikki sopimusalat, 2 pv
Ajankohtaispäivät on tarkoitettu alueen luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen sisältönä ovat laajan edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
ajankohtaiset asiat.
POHJANMAA
12.3. – 13.3.
10.9. - 11.9.
SATAKUNTA
23.4. – 24.4.
19.11. – 20.11.
VARSINAIS-SUOMI
5.10. – 6.10.

Seinäjoki
Vaasa
Pori
Pori
Turku

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät, kunta, yksityinen
sosiaalipalveluala ja AVAINTA, 2 pv
Ajankohtaispäivät on tarkoitettu Lapin alueen kuntaalan, yksityisen sosiaalipalvelualan sekä Avaintan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen
sisältönä ovat laajan edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
ajankohtaiset asiat.
22.4. – 23.4.
21.10. – 22.10.

Rovaniemi
Rovaniemi

Luottamusmiesten ajankohtaispäivät,
kunta ja AVAINTA, 2 pv

Työsuojeluvaltuutettujen ja
pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä, 1 pv

Kurssi on tarkoitettu Kaakkois-Suomen alueen yhdistysten puheenjohtajille ja luottamusmiehille varahenkilöineen. Kurssilla käsitellään kunta- ja Avainta-tes:n
eroja.

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

8.10. – 9.10.

15.10.

Imatra

JHL-opisto
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YHTEISTOIMINTAKOULUTUS
Yhteistoimintakoulutus on tarkoitettu yhteistoimintaelinten jäsenille, pääluottamusmiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä näiden varahenkilöille. Kurssit soveltuvat kunta-alan, kirkon,
valtion ja yksityisen sektorin toimijoille.
Jokainen voi suunnitella itselleen parhaiten
omaa roolia ja tehtävää palvelevan opintopolun.
Opintopolun perustana toimivat yhteistoiminnan
johdanto- ja peruskurssit. Täydennys- ja
syventävät kurssit vahvis-tavat ja kehittävät
yhteistoimintaosaamista. Lisäksi tarjolla on
ajankohtaispäiviä alueellisina koulutuksina.
Kurssien palkallisuus määräytyy tarkemmin kunkin
oman sopimusalan koulutussopimuksen mukaisesti.

Yhteistoimintakoulutus
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< JOHDANTOKURSSIT
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
johdantokurssi, 3 pv 		

Yhteistoiminnan peruskurssi, 5 pv
Katso s. 10

me
telem
Suosit onnan ja todan
valv
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< PERUSKURSSIT

21.9. – 25.9.

Yhteistoiminnan peruskurssi, 3 + 2 pv
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien
ja -sopimusten tarkoittamista yhteistoiminnan
edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä.
Lisäksi käsitellään yhteistoimintaa irtisanomisja 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.
19.2. – 21.2.
23.4. – 24.4.

JHL-opisto
JHL-opisto

osa 1/2
osa 2/2

Yhteistoiminnan perusteet, 3 pv
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain
ja -sopimusten tarkoittamista 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.
6.5. – 8.5.
18.5. – 20.5.
7.10. – 9.10.

Tampere
JHL-opisto
Oulu

Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien ja -sopimusten 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.
JHL-opisto

< TÄYDENNYSKURSSIT
Henkilöstön edustaja itsensä johtajana,
3 pv

Uusi

Kurssin tavoitteena on kehittää oman ammatillisuuden,
osaamisen ja itsensä johtamisen taitoja. Lisäksi tarkoituksena on parantaa omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehtimisen taitoja. Kurssi soveltuu kaikille
toimialoille ja on tarkoitettu työpaikkojen henkilöstönedustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.
26.2. – 28.2.

JHL-opisto

Monimuotoisuus työpaikalla, 3 pv
Kurssilla käsitellään monimuotoisten ja monikulttuuristen työyhteisöjen 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.
11.3. – 13.3.

JHL-opisto

Vaikuttavuutta työpaikkasi kehittämiseen!, 3 pv
Tulokselllisuus ja työelämän laatu työpaikalla syntyy
yhteistyössä ja jatkuvan työn ja toiminnan kehittämisen kautta. Tällä kurssilla henkilöstön edustaja saa
valmiuksia ja työvälineitä työpaikan kehittämiseen ja
yhteistoimintaan kehittämistyössä.
18.3. – 20.3.

JHL-opisto
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Osuuskunnan toiminta ja talous, 3 pv

Uusi

Kurssin tavoitteena on saada yleinen käsitys osuuskunnan toimintaperiaatteista ja sen erityispiirteistä,
taloudesta sekä keskeisestä lainsäädännöstä ja säädöksistä. Aiheita käydään läpi käytännönläheisesti,
keskustellen. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on
tarkoitettu työpaikkojen henkilöstön edustajille oman
koulutussopimuksen mukaisesti
24.3. – 26.3.

Oulu

Henkilöstön tukena
organisaatiomuutoksissa, 3 + 3 pv
Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstönedustaja 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.
1.4. – 3.4.
26.5. – 28.5.

JHL-opisto
JHL-opisto

osa 1/2
osa 2/2

Henkilöstön edustajan talousosaaminen,
3 pv

Uusi

Kurssin tavoitteena on saada yleinen käsitys siitä, mitä
henkilöstön edustajan 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 henkilöstönedustajille oman
koulutussopimuksen mukaisesti
5.5. – 7.5.

JHL-opisto

Henkilöstön tukena yhtiöittämisissä,
3 pv

Uusi

Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstönedustaja voi
olla henkilöstön tukena yhtiöittämistilanteissa. Kurssilla käsitellään sitä, mitä keskeisiä asioita muuttuu
yritysmuodon myötä organisaation toiminnassa. Lisäksi
kurssilla käydään läpi muutoksessa huomioitavat työehtosopimusten sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat
asiat. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Kurssille pääsyyn
edellytetään vähintään luottamusmies-, työsuojelun-,
tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.
30.9. – 2.10.
21.10. – 23.10.

Tampere
Oulu

Toimivan työyhteisön edellytykset, 3 pv

Miten toimin median kanssa, 2 pv

Kurssin tavoitteena on saada käsitys toimivan
työyhteisön edellytyksistä ja 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.

Tavoitteena on kehittää monipuolisesti median käyttötaitoja, harjoitella 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.

27.4. – 29.4.

1.10. – 2.10.

JHL-opisto

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.
10.2. – 12.2.
18.5. – 20.5.

JHL-opisto
JHL-opisto
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Neuvotteluprosessin hallinta ja
neuvottelutaito, kaikki sopimusalat, 2 pv

Kehittäjien, työyhteisöneuvojien, työnohjaajien
ja sopu-valmentajien opintopäivät, 2 pv

Onnistuminen neuvotteluissa on neuvottelujen tavoite.
Kurssilla syvennetään ja kehitetään osallistujan kokemuksella hankittuja taitoja. Opitaan välttämään 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.

Sopu-valmennuksen käyneille, työnohjaajakoulutuksen sekä työyhteisöneuvojien / henkilöstön edustajan
kehittäjäkoulutusohjelman käyneille tarkoitetut opintopäivät, joiden kaikille yhteisessä osiossa käsitellään
työorganisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämistä
ajankohtaisten teemojen avulla sekä vahvistetaan vertaistukea ja verkostoitumista. Lisäksi jokaiselle koulutusryhmälle on omaan erityisalaansa kytkeytyvä osio,
jossa tarkastellaan ajankohtaisia ja keskeisiä teemoja
joko sovittelun, työnohjauksen tai organisaatioiden /
työyhteisöjen kehittämisen näkökulmasta.

2.11. – 3.11.

JHL-opisto

14.5. – 15.5.

Työoikeuden peruskurssi,
kaikki sopimusalat, 3 pv
Kurssilla käydään läpi työoikeuden perusteita. Tarkoitus
on lisätä aktiivien normituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla.
23.9. – 25.9.

JHL-opisto

Keinovalikoimat työkyvyn heiketessä, 3 pv
Kurssilla saa tietoa, miten tuetaan työkykyä ja työhön
paluuta sekä pitkää 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.
22.1. – 24.1.

JHL-opisto

Syventävä konfliktien käsittelyn
Uusi
koulutusohjelma henkilöstön edustajille, 4x2 pv
Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot
ja -taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden
käsittelystä työyhteisöissä sekä osata käyttää opittua
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.
JHL-opisto
JHL-opisto
JHL-opisto
JHL-opisto

Henkilöstön edustajan
kehittäjäkoulutusohjelma 2020, 4x5 pv
Koulutusohjelma (entinen Työyhteisöneuvojien koulutusohjelma) on tarkoitettu työpaikan (pää)luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, joilla on
kokemusta ja aiempaa koulutusta työpaikan yhteistoiminnasta. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on
henkilöstön edustajan kehittäjäroolin, kehittämisosaamisen ja -toiminnan syventäminen, vahvistaminen ja kehittäminen. Koulutusohjelma muodostaa
kokonaisuuden, joka tukee ja kehittää henkilöstön
edustajan taitoja toimia aktiivisesti työorganisaatioiden kehittämisen tukena ja käynnistäjänä erilaisissa
muutostilanteissa. Koulutus koostuu neljästä viikon
mittaisesta lähijaksosta sekä väliajan työskentelystä.
Koulutuksessa hyödynnetään sähköistä oppimisalustaa.
Osat 2, 3 ja 4 pidetään v. 2021 aikana.
23.11. – 27.11.

JHL-opisto

osa 1/4

Työnohjaajakoulutus 2020-2022 (60 op)

< SYVENTÄVÄT KURSSIT

27.1. – 28.1.
2.3. – 3.3.
20.4. – 21.4.
14.9. – 15.9.

JHL-opisto

osa 1/4
osa 2/4
osa 3/4
osa 4/4

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja
jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen
tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.
Koulutus on tarkoitettu työntekijöille, esimiehille, järjestökentässä toimiville henkilöstön edustajille ja muille työnohjaustehtävistä kiinnostuneille.
Koulutuksen yleistavoitteena on antaa opiskelijalle tiedolliset
ja taidolliset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana. Koulutuksen käytyään opiskelija voi hakea Suomen työnohjaajat
ry:n jäsenyyttä ja pätevyyttä toimia työnohjaajana.
Haku koulutukseen käynnistyy keväällä 2020. Koulutuksen
kustannukset JHL:n jäsenille 900 € (ilman majoitusta) tai 1500
€ (sisältää majoituksen).

yhteistoimintakoulutus

25

H A K U p ä ä t t yy 5 vi i kko a e n n e n ku rs s i a

< AJANKOHTAISPÄIVÄT ALUEILLA
Työsuojelun ja yhteistoiminnan
ajankohtaispäivät, 2 pv
Kurssi on tarkoitettu alueen yhdistysten puheenjohtajille, työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YT-toimielimien jäsenille. Kurssin sisältönä
ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.
ITÄ-SUOMI
20.2. – 21.2.
Joensuu
8.10. – 9.10.
Kuopio
KAAKKOIS-SUOMI
12.3. – 13.3.
Mikkeli
5.11. – 6.11.
Kouvola
ETELÄ-SUOMI
26.3. – 27.3.
JHL-opisto
SISÄ-SUOMI
21.10. – 22.10.
Tampere
OULUN SEUTU JA LAPPI
26.10. – 27.10.
Kemi
VARSINAIS-SUOMI
19.11. – 20.11.
Naantali

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.

JHL-opisto

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät, kunta, yksityinen
sosiaalipalveluala ja AVAINTA, 2 pv
Ajankohtaispäivät on tarkoitettu Lapin alueen kuntaalan, yksityisen sosiaalipalvelualan sekä Avaintan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen
sisältönä ovat laajan edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
ajankohtaiset asiat.
22.4. – 23.4.
21.10. – 22.10.

Rovaniemi
Rovaniemi

Sote-palvelut maakunnassa, kuka
maksaa palkkasi? 2 pv
Sote-palvelut siirtyvät tulevaisuudessa pääosin maakuntien vastuulle ja tämä tarkoittaa merkittäviä
muutoksia myös henkilöstölle. Kurssilla käydään läpi
tulevaa palvelurakennetta ja mitä se tarkoittaa oman
maakunnan/kunnan kannalta sote-palveluissa. Samalla
käydään läpi, miten työnantajavaihdoksissa toimitaan
ja mitä asioita henkilöstön edustajan tulee tietää ja
ottaa huomioon valmistelun aikana. Kurssi antaa valmiudet hoitaa muutoksen vaatimia valmisteluja niin
henkilöstön kuin työnantajankin kanssa. Kurssi on
tarkoitettu sote-alan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä näiden varahenkilöille.
OULUN SEUTU JA LAPPI
7.5 – 8.5.
Oulu
KAAKKOIS-SUOMI
14.5. – 15.5.
Lappeenranta
SATAKUNTA
25.5. – 26.5.
Pori
ETELÄ-SUOMI
31.8. – 1.9.
JHL-opisto, Päijät-Hämeen alue
7.9. – 8.9.
JHL-opisto, HUS sairaanhoitoalueet
ITÄ-SUOMI
21.9. – 22.9.
Kuopio
VARSINAIS-SUOMI
5.10. – 6.10.
Turku
POHJANMAA
8.10. – 9.10.
Vaasa
SISÄ-SUOMI
24.9. – 25.9.
Jyväskylä
26.10. – 27.10.
Tampere, Sisä-Suomi ja Kanta-Häme

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät, kaikki sopimusalat, 2 pv
Ajankohtaispäivät on tarkoitettu alueen luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen sisältönä ovat laajan edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
ajankohtaiset asiat.
POHJANMAA
12.3. – 13.3.
10.9. - 11.9.
SATAKUNTA
23.4. – 24.4.
19.11. – 20.11.
VARSINAIS-SUOMI
5.10. – 6.10.

Seinäjoki
Vaasa
Pori
Pori
Turku

26 KELE

OPIS STA
I N N O U TA
VA I K
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TYÖSUOJELUKOULUTUS
Työsuojelukoulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluasiamiehille, työsuojelutoimikunnan tai vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsenille varahenkilöineen sekä
pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille.
Kurssit soveltuvat kaikille toimialoille, ja
palkallisuus määräytyy tarkemmin kunkin oman
koulutussopimuksen mukaisesti.
Työsuojelukoulutus soveltuu myös esimiestehtävissä toimiville.
Suosittelemme Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssin käymistä ennen
peruskurssille hakeutumista.

Työsuojelukoulutus
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< JOHDANTOKURSSIT
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
johdantokurssi, 3 pv 		

< JATKO- JA TÄYDENNYSKURSSIT
Katso s. 10

< PERUSKURSSIT
Työsuojelun peruskurssi, 5 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.
20.1. – 24.1.
11.5. – 15.5.
21.9. – 25.9.

JHL-opisto
JHL-opisto
JHL-opisto

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,
työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa. Kurssi on
suunnattu erityisesti yksityisellä sektorilla toimiville
työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille ja toimikuntien jäsenille.
17.2. – 19.2.
6.4. – 8.4.
25.5. – 27.5.
7.9. – 9.9.
2.11. – 4.11.

Tampere
Kuopio
JHL-opisto
Oulu
JHL-opisto

Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv
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.
9.3. – 13.3.
20.4. – 24.4.
30.3. – 3.4.
1.6. – 5.6.
31.8. – 4.9.
12.10. – 16.10.

JHL-opisto
JHL-opisto
JHL-opisto
JHL-opisto
JHL-opisto
JHL-opisto

osa 1/2
osa 2/2
osa 1/2
osa 2/2
osa 1/2
osa 2/2

Keinovalikoimat työkyvyn heiketessä, 3 pv
Kurssilla saa tietoa, miten tuetaan työkykyä ja työhön
paluuta sekä pitkää 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.
22.1. – 24.1.

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.
3.2. – 4.2.
4.5. – 5.5.
17.8. – 18.8.
15.10. – 16.10.
5.11. – 6.11.

Oulu
JHL-opisto
JHL-opisto
Tampere
Kuopio
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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.
27.2. – 28.2.
14.9. – 15.9.

JHL-opisto
JHL-opisto

Työn kuormittavuus ja voimavarat,
jaksaminen työelämässä, 3 pv
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 luottamusmiehille.
2.3. – 4.3.
19.10. – 21.10.

JHL-opisto
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. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Metropolia AMK:n kanssa.
14.9. – 16.9.

Sisäilma 2 ja Sisäilmastoseminaari:
mittaaminen ja tulosten tulkinta, 2 pv 
Kurssi syventää lainsäädännön tuntemusta. Kurssilla
käsitellään sisäilmamittausten menetelmiä, mittaamista ja tulosten arviointia työpaikan työsuojelutoimijan
näkökulmasta ja tarpeista käsin. Kurssilla selviää myös,
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. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Metropolia AMK:n kanssa.
11.3. – 12.3.

Sisäilma 3, kiinteistön kunnossapito
ja sisäilmakorjaukset, 3 pv 
Kurssilla käsitellään kiinteistön kunnossapitoa ja korjausrakentamisen vaihtoehtoja, korjausprosessia sekä
kuntotutkimuksia ja menetelmiä eri toimijoiden näkökulmista. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Metropolia AMK:n kanssa.
4.11. – 6.11.

JHL-opisto

Työterveyshuolto työpaikan
kumppanina, 2 pv 
Kurssilla perehdytään työterveyshuollon tehtäviin työpaikan kumppanina työkykyasioissa ja työsuojelutoimijoiden vaikutusmahdollisuuksiin työterveysyhteistyön
edistämisessä.
16.3. – 17.3.
5.11. – 6.11.

JHL-opisto

 Suoritettuasi kurssit Sisäilma 1, 2 ja 3 sekä Työterveyshuolto työpaikan kumppanina voit hakea työpaikan
Sisäilma-asiantuntija -osaamismerkkiä. Kurssisuorituksiin lasketaan mukaan vuonna 2019 käydyt sisäilmakurssit.

JHL-opisto

Sisäilmaasiantuntija

JHL-opisto
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.
23.3. – 25.3.
16.11. – 18.11.

JHL-opisto
JHL-opisto

Työsuojelun kehittämispäivät, 3 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.
8.6. – 10.6.

JHL-opisto

Työsuojelun tukiverkostopäivät, 2 pv
Liitto kutsuu kurssille edustajat alueellisista työsuojeluverkostoista. Verkostoitumisen tavoitteena on tukea
työsuojeluaktiiveja tehtävässään ja jakaa hyviä malleja
paikalliseen työsuojelutoimintaan. Päivillä kehitetään
myös verkostojen toimintatapoja.
2.11. - 3.11.

JHL-opisto

Edunvalvonnan kehittämispäivät
pääluottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille,
kaikki sopimusalat, 3 pv
Kehittämispäivillä käsitellään laajan edunvalvonnan
kysymyksiä, sopimustoiminnan, työhyvinvoinnin ja
turvallisuuden teemoja sekä työelämän ajankohtaisia
muutoksia.
16.11. – 18.11.

JHL-opisto

< AJANKOHTAISPÄIVÄT ALUEILLA
Sote-palvelut maakunnassa, kuka
maksaa palkkasi? 2 pv
Sote-palvelut siirtyvät tulevaisuudessa pääosin maakuntien vastuulle ja tämä tarkoittaa merkittäviä
muutoksia myös henkilöstölle. Kurssilla käydään läpi
tulevaa palvelurakennetta ja mitä se tarkoittaa oman
maakunnan/kunnan kannalta sote-palveluissa. Samalla
käydään läpi, miten työnantajavaihdoksissa toimitaan
ja mitä asioita henkilöstön edustajan tulee tietää ja
ottaa huomioon valmistelun aikana. Kurssi antaa valmiudet hoitaa muutoksen vaatimia valmisteluja niin
henkilöstön kuin työnantajankin kanssa. Kurssi on
tarkoitettu sote-alan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä näiden varahenkilöille.
OULUN SEUTU JA LAPPI
7.5 – 8.5.
Oulu
KAAKKOIS-SUOMI
14.5. – 15.5.
Lappeenranta
SATAKUNTA
25.5. – 26.5.
Pori
ETELÄ-SUOMI
31.8. – 1.9.
JHL-opisto, Päijät-Hämeen alue
7.9. – 8.9.
JHL-opisto, HUS sairaanhoitoalueet
ITÄ-SUOMI
21.9. – 22.9.
Kuopio
VARSINAIS-SUOMI
5.10. – 6.10.
Turku
POHJANMAA
8.10. – 9.10.
Vaasa
SISÄ-SUOMI
26.10. – 27.10.
Tampere, Sisä-Suomi ja Kanta-Häme
24.9. – 25.9.
Jyväskylä

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät, kaikki sopimusalat, 2 pv
Ajankohtaispäivät on tarkoitettu alueen luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen sisältönä ovat laajan edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
ajankohtaiset asiat.
POHJANMAA
12.3. – 13.3.
10.9. - 11.9.
SATAKUNTA
23.4. – 24.4.
19.11. – 20.11.
VARSINAIS-SUOMI
5.10. – 6.10.

Seinäjoki
Vaasa
Pori
Pori
Turku
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Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen
ajankohtaispäivät, kunta, yksityinen
sosiaalipalveluala ja AVAINTA, 2 pv
Ajankohtaispäivät on tarkoitettu Lapin alueen kuntaalan, yksityisen sosiaalipalvelualan sekä Avaintan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Koulutuksen
sisältönä ovat laajan edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
ajankohtaiset asiat.
22.4. – 23.4.
21.10. – 22.10.

Rovaniemi
Rovaniemi

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.

JHL-opisto

Työsuojelun ja yhteistoiminnan
ajankohtaispäivät, 2 pv
Kurssi on tarkoitettu alueen yhdistysten puheenjohtajille, työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YT-toimielimien jäsenille. Kurssin sisältönä
ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.
ITÄ-SUOMI
20.2. – 21.2.
Joensuu
8.10. – 9.10.
Kuopio
KAAKKOIS-SUOMI
12.3. – 13.3.
Mikkeli
5.11. – 6.11.
Kouvola
ETELÄ-SUOMI
26.3. – 27.3.
JHL-opisto
SISÄ-SUOMI
21.10. – 22.10.
Tampere
OULUN SEUTU JA LAPPI
26.10. – 27.10.
Kemi
VARSINAIS-SUOMI
19.11. – 20.11.
Naantali
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Järjestötoimijan ja -osaajan
osaamismerkit
Järjestötoimija

Järjestöosaaja

Osaamismerkkinen tavoitteena on kehittää yhdistystoimintaa sekä jäntevöittää järjestökoulutusta.
Tällä lisätään järjestöopiskelun kannustavuutta ja
opiskelijan sitoutumista yhdistyksen toiminnan ja omien
järjestötaitojen kehittämiseen.
Opintopolku sisältää suositeltuja kursseja sekä verkon
kautta ohjattavan tehtävän, jonka suoritettuaan
opiskelija saa Open Badge -osaamismerkin. Merkkejä on
tällä hetkellä olemassa kahden tasoisia. Järjestötoimijan
tasolla (perustaso) edellytetään yhdistyksen perustoimintojen hallinta. Tason lopputehtävänä on
toteuttaa yhdistyksen toiminnansuunnittelu jäsenlähtöisesti. Seuraavalla järjestöosaajan tasolla
erikoistutaan yhdistyksen puheenjohtajan-, sihteerin- ja
taloudenhoitajan tehtäviin sekä kehitetään tehtävän
avulla yhdistyksen käytännön toimintaa ja pidemmän
tähtäimen toimintastrategiaa.
Osaamismerkkiä voi hakea OmaJHL -palvelun kautta,
josta löytyy myös lisätietoja merkkien suorittamisesta.
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JÄRJESTÖKOULUTUS
Järjestökoulutus kehittää yhdistystoiminnassa
tarpeellisia tietoja ja taitoja. Kurssit antavat
valmiuksia yhdistyksen johtamiseen, Taloudenhoitoon, viestintään ja tietotekniikkaan sekä
jäsenasiainhoitoon. Kurssit perehdyttävät
myös yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Opiskelija rakentaa itselleen sopivan opintopolun valitsemalla kiinnostavia ja omaa
tehtävää tukevia kursseja. Suuri osa järjestökursseista on suunnattu aktiiveille, mutta
valikoimaan kuuluu myös kaikille jäsenille
avoimia kursseja. Voit hakea kurssille vaikka
et ole vielä aktiivi, mutta olet sellaiseksi
ryhtymässä. Otathan tällöin ensin yhteyttä
järjestöopettajaan.

kset
disty ää
h
y
L
st
JH
t järje sseja.
a
v
i
o
v
ur
itse k
at
myös tarkemm
Katso hjeet
o
a 48!
sivult

34

järjestökoulutus
HAKU pä ä tty y 5 v iik k oa en n en k u rs s ia

< JOHDANTOKURSSIT
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
johdantokurssi, 3 pv		

< JÄRJESTÖTAIDOT
Katso s. 10

< KURSSIT UUSILLE JÄSENILLE
JHL tutuksi, teemana luonto, 3 pv
Matalan kynnyksen kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja jäsenetuihin sekä vieraillaan luontokohteessa.
Kurssin jälkeen opiskelija tuntee liiton ja yhdistyksen
perustehtävät sekä ymmärtää järjestäytymisen ja ammattiliiton jäsenyyden merkityksen. Kurssi on avoin
kaikille uusille jäsenille - olet uusi jäsen, jos olet ollut
liiton jäsen alle kolme vuotta.
2.6. – 4.6.

Kuopio

JHL tutuksi, teemana kulttuuri, 3 pv
Matalan kynnyksen kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja jäsenetuihin sekä vieraillaan pääkaupungin
kulttuurikohteessa. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee
liiton ja yhdistyksen perustehtävät sekä ymmärtää järjestäytymisen ja ammattiliiton jäsenyyden merkityksen.
Kurssi on avoin kaikille uusille jäsenille - olet uusi jäsen, jos olet ollut liiton jäsen alle kolme vuotta.
19.8. – 21.8.

JHL-opisto

The Union is Strength

New

The training is for JHL members who need information
about the union in English. Especially for new members
or members who have not had much to do with JHL.
8.9. – 10.9.
JHL-Institute

Yhdistystoiminnan ABC, 3 pv
Kurssilla perehdytään JHL-yhdistyksen tehtäviin, yhdistystoiminnan perusteisiin sekä yhdistyksen rooliin
jäsenten edunvalvojana. Kurssin jälkeen opiskelija osaa
soveltaa yhdistyslakia ja sääntöjä yhdistyksen toiminnassa sekä tuntee vastuunsa yhdistyksen hallituksen
jäsenenä. Kurssi tarjoaa hyvän perustan myöhemmille
järjestökursseille! Huom. Kurssi on avoin kaikille aktiiveille ja aktiiviksi aikoville.
15.4. – 17.4.
5.5. – 7.5.

JHL-opisto
Kuopio

Toimiva yhdistys - hallitus ja
kokoukset, 3 pv 
Kurssilla syvennytään JHL-yhdistyksen hallituksen ja
puheenjohtajan tehtäviin sekä yhdistyksen kokousten
ohjaamiseen. Kokouskäytäntöihin perehdytään harjoitusten avulla. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kokousten johtamisen. Kurssi on avoin
kaikille aktiiveille, suositellaan erityisesti puheenjohtajille.
11.2. – 13.2.
27.10. – 29.10.

JHL-opisto
Kuopio

Innosta ja kannusta - vapaaehtoistoiminnan
johtamisen kurssi, 3 pv 
Kurssilla tutustutaan vapaaehtoistoiminnan johtamiseen, aktiivien motivoimiseen sekä yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Erityisiä teemoja ovat toimintakulttuurin muutokset, projektijohtaminen, yhdistyksen
toiminnan analyysi, uusien toimijoiden mentorointi
sekä jaostotoiminta. Kurssi on avoin kaikille aiheesta
kiinnostuneille aktiiveille, suositellaan erityisesti puheenjohtajille.
24.11. – 26.11.

JHL-opisto

Yhdistyksen toimintasuunnitelma
työpajoissa, 3 pv 
Kurssilla syvennytään yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Työpajana järjestettävän kurssin aikana laaditaan luonnos toimintasuunnitelmaksi
omalle yhdistykselle. Lisäksi tutustutaan liiton strategiaan sekä ajankohtaisiin hankkeisiin ja kampanjoihin.
Kurssi on avoin kaikille yhdistyksensä toiminnansuunnitteluun osallistuville aktiiveille - on suositeltavaa,
että samasta yhdistyksestä osallistuu useampia henkilöitä.
25.8. – 27.8.
29.9. – 1.10.
6.10. – 8.10.
27.10. – 29.10.

Tampere
JHL-opisto
Oulu
Kuopio
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Asiat järjestykseen - yhdistyksen
asiakirjat haltuun, 3 pv 
Työpajana toteutettavalla kurssilla perehdytään yhdistyksen asiakirjojen laadintaan. Kurssin aikana
opiskellaan asialistan, pöytäkirjan, pöytäkirjanotteen,
toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen sekä
lausuntojen laatimista ohjattujen harjoitusten avulla.
Lisäksi kurssilla tutustutaan kokousten valmisteluun,
asiakirjoja koskeviin normeihin ja arkistointiin. Koulutus on peruskurssitasoinen ja on avoin kaikille aktiiveille, suositellaan erityisesti sihteereille ja puheenjohtajille.
18.3. – 20.3.
10.11. – 12.11.

JHL-opisto
Oulu

Talous hallintaan - taloudenhoitajan
peruskurssi, 5 pv 
Kurssi antaa hyvät perusvalmiudet yhdistyksen talouden ja kirjanpidon hoitamiseen sekä tilinpäätöksen
ymmärtämiseen. Kurssilla tutustutaan yhdistyksen talousasioihin liittyvään päätöksentekoon, yhdistyksen
taloussääntöihin sekä toiminnantarkastukseen. Kurssi
on avoin kaikille aktiiveille ja on erityisen suositeltava
taloudenhoitajille ja toiminnantarkastajille.
27.1. – 31.1.

JHL-opisto

Yhdistyksen Balanssi -yhdistyksen
kirjanpidon kurssi, 3 pv 
Kurssilla opetellaan yhdistyksen kirjanpitoa Balanssiohjelmalla. Kurssin aikana tehdään oman yhdistyksen
kirjanpitoa opettajan ohjauksella. Kurssi on tarkoitettu
taloudenhoitajille. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on manuaalisen kirjanpidon taidot.
21.4. – 23.4.

JHL-opisto

Taloudenhoitajan seminaari, 2 pv 
Seminaarissa käydään läpi yhdistyksen taloudenhoitoon ja kirjanpitoon liittyvät ajankohtaiset asiat. Lisäksi
syvennetään taloudenhoitajan osaamista yhdistyksen
toiminnan ja talouden suunnittelussa. Seminaaria suositellaan erityisesti taloudenhoitajille ja muille Talous
hallintaan - taloudenhoitajan peruskurssin käyneille.
17.9. – 18.9.

Tilit ja talous toiminnantarkastajille, 2 pv 
Kurssi tarjoaa perustiedot yhdistyksen toiminnantarkastuksesta sekä perehdyttää toiminnantarkastajan
tehtäviin, asemaan ja vastuisiin. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee toiminnantarkastuskertomuksen sisältövaatimukset sekä tietää mitä yhdistyksen taloudesta ja
hallinnosta tulee tarkastaa. Yhdistyksen toiminnantarkastajille, taloudenhoitajille, hallituksen jäsenille sekä
muille yhdistyksensä taloushallinnosta kiinnostuneille
aktiiveille.
8.2. – 9.2.

JHL-opisto

Jäsenasioiden hoito yhdistyksessä, 3 pv 
Jäseniä koskeva tiedon hallinta muodostaa toimivan
yhdistyksen selkärangan. Kurssilla perehdytään jäsenasioiden hoidon perusteisiin ja yhdistyksille tarkoitetun
jäsenrekisteriohjelman käyttöön. Tutuksi tulevat jäsenhuolto, jäsenrekisteri, sähköiset palvelut ja tietojen käsittelyyn liittyvä tietosuoja. Kurssin jälkeen opiskelija
hallitsee jäsenasianhoitajan tehtävät ja osaa opastaa
jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä. Kurssi on tarkoitetttu jäsenasiainhoitajille ja tuleville valituille jäsenasiainhoitajille.
31.3. – 2.4.

JHL-opisto

Mediatyöpaja ay-aktiiveille, 3 pv 
Kurssi antaa valmiuksia yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi
opitaan keinoja yhdistyksen kampanjaviestinnän ja
vaikuttamistyön toteuttamiseen. Kurssi antaa valmiudet kotisivujen, sähköisen kokouksen sekä sosiaalisen
median käyttöön yhdistyksen sisäisessä ja ulkoisessa
viestinnässä. (Kurssille osallistujan lähettävä yhdistys
saa Yhdistysavain -kotisivut käyttöön kolmeksi kuukaudeksi, arvo n. 60 euroa)
4.2. – 6.2.
1.9. – 3.9.

JHL-opisto
Tampere

JHL-opisto

 Kurssin omavastuuosuus on majoituksella 50 euroa ja ilman majoitusta 30 euroa/päivä. Yhdistysten toivotaan
osallistuvan näihin kustannuksiin.
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Digikoutsi, 2 pv 

Uusi

Pajatyyppisellä koulutuksella edistetään yhdistysten digitaalisten palveluiden käyttöä. Kurssin sisältönä mm.
yhdistyksen sähköinen kokous ja -viestintä, sosiaalisen
median käyttö ja vloggaus, tietosuoja sekä katsaus tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Aloituskurssilla koulutetaan yhdistyksiin didgikoutseja, joilla on mahdollisuus
tuettuun kurssilla esiteltyjen välineiden ja ohjelmien
käyttöönottoon. Kurssi on tarkoitettu yhdistyksen itvastaaville tai yhdistyksen digitaalisten palveluiden
kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssille voi osallistua
myös perustaidoilla.
8.2. – 9.2.
19.9. – 20.9.

JHL-opisto
JHL-opisto

Kurssilla perehdytään yhteiskuntapolitiikan peruskäsitteisiin sekä työn, talouden ja sosiaalipolitiikan kysymyksiin. Samalla pohditaan eriarvoisuuden lisääntymistä ja tasa-arvoisen yhteiskunnan mahdollisuutta.
Kurssi on avoin ja suositeltava kaikille aktiiveille.
JHL-opisto

Toimintaa! - kurssi nuorille aytoimijoille, 3 pv 
Kurssilla tutustutaan nuoria jäseniä koskettaviin aytoiminnan ja edunvalvonnan kysymyksiin työpajoissa
työskennellen ja yhdessä keskustellen. Kurssi on avoin
kaikille nuorille aktiiveille ja toiminnasta kiinnostuneille nuorille JHL-jäsenille!
JHL-opisto

Vaikuttajakurssi, 3 pv 

Uusi

Ammattialakohtainen kutsukurssi antaa valmiuksia
yhdistysten aktiiveille yhteiskuntavaikuttamiseen.
Kurssin keskeisiä teemoja ovat kunnan ja maakunnan
päätöksentekoon vaikuttaminen, strategiat, talous ja
toimintaa ohjaava uudistuva lainsäädäntö. Lisäksi kurssilla syvennytään ajankohtaisiin edunvalvonnan kysymyksiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta.
Kurssille kutsutaan ensisijaisesti yhdistyksen puheenjohtajia, varapuheenjohtajia sekä luottamusmiehiä ja
työsuojeluvaltuutettuja.
KASVATUS- JA OHJAUSALA
8.1. – 10.1.

JHL-opisto

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
29.1. – 31.1.

JHL-opisto

18.11. – 20.11.

JHL-opisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALA
2.12. – 4.12.

JHL-opisto

TURVALLISUUSALA
9.12. – 11.12.
JHL-opisto

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus, 1 pv 
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus on kutsukurssi,
joka on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet JHL:n
järjestyksenvalvojakurssin, ja joiden järjestyksenvalvojakortin voimassaoloaika on umpeutumassa tai umpeutunut.
JHL-opisto

Työelämäohjaajan koulutus, 2 pv

Yhteiskuntapolitiikka - avaimia
yhteiskunnan ymmärtämiseen, 3 pv 

18.9. – 20.9.

RAVITSEMIS- JA PUHTAUSALA

17.1.

< TEEMAKURSSIT

24.2. – 26.2.

TIETOTYÖ- JA HALLINTOALA
14.10. – 16.10.
JHL-opisto

Työelämäohjauksen koulutukseen toivotaan sekä ulkomaalais- että suomalaistaustaisia liiton jäseniä, joita
kiinnostaa toimia työelämäohjaajana tai ns. kulttuuritulkkeina tai -tutoreina työpaikalla, tai vetää tietopohjaisia alakohtaisia vertaisryhmiä esimerkiksi työkokeilun rinnalla. Työelämäohjaajakoulutus tarjoaa
työkaluja vertaisryhmäohjaamiseen ja vinkkejä siihen,
miten tukea suomen kielen oppimista ja kulttuuritietoista vuorovaikutusta työpaikalla. Koulutuksessa saat
myös faktatietoa työelämän pelisäännöistä ja työllistymisen eri poluista. Koulutuksen päätyttyä saat ohjaajakoulutuksesta todistuksen sekä osaamismerkin, josta
on hyötyä muihin ohjaustehtäviin tai ohjauskoulutukseen hakiessa. Kaikki hakijat haastatellaan ennen koulutuksen aloittamista. Työelämäohjaajien oma verkosto
tukee ohjaajia myös koulutuksen jälkeen.
25.4.-26.4.

JHL-opisto

Väittelytyöpaja aktiiveille, 2 pv 
Väittelytyöpaja kehittää valmiuksia julkisiin keskusteluihin ja väittelyihin. Työpajamuotoisella kurssilla opiskellaan vaikuttavan argumentaation perusteita sekä harjoitellaan väittelytilanteita. Kurssi on avoin ja suositeltava
kaikille aktiiveille.
7.12. – 8.12.

JHL-opisto

37

järjestökoulutus
H A K U p ä ä t t yy 5 vi i kko a e n n e n ku rs s i a

Kouluttajakoulutusta aktiiveille, 3 + 3 pv 

Ay-liike muutoksessa -seminaari, 1 pv 

Kurssin aikana perehdytään aikuisten opettamisen
ja aikuispedagogiikan perusteisiin sekä tutustutaan
pienimuotoisten koulutusten suunnitteluun ja erilaisiin opetusmenetelmiin. Kurssin jälkeen opiskelija on
saanut varmuutta kouluttamiseen sekä verkostoitunut
muiden vertaiskouluttajien kanssa. Kurssi on avoin kaikille kouluttamisesta kiinnostuneille aktiiveille ja koulutustehtävissä toimiville.

Työelämän ja ay-liikkeen muutoksia kartoittavan seminaarin tarkempi ohjelma julkaistaan kevään 2020
aikana, tarkista tiedot liiton verkkosivuilta. Ohjelma
muodostuu asiantuntijapuheenvuoroista, paneelista ja
lyhyistä työpajoista. Seminaariin ilmoittaudutaan kuten kurssille. Seminaari on avoin kaikille aktiiveille ja
aiheesta kiinnostuneille jäsenille.

24.3. – 26.3.
12.5. – 14.5.

JHL-opisto
JHL-opisto

osa 1/2
osa 2/2

Järjestäydy - järjestämisosaamista
aktiiveille, 3 pv
Kurssilla perehdytään ammatillisen järjestäytymisen
merkitykseen sekä tutustutaan työpaikoilla tapahtuvaan järjestämiseen. Kurssin tavoitteena on antaa
yhdistysten aktiiveille osaamista järjestämisfilosofiassa
sekä vahvistaa ammattiliiton järjestöllistä voimaa työpaikoilla. Kurssi on avoin kaikille aktiiveille.
26.5. – 28.5.
20.10. – 22.10.

JHL-opisto
JHL-opisto

Järjestäjäkurssi, 5 + 3 pv
Kurssin tavoitteena on kouluttaa aktiiveista järjestäjiä,
jotka kykenevät johtamaan ja organisoimaan järjestämisfilosofian mukaisia kampanjoita sekä innostamaan
mukaan järjestämiseen. Kurssi on kutsukurssi.
16.3. – 20.3.
27.4. – 29.4.

JHL-opisto
JHL-opisto

osa 1/2
osa 2/2

Oppilaitosagenttikoulutus, 2 pv 
Oppilaitosagenttina, jota koulutiedottajaksikin kutsutaan, olet tärkeä linkki JHL:n ja oppilaitosten
välillä. Koulutus antaa valmiudet toimia oppilaitosagenttina sisältäen mm. valmiita luentomateriaaleja.
Oppilaitosagentin vetämät tunnit ovat tärkeä tietokanava opiskelijoille. Agentti tekee liittoa tunnetuksi ja
on tärkeä osa jäsenhankintaa. Agentti on usein oman
ammattikuntansa edustaja, joka tarkastelee asioita
oman työnsä kannalta. Näin opiskelijat saavat kosketuspintaa ja uusia näkökantoja työelämästä. Kurssi on
avoin kaikille aktiiveille.
9.3. – 10.3.
10.9. – 11.9.

JHL-opisto
Oulu

23.10. – 23.10.

JHL-opisto

Kunnallisen osakeyhtiön
hallitusosaaja, 2 pv 
Kurssi antaa valmiuksia toimia kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenenä. Aiheina ovat mm. omistajaohjaus ja kuntayhtiön asema kuntakonsernissa,
osakeyhtiölainsäädäntö, hallituksen jäsenen rooli ja
vastuu.
30.11. – 1.12.

JHL-opisto

Eläkkeelle siirtymisen valmennus, 2 pv
Eläkkeelle siirtyminen merkitsee suurta elämänmuutosta. Tuttu ajankäyttö ja rutiinit katoavat, työtoverit
jäävät työpaikalle ja henkilö astuu uuteen elämänvaiheeseen. Tämän kurssin tarkoitus on tukea selviytymistä tästä muutoksesta. Kurssi tarjoaa tietoa myös
työeläketurvasta ja eläkeuudistuksesta. Kurssi sopii
sekä pian eläkkeelle siirtyville että vielä yli 10 vuotta
työelämässä jatkaville, 55-vuotialle tai vanhemmille
henkilöille. Kurssille voi osallistua myös alle 55-vuotias luottamushenkilö, jolle työntekijät esittävät eläkeasioihin liittyviä kysymyksiä. Kurssilla on 30 euron
omavastuu.
25.4. – 26.4.
14.11. – 15.11.

Tampere
Oulu

Kielikylpy Ahvenanmaalla
TSL:n ja ABF:n Ahvenanmaan yhdessä järjestämä kielikylpy opettaa ja kannustaa kommunikoimaan ruotsin kielellä. Kielikylpy on hyvä tapa myös vahvistaa ruotsin kielen
taitoasi, jos olet hakeutumassa esim. Genevekoulun tai
Nordenskolanin kursseille. Kielikylvyssä olet mukana toivomallasi työpaikalla tai toimialalla perehtymässä alan
ruotsinkieliseen sanastoon. Kielikylvyn ajankohta tarkentuu vuoden 2020 alussa ja siihen voi hakea kevään
aikana. Katso ajankohtainen tilanne TSL:n nettisivujen
kautta.

 Kurssin omavastuuosuus on majoituksella 50 euroa ja ilman majoitusta 30 euroa/päivä. Yhdistysten toivotaan
osallistuvan näihin kustannuksiin.
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JÄSENTEN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
Jäsenten ajankohtaispäivien tavoitteena on koota
yhteen saman työpaikan ja sopimusalan jäseniä.
Ajankohtaispäivillä keskustellaan omaan työhön ja
työpaikkaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista ja
kehitysnäkymistä. Ajankohtaispäivät on tarkoitettu
kaikille kyseisen alan jäsenille.
Liitto maksaa opetuksen ja materiaalin, ohjelmaan
liittyvät ruokailut, matkakulut liiton koulutuksia
koskevan matkustussäännön mukaan sekä majoituksen kurssipaikkakunnan ulkopuolelta tuleville
kurssi-laisille. Päiviltä ei makseta kurssilaisille
päivärahoja eikä ansionmenetyksen korvauksia.
Ajankohtaispäivät järjestetään pääsääntöisesti
viikonloppuisin.
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Oikeusministeriön ja oikeushallinnon
ajankohtaispäivät, 2 pv
21.3. – 22.3.

JHL-opisto

Henkilökohtaisten avustajien
ajankohtaispäivät, 2 pv
21.3. – 22.3.

JHL-opisto

Valtion aluehallinnon, palvelukeskusten
ja TE-toimistojen sekä maistraattien
ajankohtaispäivät, 2 pv
Ajankohtaispäivät on suunnattu AVI, ELY ja PALKEET
-alojen jäsenille.
21.3. – 22.3.

JHL-opisto

Hätäkeskuksissa sekä palo- ja pelastusalalla
työskentelevien jäsenten ajankohtaispäivät, 2 pv
25.4. – 26.4.

JHL-opisto

Kirkon alan ajankohtaispäivät, 3 pv
5.6. – 7.6.

Helsinki R

Paltan erikoisalojen ajankohtaispäivät, 2 pv
Ajankohtaispäivät on suunnattu Destia Oy:n, Cleanosol
Oy:n, Finnpilot Pilotage Oy:n, Certia Oy:n, TAY-palveluiden, Meritaito Oy:n ja Raskone Oy:n jäsenille.
24.10. – 25.10.

JHL-opisto

Poliisihallinnon ja rajavartiolaitoksen
jäsenten ajankohtaispäivät, 2 pv
24.10. – 25.10.

Helsinki R

Yliopistojen ajankohtaispäivät 2 pv
14.11. – 15.11.

Jyväskylä

Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen
ajankohtaispäivät, 2 pv
20.11. – 21.11.

Oulu

GTK:n ja Labtiumin ajankohtaispäivät, 2 pv
21.11. – 22.11.

Oulu

Saat
kurssivahvistu
ksen
sähköpostiisi tu
lt
uasi
valituksi kurssi
lle. Tarkistatha
n
siis, että olet il
moittanut mei
ll
e
oikean sähköp
ostiosoitteen.
Voit muuttaa ti
etojasi
OmaJHL:ssä.
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AMMATILLISET
OPINTOPÄIVÄT JA KURSSIT
JHL tukee jäsentensä ammatillista kehittymistä
järjestämällä eri alojen ammatillisia opintopäiviä
ja kursseja niin JHL-opistolla kuin eri puolilla
Suomeakin. Ammatilliset opintopäivät ja kurssit
ovat hyvä paikka tutustua muihin ammattilaisiin
ja saada päivitettyä tietojaan ajankohtaisista
ammatillisista aiheista.
Kurssisisällöt vaihtelevat vuosittain ja ammattialoittain. Koulutustapahtumissa käsitellään kunkin
ammattialaryhmän kannalta tärkeitä ajankohtaisia ammatillisia aiheita. JHL:n ammatillisten
opintopäivien tavoitteena on kannustaa oman
ammattitaidon lisäämiseen ja laajentamiseen,
kohottaa eri ammattialojen näkyvyyttä ja tiivistää
yhteistyötä eri alojen välillä.
Samansisältöisille ammatillisille opintopäiville voi
osallistua liiton tuella kerran vuodessa.
Tarkemmat kurssikuvaukset löydät liiton
nettisivuilta jhl.fi/kurssit
Tervetuloa ammatillisiin koulutustapahtumiimme!
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Ammatilliset opintopäivät järjestetään monialaisena sosiaali- ja terveysalan, ravitsemis- ja puhtausalan sekä kasvatus-

SOSIAALI- JA
TERVEYSALA
Sosiaali- ja terveysalan opintopäivät, 2 pv 
Sosiaali- ja terveysalan opintopäivät on tarkoitettu ko.
alueen sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville sekä
alalle opiskeleville.
OULUN SEUTU JA LAPPI
15.2. – 16.2.
Oulu
POHJANMAA JA SATAKUNTA
7.5. – 8.5.
Seinäjoki
ITÄ-SUOMI JA KAAKKOIS-SUOMI
19.11. – 20.11.
Kuopio

Lääkeosaamisen kurssi, 4 pv

KASVATUS- JA
OHJAUSALA
Kasvatus- ja ohjausalan opintopäivät, 2 pv 
Kasvatus- ja ohjausalan opintopäivät on tarkoitettu
ko. alueen kasvatus- ja ohjausalan jäsenille, erityisesti
varhaiskasvattajille sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille.
OULUN SEUTU JA LAPPI
15.2. – 16.2.
Oulu
POHJANMAA JA SATAKUNTA
7.5. – 8.5.
Seinäjoki
ITÄ-SUOMI JA KAAKKOIS-SUOMI
19.11. – 20.11.
Kuopio

Lääkehoidon osaamista sosiaali- ja terveysaloilla, kasvatusaloilla ja ravitsemis- ja puhtauspalvelujen yhdistelmätehtävissä työskenteleville ammattilaisille.
Lääkelasku- ja lääkehoidon tentin suoritettuaan saa
todistuksen lääkeosaamisesta. Osallistua voi kaikkialta
Suomesta.

Kommunikaatiota tukevat menetelmät
kasvatusaloilla A ja B, 2 pv

11.5. – 14.5.

4.2. – 5.2.
4.2. – 5.2.

JHL-opisto

Tällä kurssilla opit hyödyntämään tukiviittomia ja selkokieltä kasvatustyössä. Kurssit A ja B ovat samansisältöiset ja voit ilmoittautua kummalle tahansa. Osallistua
voi kaikkialta Suomesta.
JHL-opisto
JHL-opisto

ryhmä A
ryhmä B

Lääkeosaamisen kurssi, 4 pv
Lääkehoidon osaamista sosiaali- ja terveysaloilla, kasvatusaloilla ja ravitsemis- ja puhtauspalvelujen yhdistelmätehtävissä työskenteleville ammattilaisille.
Lääkelasku- ja lääkehoidon tentin suoritettuaan saa
todistuksen lääkeosaamisesta. Osallistua voi kaikkialta
Suomesta.
11.5. – 14.5.

JHL-opisto

TÄHTIAMMATTILAISET
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ja ohjausalan kesken. Yhteisenä teemana on osaamisen kehittäminen. Ohjelmassa on myös ajankohtaista asiaa.

RAVITSEMIS- JA
PUHTAUSALA
Ravitsemis- ja puhtausalan opintopäivät, 2 pv 
Ravitsemis- ja puhtausalan opintopäivät on tarkoitettu
ko. alueen ravitsemis- ja puhtausalojen ammattilaisille,
yhdistelmätehtävissä työskenteleville ja aloille opiskeleville jäsenille.
OULUN SEUTU JA LAPPI
15.2. – 16.2.
Oulu
POHJANMAA JA SATAKUNTA
7.5. – 8.5.
Seinäjoki
ITÄ-SUOMI JA KAAKKOIS-SUOMI
19.11. – 20.11.
Kuopio

Erityisruokavaliot haltuun! 2 + 2 pv,

Uusi

JHL-opisto
JHL-opisto

Uusi

Kurssilla käsitellään virusten ja bakteerien torjuntaa
erilaisissa puhtauspalveluiden toimintaympäristöissä.
Saamme tutkittua tietoa eri toimitiloista ja teemme
myös vierailukäyntejä erilaisiin toimintaympäristöihin.
Kurssi on tarkoitettu puhtausalojen ammattilaisille,
yhdistelmätehtävissä työskenteleville ja aloilla opiskeleville jäsenille kaikkialta Suomesta.
1.12 - 3.12.

Erityisruokavaliot haltuun! -kurssilla käydään
läpi erilaisia erityisruokavalioita, esimerkiksi
laktoositon, gluteeniton, allergia-, kasvis- ja
vegaaniruokavalio, mutta kiinnitetään huomiota
myös perusruokavalioon ja perusravitsemukseen.
Kurssi on tarkoitettu ravitsemis- ja puhtausalojen
ammattilaisille, yhdistelmätehtävissä työskenteleville
ja aloille opiskeleville jäsenille. Kurssi on
kaksiosainen, joista kumpikin osa sisältää niin
teoriaa kuin käytännön harjoittelua oppilaitoksen
koulutuskeittiössä. Huomaathan, että kurssi on
kokonaisuus, jossa tulee suorittaa molemmat
osat. Osallistua voi kaikkialta Suomesta.
15.5. – 16.5.
9.6. – 10.6.

Virusten ja bakteerien torjunta
puhtauspalveluissa, 3 pv

JHL-opisto

Lääkeosaamisen kurssi, 4 pv
Lääkehoidon osaamista sosiaali- ja terveysaloilla, kasvatusaloilla ja ravitsemis- ja puhtauspalvelujen yhdistelmätehtävissä työskenteleville ammattilaisille.
Lääkelasku- ja lääkehoidon tentin suoritettuaan saa
todistuksen lääkeosaamisesta. Osallistua voi kaikkialta
Suomesta.
11.5. – 14.5.

JHL-opisto

osa 1/2
osa 2/2

Ammattialafoorumi 2020
23. - 24.10.2020

Sinut on kutsuttu mukaan!
23.-24.10.2020 JHL kokoaa yhteen tuhat eri alojen tähtiammattilaista
Tampereelle. JHL:n ammattialafoorumissa pääset kuulemaan huippupuhujia sekä
osallistumaan viihdyttävään oheisohjelmaan.
Mukaan voivat hakea kaikki JHL:n jäsenet. 				

Ilmoittaudu: jhl.fi/kurssit

44
HAKU pä ä tty y 5 v iik k oa en n en k u rs s ia

MUUT ALAT

Vinkkejä ohjaajan työhön sosiaalisen
median avulla, 2 pv

Sisäilmakoulutus, 3 pv

Kurssilla etsitään ideoita sosiaalisesta mediasta ohjaajan työhön ja tutustutaan eri some-työkaluihin. Kurssin
aikana käydään tutustumassa Vantaan Sinellin askartelumaailmaan. Kurssi ajoittuu ennen Kädentaidonmessuja 29.2.2020 ja kurssiin sisältyy liput messuille.
Kurssi on tarkoitettu kasvatus-, lapsi- ja nuoriso- sekä
sosiaali- ja terveysaloilla toimiville jäsenille, joiden työtehtäviin kuuluu ohjaustoimintaa.
27.2. – 28.2.

JHL-opisto

Koulutuspoliittisilla opintopäivillä käsitellään ajankohtaisia koulutuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä ja tuetaan asiantuntijaryhmissä ja työelämätoimikunnissa
toimivia jäseniämme. Opintopäivien aikana haetaan
työelämän edustajien näkemyksiä työelämän muutosten tuomiin osaamisen haasteisiin. Kohderyhmä on
työelämätoimikunnissa ja osaamisen ennakointifoorumeissa toimivat jäsenet. Kurssi on kutsukurssi.
JHL-opisto
JHL-opisto

2 päivää
1 päivä

Tietotyön, hallinnon ja kirjastoalan
opintopäivät, 2 pv
Opintopäivät on tarkoitettu toimistoaloilla, tietotyössä, ICT-alalla, hallinnossa ja kirjastoissa työskenteleville
sekä kyseisille aloille opiskeleville. Osallistua voi kaikkialta Suomesta.
2.6. - 3.6.

JHL-opisto

3.6. – 5.6.

JHL-opisto

Esimiestyön opintopäivät, 2 pv

Koulutuspoliittisen edunvalvonnan
opintopäivät, 2 pv / 1 pv

6.3. – 7.3.
17.9.

Uusi

Kurssilla käsitellään kiinteistön kunnossapitoa ja korjausrakentamisen vaihtoehtoja, korjausprosessia sekä
kuntotutkimuksia ja menetelmiä eri toimijoitten näkökulmista. Kurssin kohderyhmänä ovat esimerkiksi
kiinteistönhuollossa, kouluisäntinä ja teknisinä asiantuntijoina toimivat jäsenet. Osallistua voi kaikkialta
Suomesta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Metropolia AMK:n kanssa.

Opintopäivillä käsitellään esimiestyön ja johtamisen
näkökulmasta ajankohtaisia ja keskeisiä teemoja, tarkastellaan muuttuvan toimintaympäristön haasteita ja
mahdollisuuksia omassa esimiestyössä sekä mahdollistetaan verkostoituminen ja vertaistuen saaminen.
Osallistua voi kaikkialta Suomesta.
12.11. – 13.11.

JHL-opisto
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SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING
Anmälan till kurserna sker via förbundets webbplats, inom
e-tjänsterna.
Kontrollera samtidigt att dina uppgifter är korrekta.
Kursprogrammen finns på www.jhl.fi/kurskalender
Ansökan ska vara hos förbundet senast fem veckor före
kursens början.
JHL:s kurssekreterare svarar på frågor:
• tfn 010 7703 510 eller e-post kurssisihteerit@jhl.fi

mitt

JHL:s e-tjänster har
förnyats!
MittJHL är en e-tjänst för förbundets medlemmar.
I mittJHL kan du uppdatera din kontaktinformation,
din yrkesbeteckning och uppgifter om din
anställning.
Du kan också betala din medlemsavgift eller ansöka
om medlemsavgiftsbefrielse. Via mittJHL kommer du
också till medlemssidorna och sidorna för de aktiva.
Dessutom kommer du till kursutbudet i mittJHL.
I den elektroniska kurskalendern behöver du endast
klicka på länken ”Anmäl dig” som syns
i kursbeskrivningen. Länken leder direkt till kursens
anmälningsfönster.

Svenskspråkig utbildning
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ANS ÖK s en a s t fem v ec k or före

< JHL:S KURSER
Facklig framtidskurs, 2 dagar

Din förening i fokus, 2 dagar

Medlemsvärvning och medlemsvård, Vikinga-cup, planering av kurser 2021, aktuellt från förbundet.

Verksamhetsplan och budjet som verktyg, föreningen
som en gemensam kraft, föreningsstrukturen, info om
föreningskurser, hur utnyttja social media i föreningsverksamheten, medlemsstrukturen i din förening.

25.1. – 26.1.

Tammerfors

Kurs i samarbetsförfarande, 3 dagar
Samarbetsförfarandet på arbetsplatsen, att stöda vid
förändringar, ekonomins grunder, kommunikation och
media.
2.3. – 4.3.

JHL-Institutet

Organisera dig!, 5 + 3 dagar
Kursens mål är att utbilda aktiva organisatörer som
klarar av att leda och organisera kampanjer enligt organiseringsfilosofin samt inspirera andra att delta i organiseringsarbetet. Deltagande enligt inbjudan.

14.11. – 15.11.

Tammerfors

< I SAMARBETE MED
OLIKA FACKFÖRBUND
Fortsättningskurs för förtroendemän,
3 + 3 dagar, del 2/2

Förtroendemannakurs som gäller alla avtal. Dimensionering. Aktuellt från förbundet. ”Arbetet under förändring”. Aktuellt från lagstiftningen. Kollektivavtalen
i praktiken.

Kursen är avsedd för förtroendemän, vice förtroendemän och andra som har gått grundkursen för förtroendemän eller har motsvarande grunduppgifter och
erfarenhet i praktiken. Deltagarna lär sig mer om förhandlingar på arbetsplatsen; särskild fokus på problemlösning, kommunikation och social växelverkan.
Fortsättningskursen har börjat hösten 2019 och detta
är andra och sista delen av kursen.

20.4. – 21.4.

4.2. – 6.2.

16.3. – 20.3.
27.4. – 29.4.

JHL-Institutet
JHL-Institutet

del 1/2
del 2/2

Aktuellt för förtroendemän, 2 dagar

Vasa

JHL-Institutet

Yrkesinriktade studiedagar, 2 dagar

Grundkurs för förtroendemän, 3 dagar

Kursen är ämnad för personer som arbetar eller studerar inom social- och hälsovårdsbranschen. Kursen tar
upp aktuella ämnen inom branschen.

Under kursen går vi igenom förtroendemannens uppgifter och hur man konkret arbetar som förtroendeman. Du får en inblick i avtalssystemet och fackets
historia.

7.5. – 8.5.

Seinäjoki

Regional förtroendemannakurs, 2 dagar
Åländska avtal, kommunsammanslagningar, hur hantera våld på arbetsplatsen, aktuellt från förbundet,
åldrande arbetskraftens betydelse i arbetslivet.
7.5. – 8.5.

Mariehamn

Aktuellt för förtroendemän, 2 dagar
Hur kan jag hjälpa och stöda äldre arbetstagare i arbetslivet, hur kan jag tackla arbetsplatsmobbning,
pensionsinformation, aktuellt från förbundet, arbetsplatsbesök, ta vara på dina egna resurser som förtroendeman.
7.9. – 8.9.

Nådendal

Kompletteringskurs
för förtroendemän, 3 dagar
Aktuellt från arbetsmarknaden, avtalsläsning (kommunala avtal, Avainta-avtalet och privata socialservicebranschens avtal).
5.10. – 7.10.

JHL-Institutet

10.2. – 12.2.

JHL-Institutet

Fortsättningskurs för
förtroendemän 1/2, 3 dagar
Förhandlingsteknik, göra samhällspåverkan som förtroendeman, hur hålla sig up to date i vad som händer
hos din arbetsgivare, samarbetsförfarandet, aktuellt
från arbetsmarknaden, hur utnyttja sociala medier i
förtroendemannaarbetet.
18.11. – 20.11.

JHL-Institutet
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svenskspråkig utbildning
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stjärnproffs

Grundkurs i arbetarskydd, 5 dagar
Utbildningen ger deltagarna färdigheter att hantera
arbetarskyddsfrågor i samarbete på arbetsplatsen på
ett ändamålsenligt sätt. Efter utbildningen är deltagarna förtrogna med arbetarskyddslagstiftningen och
-förordningarna samt övriga krav gällande arbetarskyddet. De kan fungera som sakkunniga i arbetarskyddssamarbetet för att främja och utveckla säkerheten och hälsan i arbetet tillsammans med de övriga
aktörerna inom arbetarskyddet på arbetsplatsen. Roller,
ansvar, skyldigheter, rättigheter och uppgifter inom
arbetarskyddet och -samarbetet på arbetsplatsen klargörs för deltagarna under utbildningen. Inlärningen
utvärderas genom att hålla studiedagbok, repetition
av behandlade ämnen och genom arbete i grupp.
9.3. – 13.3.

JHL-Institutet

Fortsättningskurs i arbetarskydd, 5 + 5 dagar
Utbildningen fördjupar deltagarnas färdigheter att systematiskt och planmässigt främja och utveckla arbetarskyddet i samarbete på arbetsplatsen. Under utbildningen behandlas bl.a. mätare, metoder och verktyg
inom arbetarskyddet. Deltagarna lär sig påverka säkerhetsklimatet och -kulturen på arbetsplatsen för att i
samarbete med de övriga aktörerna inom arbetarskyddet gynna en kontinuerlig och fortsatt utveckling av
välbefinnandet i arbetet. Inlärningen utvärderas genom
att hålla studiedagbok, repetition av behandlade ämnen, arbete i grupp samt genom en mellanuppgift som
företrädesvis behandlar aktuella utvecklingsteman på
den egna arbetsplatsen.
31.8. – 4.9.
12.10. – 16.10.

Tammerfors
Tammerfors

del 1/2
del 2/2

Organisera dig!, 3 dagar
Kursdeltagarna introduceras till facklig organisering,
dess betydelse och hur man organiserar arbetstagare
på arbetsplatserna. Målet med kursen är att ge föreningsaktiva kunskap och kunnande om organiseringsfilosofin samt stärka förbundets fackliga styrka på
arbetsplatserna. Kursen är öppen för alla förbundsaktiva.
11.9. – 13.9.

JHL-Institutet

Yrkesforum 2020
23. - 24.10.2020

Vi inbjuder dig att delta!
23-24.10.2020 samlar JHL ihop över tusen
stjärnproffs inom olika branscher till yrkesforum i
Tammerfors. Vid JHL:s yrkesforum får du ta del av
anföranden av höjdare inom olika branscher och
dessutom delta i ett underhållande kvällsprogram.
Alla JHL-medlemmar kan ansöka om att delta.
Anmäl dig på jhl.fi/kurskalender
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Tuki yhdistysten omille kursseille 2020
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YHDISTYSTEN OMAT KURSSIT
Yhdistykset voivat järjestää koulutusta myös itsenäisesti. Yhdistys vastaa tällöin itse kurssin
järjestämisestä ja kuluista, mukaan lukien kouluttajan ja kurssitilojen hankinnasta. Liitto
tarjoaa kuitenkin yhdistyksille taloudellista kurssitukea sekä sisältöjä onnistuneelle kurssille.
Kurssin suunnittelun avuksi on laadittu neljä teemapakettia, joiden avulla yhdistys voi
rakentaa itselleen sopivan koulutuspaketin. Teemapakettien lisäksi koulutuksissa voi käsitellä
esimerkiksi ajankohtaisia edunvalvonnan kysymyksiä. Lopullinen kurssi rakennetaan yhdessä
kouluttajan kanssa yhdistyksen omien tarpeiden mukaisesti.
Omaa koulutusta suunnittelevan yhdistyksen kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä
omaan aluetoimistoon. Näin löytyy sopiva kouluttaja, joka auttaa myös kiinnostavan kurssin
suunnittelussa. Koulutuksia on myös mahdollista järjestää useamman oman alan tai alueen
JHL-yhdistyksen kanssa.

Teemat yhdistysten omille kursseille
1. Intoa ja taitoa yhdistystoimintaan
(6–12 oppituntia)

3. Yhdistys yhteiskuntavaikuttajana
(6–12 oppituntia)

4. Parempaa työelämää - yhdistys
työhyvinvoinnin edistäjänä

2. Sähköisten työvälineiden käyttö
yhdistyksessä (6 – 12 oppituntia)

Tuki yhdistysten omille kursseille 2020
H A K U p ä ä t t yy 5 vi i kko a e n n e n ku rs s i a

Kurssituen hakeminen
Kurssitukea haetaan kaksi kertaa vuodessa: kevätkaudella
toteutettavien kurssien osalta 30.11. mennessä ja syyskaudella toteutettavien kurssien osalta 31.5. mennessä. Muista
hakea kurssitukea ajoissa!
Päätökset tehdään kurssihallinnossa. Kurssituen myöntämisestä ilmoitetaan hakuajan päättymisen jälkeen.

Huomaathan,
että kevään 2020
kurssituet haetaan
jo 30.11.2019!

Kurssin vähimmäiskoko on kymmenen henkilöä ja vähimmäiskesto kuusi oppituntia (1 oppitunti = 45 minuuttia).
Kurssi voidaan jakaa myös useammalle päivälle, mikäli
vähimmäistuntimäärä täyttyy.
JHL:n yhdistysten kurssituki omaan koulutukseen on
enintään 25 euroa/JHL:n jäsen tositteita vastaan. Kurssitukea maksetaan niistä osallistujista, jotka ovat järjestävän
yhdistyksen tai yhdistysten jäseniä. Yhdistys voi saada
kurssitukea pääsääntöisesti yhteen koulutukseen kalenterivuoden aikana. Kurssituki maksetaan, kun kaikki tarvittavat
dokumentit on toimitettu kurssihallintoon kuukauden
kuluessa kurssin päättymispäivästä lukien.
Yhdistys vastaa liiton ulkopuolisen kouluttajan palkkion sekä
muiden kulujen maksamisesta.
Voit hakea kurssitukea yhdistyksellesi
verkkolomakkeella jhl.fi/kurssitukiyhdistyksille
Lisätietoja saat JHL-opiston kurssisihteereiltä:
kurssisihteerit@jhl.fi tai puh. 010 7703 510.

Yhdistyksenä
opistolle – kysy oman kurssin
järjestämisestä JHL:n
koulutusyksiköstä.
• liiton kurssituki
• räätälöidyt kurssit
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jhl-opisto.fi
jhl.fi/koulutuskalenteri
JHL-opisto Facebookissa:
facebook.com/JHL-opisto
JHL-talo — osaaminen samassa talossa:
liitto, työttömyyskassa ja opisto

