
Koulutusta juuri Sinulle!
H

en
ki

lö
st

ö
ko

ul
ut

us
 2

01
8



2

SAK:N KEHITTÄMISKESKUS

SAK:N KEHITTÄMISKESKUS................................................................................... 3
. –.kursseille.ilmoittautuminen
. –.poissaolot.ja.peruutukset
. –.koulutuksen.hinnoittelu

AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO................................................................................ 4
. –.ammatillista.lisä-.ja.täydennyskoulutusta.ay-työntekijöille

TYÖSSÄ AY-LIIKKEESSÄ............................................................................................... 9.
–.Perehdyttämiskoulutus.asioihin.ja.toimijoihin
Kansainvälinen.edunvalvonta.–.kotimainen.on.kansainvälistä..
ja.päinvastoin!
Sosiaalipolitiikka.–.tavoitteita.ja.toimintaa

AMMATTILIITOT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA.......... 10
. –.SAK–STTK.asiantuntijakoulutus

EDUNVALVONTA............................................................................................................. 12
Työoikeus
Työoikeuden.koulutussarja:
. –.Työoikeuden.perusteet
. –.Työsuhdeturva
. –.Työaikalaki
. –.Vuosilomalaki
. –.Tasa-arvo,.yhdenvertaisuus.ja.tasapuolinen.kohtelu.työyhteisössä
. –.Paikallinen.sopiminen
Työoikeuden.ajankohtaispäivä.

Työsuojelu
Toimitsijoiden.työsuojelukoulutus
Sovittelu.työyhteisötaitona

ESIMIESTYÖ....................................................................................................................... 16.
Näin.käyn.onnistuneita.kehitys-.ja.tavoitekeskusteluja
Mentorointi.esimiehenä.kehittymisen.apuna
Taitava.palautteenanto.ja.puheeksi.ottaminen
Työnohjaus.esimiehen.tukena

KOULUTTAJAKOULUTUS......................................................................................... 18
Tietoiskuista.oppimiseen

MENTOROINTI.–.ammatillisen.kehittymisen.tukena.............................. 19
Mentorointi.SAK:laisessa.ay-liikkeessä.–.yhteinen.ohjelma
Mentoriparin.yksilöohjaus

TYÖYHTEISÖSOVITTELU........................................................................................ 20
SOPU-valmennus.–.sovittelu.työyhteisötaitona

VIESTINTÄKOULUTUS............................................................................................... 22
SAK:n.mediaesiintymisen.koulutus
Vakuuta.verkossa.–.verkkokirjoittamisen.valmennus
Sosiaalinen.media.työmuotona.-.puolen.päivän.työpajat
. –.Twitter
. –.Instagram

VOIMAVARAT TYÖSSÄ.............................................................................................. 26
Mentorointi.SAK:laisessa.ay-liikkeessä
Yksilö-.ja.ryhmätyönohjaus
Mitä.kuuluu.hyvinvoinnin.pöydälleni?..
–.tehokas.ajankäyttö.ja.työn.ja.arjen.yhteensovittaminen

KANSANVÄLINEN AY-TOIMINTA...................................................................... 27
ETUI.(European.Trade.Union.Institute)

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU......................................... 28.
–.pääkaupunkiseudun.alueyksikkö,.Nurmijärven.kampus
. –.Väyläopinnot.

HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN KORVAUKSET  
JA TUKIMUODOT.............................................................................................................. 29

KURSSIHAKEMUSLOMAKEET........................................................................... 30
Ilmoittautuminen.henkilöstökoulutukseen
Illmoittautuminen.Mentorointikoulutukseen

Koulutustatarjonta vuonna 2018



3

 SAK:N KEHITTÄMISKESKUS

SAK:n.Kehittämiskeskuksen.vuoden.2018.kou-
lutustarjonta.on.luettavana.ja.ladattavissa.Kil-
javan.opiston.nettisivuilta.www.kio.fi,.kohdasta.
Kehittämiskeskus..Tämän.lisäksi.postitamme.
edelleen.paperiesitettä.liittoihin.ja.tiedotamme.
koulutuksista.syys-.ja.kevätkurssikalenterilla.

Kehittämiskeskus.tarjoaa.keskusjärjestölle,.
ammattiliitoille.ja.työttömyyskassoille.henkilös-
tön.ammatillista.lisä-.ja.täydennyskoulutusta..
Perustarjontamme.lisäksi.teemme.aina.ns..rää-
tälöityä.koulutusta.ja.kehittämistä.tilaajan.tarpei-
den.mukaan.

Sisällysluettelosta.näet.nopeasti.perustar-
jontamme..Jos.haluat.tehdä.henkilökohtaisen.
opiskelusuunnitelman.(HOPS),.ota.yhteyttä.
meihin..

Kaikissa.henkilöstön.kehittämiseen.ja.koulu-
tukseen.liittyvissä.asioissa.ole.meihin.yhtey-
dessä:

Marja-Liisa Marjamäki.
marja-liisa.marjamaki@kio.f.i.
koulutussuunnittelija..
kehittämisyksikön.päällikkö.
puh..09.2762.738,.0400.817.262

Riitta Karjalainen.
riitta.karjalainen@kio.f.i.
kurssisihteeri..
puh..09.2762.748

SAK:n.Kehittämiskeskuksen.kurssit.järjeste-
tään.joko.Helsingissä,.Tampereella.tai.Kiljavan-
rannassa,.jossa.toimii.myös.Kiljavan.opisto...
Kiljavanranta.sijaitsee.Nurmijärvellä.Rajamäen.
ja.Röykän.välisen.tien.varrella.Sääksjärven..
rannalla.osoitteessa.Kotorannantie.49,.05250..
KILJAVA..Matka.Helsingistä.Kiljavalle.on.vajaa.
50.km..Opistolle.on.linja-autoyhteydet.Helsin-
gistä.ja.Hyvinkäältä..Ajo-ohjeet.lähetetään.kurs-
sikutsun.mukana.ja.linja-autojen.aikataulut.
löytyvät.osoitteesta.www.korsisaari.fi.tai.Matka-
huollon.sivuilta.www.matkahuolto.fi..

KURSSEILLE.ILMOITTAUTUMINEN
Kiljavalla.pidettäville.kursseille.ilmoittaudu-
taan.viimeistään.kolme.viikkoa.ennen.kurs-
sin.alkua.ja.Helsingissä.pidettäville.kursseille.
tilavarausten.vuoksi.viimeistään.neljä.viikkoa.
ennen.kurssia..Ilmoittautumiset.toimitetaan.
kurssisihteeri.Riitta.Karjalaiselle..Koulutuk-
seen.voit.ilmoittautua.netissä.osoitteessa.

www.kio.fi >.Kehittämiskeskus..>..Ilmoittaudu.
henkilöstökoulutukseen..Esitteen.lopussa.on.
myös.ilmoittautumislomake,.jota.voi.kopioida.

POISSAOLOT.JA.PERUUTUKSET
Jos.koulutuskokonaisuuteen.tai.yksittäiselle.
kurssille.ilmoittautunut.ei.ole.ilmoittanut.poissa-
olostaan.tai.hänellä.ei.ole.pätevää.syytä.(sairas-
tuminen),.peritään.koko.kurssimaksu.

Jos.osallistuminen.peruutetaan.myöhemmin.
kuin.kymmenen.työpäivää.ennen.kurssin/
koulutuskokonaisuuden.alkua,.peritään.kurs-
simaksusta.50.%..Peruutusmaksua.ei.kuiten-
kaan.laskuteta,.jos.poissaolija.hankkii.tilalleen.
uuden.kurssilaisen.

Kun.koulutuskokonaisuus.(sisältää.useampia.
yksittäisiä.kurssiosioita).on.alkanut,.niin.osan-
ottajan.poissaolon.vuoksi.yksittäisten.koulu-
tuskokonaisuuteen.liittyvien.osioiden.maksuja.
ei.hyvitetä.ilman.pätevää.syytä.(sairastuminen).

KOULUTUKSEN.HINNOITTELU
Helsingissä.järjestettävien.kurssien.hinta.sisäl-
tää.pääsääntöisesti.opetuksen,.perusmateri-
aalin,.kahvit.ja.lounaan.

Kiljavan.opistossa.järjestettävien.kurssien.hin-
ta.sisältää.opetuksen,.perusmateriaalin.sekä.
kahvit.ja.ruokailut.kurssin.aikana..Majoittumi-
nen.Kiljavalla.maksaa.2.hengen.huoneessa..
40.euroa/yö/henkilö.

SAK:n Kehittämiskeskus

Minkä  
ilotta oppii,  
sen surutta  
unohtaa. 

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo

http://kio.fi/kehittamiskeskus/ilmoittaudu-henkilostokoulutukseen/
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Tavoitteet
Opiskelun.tavoitteena.on.tukea.osanottajan.am-
matillisen.asiantuntijuuden.kehittymistä.ja.sitä.
kautta.koko.ay-liikkeen.toiminnan.kehittämistä..
Ay-työntekijän.ammatillinen.asiantuntijuus.syn-
tyy.yhteiskunnallisesta,.yhteisöllisestä.ja.kehittä-
misosaamisesta..

Tutkinto-opiskelu.synnyttää.foorumin.liittorajat.
ylittävälle.vuorovaikutukselle.ja.ajatusten.vaih-
dolle.

Tutkinto.on.laajuudeltaan.22,5.opintopistettä.ja.
opiskelun.kesto.on.3.vuotta..Opiskeluun.liittyy.
myös.verkko-opiskeluosuuksia.
..
Tutkinto-opiskelu käynnistyy  
14.–15.6.2018 orientaatio-osuudella.

Hinta
Ay-toimihenkilötutkinnon.hinta.on.4.800.euroa.
ja.se.sisältää.17.koulutuspäivää.(opetus,.mate-
riaalit,.ruokailut).sekä.välitehtävät.ja.lopputyön.
ohjauksen..

Koulutus.laskutetaan.kolmessa.erässä.siten,.
että.ensimmäinen.erä.1.600.euroa.laskutetaan.
opintojen.alettua,.toinen.erä.1.600.euroa.laskute-
taan.vuoden.2019.tammikuussa.ja.kolmas.erä..

1.600.euroa.laskutetaan.2020.tammikuussa.
Vapaavalinnaiset.opinnot,.suoritustavasta.riip-
puen,.maksavat.erikseen.
.

Ay-toimihenkilötutkinto
ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ay-työntekijöille 

ORIENTAATIO-OPINNOT  
4,5.pistettä.(yhteiset.opinnot).

.• Orientaatiokurssi. .
14.–15.6.2018..

.• Työtieteen.perusteet.
20.–21.9..+.15.–16.11.2018..

.• Ay-liike.muuttuvassa.maailmassa.I-osa:.
Hyvän.yhteiskunnan.jäljillä. .
24.–25.1.2019..

YLEISET AMMATILLISEN  
KEHITTYMISEN OPINNOT  
6.pistettä.(yhteiset.opinnot)

.• .Ay-liike.muuttuvassa.maailmassa.II-osa:.
Näkökulmia.muuttuvaan.työelämään..
27.–28.2.2019

.• Tietoiskusta.oppimiseen..
11.–12.4.2019

.• Asiakirjoittaminen.ja.lopputyön..
ohjaustyöpaja.
6.-7.6.2019..
(+1.pv.ohjaustyöpaja,.aika.erikseen)

.• Talouspolitiikka.ja.yritystalous..
2.päivää,.tammikuu.2020.

SYVENTÄVÄT AMMATILLISEN 
KEHITTYMISEN OPINNOT  
4,5–9.pistettä.(valinnaiset)

.• Opiskelija.valitsee.ammatillisen..
kehittymisensä.kannalta.tärkeitä..
opintoja.esim.

....–..Neuvottelutaito

....–..Työoikeus

....–.Järjestöjohtaminen.ym.

Ay-toimihenkilöiden  
täydennyskoulutus  
tutkinnon.rakenne.(22,5.pistettä)

4,5–
7,5.
pis-
tettä
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Tutkinto-opiskelu.on.suunnattu.kaikille.SAK:n.ja.STTK:n.ja.niiden.alaisten.liitto-
jen.ja.työttömyyskassojen.työntekijöille...

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo

http://kio.fi/kehittamiskeskus/ilmoittaudu-henkilostokoulutukseen/
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ORIENTAATIO-OPINNOT  
4,5.pistettä.(yhteiset.opinnot).

.• Orientaatiokurssi. .
14.–15.6.2018..

.• Työtieteen.perusteet.
20.–21.9..+.15.–16.11.2018..

.• Ay-liike.muuttuvassa.maailmassa.I-osa:.
Hyvän.yhteiskunnan.jäljillä. .
24.–25.1.2019..

YLEISET AMMATILLISEN  
KEHITTYMISEN OPINNOT  
6.pistettä.(yhteiset.opinnot)

.• .Ay-liike.muuttuvassa.maailmassa.II-osa:.
Näkökulmia.muuttuvaan.työelämään..
27.–28.2.2019

.• Tietoiskusta.oppimiseen..
11.–12.4.2019

.• Asiakirjoittaminen.ja.lopputyön..
ohjaustyöpaja.
6.-7.6.2019..
(+1.pv.ohjaustyöpaja,.aika.erikseen)

.• Talouspolitiikka.ja.yritystalous..
2.päivää,.tammikuu.2020.

SYVENTÄVÄT AMMATILLISEN 
KEHITTYMISEN OPINNOT  
4,5–9.pistettä.(valinnaiset)

.• Opiskelija.valitsee.ammatillisen..
kehittymisensä.kannalta.tärkeitä..
opintoja.esim.

....–..Neuvottelutaito

....–..Työoikeus

....–.Järjestöjohtaminen.ym.

Orientaatio-opinnot  
14.-15.6.2018

Ay-toimihenkilötutkinto.käynnistyy.orientaa-
tio-opinnoilla..Koulutuspäivien.aikana.opiskelija.
saa.kokonaiskuvan.tutkinnon.rakenteesta,.si-
sällöistä.ja.aikatauluista..

Sisältöinä
.● tutkinnon.rakenne,.aikataulut
.● aikuinen.oppijana,.työn.ohessa.opiskelu
.● yhteinen.verkossa.työskentely
.● opiskelutekniikka.ja.kirjoittamisen.taito
.● HOPS.

Työtieteen perusteet  
20.-21.9. + 15.-16.11.2018

Työtieteen.osioissa.käsitellään.työn.kehittämis-
tä.työprosessiteorian.ja.kehittävän.työntutki-
muksen.avulla..Osio.sisältää.välitehtävän.

Sisältöinä
.● työelämän.kehittäminen
.● työn.muutos
.● työelämän.pelisääntöjen.muutos
.● hyvä.työ
.● kehittävä.työntutkimus..

Ay-liike.muuttuvassa.maailmassa.I-osa:. 
Hyvän yhteiskunnan jäljillä  
24.–25.1.2019

Osiossa.pohditaan.sitä,.miten.hyvinvointiyhteis-
kunta.on.rakennettu.ja.mitä.se.on.nyt..Minkä-
laisia.asioita.ja.minkälaisilla.perusteilla.ay-liike.
puolustaa.hyvinvointiyhteiskuntaa?

Sisältöinä
.● hyvinvointivaltion.rakentuminen,.käsitteet,.

pohjoismainen.malli
.● talouspolitiikan.yhteys.sosiaalipolitiikkaan.ja.

rooli.yhteiskuntapolitiikassa
.● terveyshuolto
.● perhepolitiikka
.● työttömyysturva
.● eläketurva.

Ay-toimihenkilötutkinnon.sisältö:

Orientaatio-opinnot

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo

http://kio.fi/kehittamiskeskus/ilmoittaudu-henkilostokoulutukseen/
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Ay-liike.muuttuvassa.maailmassa.II-osa:..
Näkökulmia muuttuvaan työelämään 
27.-28.2.2019

Näkökulmat.työelämän.muutoksiin.ja.kehityk-
seen.nousevat.käsittelyyn.sen.mukaan,.mitä.
juuri.ko..hetkellä.on.ajankohtaista..Mitkä.ovat.
näköpiirissä.olevat.muutokset,.jotka.ovat.vah-
vistuneet.tai.juuri.nousussa?

Sisältöinä mm.
.● tuottavuus.ja.hyvinvointi
.● työelämän.laatu.Suomessa.ja.Euroopassa
.● digitaalisuus.työelämän.mullistajana
.● näkökulmia.innostavan.työn.kehittämiseen.

Tietoiskuista oppimiseen  
11.–12.4.2019

Tietoiskuista.oppimiseen.-jaksolla.käsittelem-
me.oppimista.ja.opettamista/ohjaamista..Käsit-
telemme.sitä,.miten.monilla.erilasilla.toiminnal-
lisilla.menetelmillä.voi.edesauttaa.oppimista..
Vahvistamme.jokaisen.ohjaamisen.taitoja.

Sisältöinä
.● hyvän.kouluttajan.ominaisuudet.ja.onnistu-

nut.koulutustilaisuus
.● draamamenetelmät
.● ryhmän.eri.vaiheet.ja.dynamiikka
.● menetelmien.valinta.

Asiakirjoittaminen ja  
lopputyön ohjaustyöpajat..
6.–7.6.2019.(+.ohjaustyöpaja.1.päivä,..
aika.sovitaan.erikseen)

Asiakirjoittamisen.osiolla.käsitellään.työssä.
tarvittavia.erilaisia.asiakirjoittamisen.tyylejä..Mi-
ten.toisistaan.eroavat.mm..tutkimusraportti,.
lausunto.tai.blogi?.Jaksolla.hiotaan.kirjoittamis-
prosessia.toimivaksi.

Sisältöinä
.● miksi.kirjoitan
.● otsikot.ja.kappalejako
.● aloitus.ja.lopetus
.● tekstin.kiinnostavuus
.● lopputyö.kirjoitustehtävänä.

Talouspolitiikka ja yritystalous  
(2 päivää), tammikuu 2020

Talouspolitiikka-päivässä.tutkitaan.Suomen.
talouden.pitkää.linjaa:.kuinka.suhdanteet.ovat.
vaihdelleet.ja.miten.ne.ovat.vaikuttaneet.työn-
tekijöihin,.heidän.ansioihinsa.sekä.tuloihinsa..
Suhdanteiden.yhteydessä.käydään.läpi.harjoi-
tettua.talouspolitiikkaa,.samalla.arvioidaan.sitä,.

miten.eri.talouspoliittiset.toimet.ovat.vaikutta-
neet.suomalaisen.hyvinvoinnin.rakentumiseen..

Yritystalous-päivässä.opetellaan.tulkitsemaan.
yrityksen.talouden.tilaa.ja.asemaa..Niistä.laske-
taan.tunnuslukuja,.joilla.voidaan.arvioida.palk-
kauksen.oikeudenmukaisuutta.sekä.parantaa.
valmiuksia.muutostilanteissa.

Yleiset ammatillisen kehittymisen opinnot
 

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo

http://kio.fi/kehittamiskeskus/ilmoittaudu-henkilostokoulutukseen/
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Opiskelijat.valitsevat.omien.kehittymistarpei-
densa.mukaan.vapaavalinnaisia.opintoja,.jotka.
on.kirjattu.tehtyyn.henkilökohtaiseen.opiskelu-
suunnitelmaan.(HOPS).

Opiskelun.käynnistyessä.jokainen.tekee.oman.
työn.analyysin,.arvioi.työn.haasteet.ja.omat.ke-
hittymistarpeensa.ja.kirjaa.ne.omaan.opiskelu-
suunnitelmaan..HOPS.käsitellään.esimiehen.
kanssa.

Syventävät ammatillisen  
kehittymisen opinnot

Lopputyö
Ay-toimihenkilötutkintoon.liittyy.myös.lopputyön.
teko..Siinä.opiskelija.tutkii.jotain.itseä.ja.am-
mattiliittoaan.kiinnostavaa.ajankohtaista.aihet-
ta..Lopputyössä.harjoitellaan.monipuolista.ja.
tarkoituksenmukaista.tiedonhakua,.kriittistä.ja.
analyyttistä.aiheen.käsittelyä.ja.sujuvaa.asiakir-
joittamista.

Lopputyön.tekoa.ohjataan.lopputyön.ohjaus-
työpajoissa.(asiakirjoittamisen.työpajat).

“Onnistuminen on asenne. Se on 
avoimuutta uusille ideoille, haluk-
kuutta kuunnella, innokkuutta 
oppia, halua kasvaa ja joustavuutta 
muuttua.” BJ.Gallagher

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo

http://kio.fi/kehittamiskeskus/ilmoittaudu-henkilostokoulutukseen/
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▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo

http://kio.fi/kehittamiskeskus/ilmoittaudu-henkilostokoulutukseen/
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Työssä ay-liikkeessä
– perehdyttämiskoulutus asioihin ja toimijoihin

Kohderyhmä
Keskusjärjestön.ja.ammattiliittojen.uudet.työn-
tekijät,.myös.työntekijät,.joiden.osaamiseen.
kyseessä.olevat.asiat.kuuluvat.(aluetoimitsijat,.
kassan.työntekijät).

Perehdyttämiskoulutus on neljän päivän  
kokonaisuus, joka sisältää osiot Kan-
sainvälinen edunvalvonta ja Sosiaa-
lipolitiikka – tavoitteita ja toimintaa. 
Osallistua voi myös vain osaan koulu-
tuspäivistä.

Ajat.13.2..+.22.3..+.19.4..ja.17.5.2018

KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA 
13.2.2018 
Kotimainen.on.kansainvälistä.ja.päinvastoin!

Tavoitteet
.● hahmottaa.kansainvälisen.edunvalvonnan.

kokonaisuus.ja.yhteys.kansalliseen.edunval-
vontaan

.● tunnistaa.ilmiöt.ja.niiden.yhteys.ajankohtai-
siin.asioihin

.● osaa.kertoa.ja.perustella.ay-liikkeen.näkökul-
mat.ja.tavoitteet.asioissa.(arvopohja)

.● omien.tavoitteiden.selkiytymistä.ja.selkiyttä-
mistä

.● ymmärryksen.lisääminen.siitä,.miksi.jokin.
kotimaan.asia.on.tärkeä.myös.kansainväli-
sellä.tasolla.ja.päinvastoin,.miten.asioihin..
vaikutetaan.

Sisältöjä:
EU.ja.päätöksenteko

.● Miksi,.miten.ja.mihin.vaikutamme.tällä.tasolla?

.● Eurooppalainen.ay-liike:.keskeiset.toimijat.ja.
yhteistyömuodot

.● Suomalaisen.ay-liikkeen.eurooppalainen.
edunvalvonta

 ● CASE: Lähetettyjen.työntekijöiden.oikeudet:.
Ongelmatapaukset.Suomessa,.EU-säännös-
ten.uudistaminen,.oikeustapaukset.EU-tuo-
mioistuimessa

Globaaliulottuvuus.kv-edunvalvonnassa
.● Työelämän.kansainväliset.normit.ja.ILO
.● Kansainvälinen.ay-liike.ja.solidaarisuus:..

järjestösuhteista.kehitysyhteistyöhön.ja..
tuotantoketjuihin.vaikuttamiseen.

.● Suomalaisen.ay-liikkeen.kehitysyhteistyö:..
solidaarisuushankkeet.ja.SASK

 ● CASE: Pakkolakikeskustelu.–.selkänojaa..
solidaarisuudesta.ja.kansainvälisistä.sopi-
muksista

Paikka Helsinki

SOSIAALIPOLITIIKKA  
– tavoitteita ja toimintaa

Hyvinvointivaltion.rakentuminen.22.3.2018
.● Hyvinvointivaltion.rakentuminen,.käsitteet.ja.

pohjoismainen.malli..
 – Sinikka.Näätsaari,..
. sosiaaliasioiden.päällikkö,.SAK

.● Talouspolitiikan.yhteys.sosiaalipolitiikkaan.ja.
rooli.yhteiskuntapolitiikassa.

 – Ilkka.Kaukoranta,.pääekonomisti,.SAK.

Terveys.ja.hyvinvointi.19.4.2018

.● Terveydenhuolto.ja.SOTE-uudistus.
 – Kari.Haring,.asiantuntijalääkäri,.SAK

.● Sairausvakuutus
. –.Kelan.sairasvakuutusasiantuntija

.● Ay–liikkeen.näkökulma.
 – Kari.Haring,.asiantuntijalääkäri,.SAK

.● Perhepolitiikka
 – Tuuli.Salonen,.SAK.

Työttömyysturva.ja.eläketurva.17.5.2018

.● Työttömyysturva
 – Pirjo.Väänänen,.työllisyysasioiden..
. päällikkö,.SAK
. –.Asiantuntija,.Työttömyysturvan.muutoksen-.
. hakulautakunta

.● Eläketurva

Paikka.Helsinki

Hinta
4.kurssipäivää.800.euroa/hlö,.3.päivää..
600.euroa/hlö,.yksittäisen.kurssipäivän.hinta.
250.euroa/hlö.(sisältää.opetuksen,.materiaalit,.
lounaan.ja.kahvit/jakso).

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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Ammattiliitot yhteiskunnallisina vaikuttajina
– SAK–STTK asiantuntijakoulutus 2018
Kohderyhmä
Koulutus.on.suunnattu.vasta.vähän.aikaa.
keskusjärjestössä.tai.liitossa.työskennelleille.
asiantuntijoille/toimitsijoille,.jotka.ovat.jo.ehti-
neet.tutustua.oman.liittonsa.toimintaympäris-
töön.ja.hahmottaneet.liittonsa.ja.keskusjärjes-
tön.toiminnan.perustan..

Tavoitteena.on,.että.osallistujat
.● täydentävät.kokonaiskuvaansa.palkansaaja-

järjestöjen.toiminnasta
.● hahmottavat.järjestöjen.erilaisia.toimintata-

poja.ja.pääsevät.vertailemaan.niitä
.● ymmärtävät,.miten.palkansaajajärjestöt.aset-

tavat.tavoitteitaan.ja.miten.prosessit.ja.toimin-
tatavat.tukevat.tavoitteisiin.pääsemistä

.● hahmottavat.paremmin.omaa.työntekijäroo-
liaan.ay-toiminnan.kokonaisuudessa

.● verkostoituvat.muiden.osallistujien.kanssa.

Koulutuksen teemat ja ajankohdat
Koulutuksen.teemoina.ovat.järjestötoiminta,.
sopimus-.ja.neuvottelutoiminta.ja.yhteiskunnal-
linen.vaikuttaminen.ja.viestintä..Näitä.teemoja.
käsitellään.ja.osaamista.syvennetään.asian-
tuntijapuheenvuorojen.ja.osallistujien.yhteisten.
pohdintojen.pohjalta..Yhteistä.keskustelua.ja.
pohdintaa.täydennetään.koulutuspäivien.väliin.
tulevilla.verkkoluennoilla.

1. jakso: Järjestötoiminta 
14.–15.3.2018,.Kiljavan.opisto,.Nurmijärvi.

.● Miten.ay-järjestöjen.toiminnan.tavoitteet,.ra-
kenteet.ja.toimintatavat.eroavat

.● Työelämän.kehittymisen.linjat.ja.niiden.vaiku-
tukset.ammattijärjestöjen.toimintaan

.● Järjestäytymisen.muutos

.● Jäsenhankinta.–.kenen.tehtävänä?.

Asiantuntijaluento.verkossa..
10.4.2018,.klo.10–11.00:.
Uudet työn muodot:  
alustatyö, prekaarityö, vuokratyö

2. jakso: Sopimus- ja neuvottelutoiminta 
25.–26.4.2018,.Original.Sokos.Hotel.Pasila,..
Helsinki

.● Edunvalvonnan.sisällön.muutos

.● Liittojen.sopimus-.ja.neuvottelutoiminta

.● Miten.paikallinen.sopiminen.haastaa..
ay-toimintaa?

.● Kansainvälinen.vaikuttaminen

Asiantuntijaluento.verkossa..
22.5.2018,.klo.10–11.00:..
Työvoiman liikkuvuus

3. jakso: Yhteiskunnallinen vaikuttami-
nen ja viestintä 7.–8.6.2018,.
Kongressikeskus.Majvik,.Kirkkonummi

.● Valtion.päätöksentekoon.vaikuttaminen
. –.Ammattijärjestön.vaikuttamisen.paikat
. –.Yhteistyö.kansanedustajan.kanssa

.● Vaikuttaminen.perinteisen.ja.sosiaalisen.me-
dian.kautta.–.toimittajan.ja.viestintäpäällikön.
näkökulma.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen 
Osallistumismaksu.on.1800.euroa/hlö.sisältä-
en.opetuksen.ja.ohjauksen,.materiaalin.ja.täy-
sihoidon.yhden.hengen.huoneessa.

Koulutusjaksot.muodostavat.kokonaisuuden..
Koulutukseen.otetaan.12.osanottajaa.per.kes-
kusjärjestö..Jotta.osallistujia.mahtuisi.mukaan.
mahdollisimman.kattavasti,.otetaan.kurssille.
enemmän.kuin.kaksi.osallistujaa.per.liitto.vain,.
jos.tilaa.on..Koulutuspaikat.täytetään.ilmoittau-
tumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset 14.2.2017 mennessä 
TJS-opintokeskukseen. 

Lisätiedot: 
Sinikka.Kling,.puh..045.636.5289..
sinikka.kling@tjs-opintokeskus.fi

Tiedustelut:
Marja-Liisa.Marjamäki,..
SAK:n.Kehittämiskeskus,.puh..0400.817.262.
marja-liisa.marjamaki@kio.fi

Marika.Ojala,..
TJS.Opintokeskus,.puh..050.541.9328..
marika.ojala@tjs-opintokeskus.fi

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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Edunvalvonta 
Työoikeuden koulutussarja
Tavoite
Lähtökohtana.on.työoikeuden.yleinen.teoreetti-
nen.tuntemus,.jonka.perusteella.opiskelija.voi.
tunnistaa.oikeusturvan.tarpeet.työelämässä,.
pelkistää.tosiasioista.oikeudellisesti.merkittä-
vät.seikat,.perustella.ratkaisuja.oikeudellisin.
normein.ja.tunnistaa.työelämän.oikeusturvan.
kehittämistarpeita.

Kohderyhmä
Liittojen.sopimusosastojen.ja.aluetoimistojen.
henkilöstö,.ay-toimihenkilötutkintoa.suorittavat.
sekä.kaikki,.jotka.haluavat.perehtyä.työoikeu-
teen.tai.päivittää.työoikeuden.osaamistaan..
Koulutus.sopii.myös.esimiehille.

Koulutussarjan sisältö

1. jakso: Työoikeuden perusteet

Aika.20.3.2018
.
Kouluttaja
Marjaana.Liehu-Törrö,.työoikeuden.opettaja,..
Kiljavan.opisto

Sisältöjä
.● työoikeuden.perusteet
.● työoikeuden.luonne.ja.keskeiset.periaatteet
.● työsopimuslain.keskeiset.pykälät,.oikeusta-

pausharjoituksia
.● työsuhteen.ehtojen.muuttaminen
.● häirintä.ja.epäasiallinen.kohtelu;.määrittely

.● epäasiallinen.kohtelu.lainsäädännössä

.● yhteistoimintamenettely

.● yhteistoimintalaki.

2. jakso: Työsuhdeturva

Aika.24.4.2018

Kouluttaja
Timo.Koskinen,.päälakimies,.SAK.ry

Sisältöjä
.● Yksilöperusteinen.irtisanomissuoja

. –.työsopimuslain.säännökset

. –.katsaus.oikeuskäytäntöön
.● Kollekgiivinen.työsuhdeturva

. –.lomauttaminen.ja.ulkoistaminen..

. (liikkeen.luovutus,.alihankinta,.vuokratyö)

. –.erityisryhmät..

. (luottamusmiehet,.vanhempainvapaat)

3. jakso: Työaikalaki

Aika.22.5.2018

Kouluttaja..
Anu-Tuija.Lehto,.lakimies,.SAK.ry

Sisältöjä
.● työaikalain.luonne
.● työaikalain.pakottavuudesta.ja.sopimuksen-

varaisuudesta
.● työajaksi.luettava.aika

.● säännöllinen.työaika.(laki,.tes)

.● paikallisesti.sovittu.säännöllinen.työaika.(jär-
jestäytynyt.yritys,.järjestäytymätön)

.● yö-.ja.vuorotyö,.sunnuntaityö

.● lepoajat

.● ylityö

.● työaika-asiakirjat,.valvonta.ja.erimielisyyksien.
ratkaiseminen.

4. jakso: Vuosilomalaki

Aika.11.9.2018

Kouluttaja
Marjaana.Liehu-Törrö,.työoikeuden.opettaja,..
Kiljavan.opisto

Sisältöjä
.● vuosilomalain.soveltamisala.ja.keskeiset..

käsitteet
.● vuosiloman.pituus
.● vuosiloman.antaminen
.● vuosilomalain.mukainen.palkka.ja.lomakor-

vaus
.● erinäiset.säännökset
.● harjoituksia.vuosilomalaista.

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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5. jakso:  
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja  
tasapuolinen kohtelu työyhteisössä

Aika.2.10.2018

Kouluttaja
Anu-Tuija.Lehto,.lakimies,.SAK.ry

Sisältöjä
.● Mitä.on.tasa-arvo,.yhdenvertaisuus.ja.tasa-

puolinen.kohtelu?
.● Milloin.työntekijöitä.voidaan.laittaa.eri.ase-

maan.toistensa.kanssa?
.● Miten.tasa-arvo,.yhdenvertaisuus.ja.tasapuoli-

nen.kohtelu.on.otettava.huomioon.työhön.
otettaessa,.työsuhteen.aikana.ja.työsuhdetta.
päätettäessä?.

.● Entä.eri.työntekomuodoissa..
(pätkätyöt,.vuokratyö)?.

.● Miten.tasa-arvoa,.yhdenvertaisuutta.ja.tasa-
puolista.kohtelua.voidaan.konkreettisesti.
edistää.ja.valvoa.työpaikalla?

.● Millaista.oikeuskäytäntöä.asiasta.on?

6. jakso: Paikallinen sopiminen

Aika.6.11.2018

Kouluttajat
Minna.Tanska,.lakimies,.SAK.ry
Kauno.Koskela,.sopimuspäällikkö,..
Teollisuusliitto.ry

Sisältöjä
.● Paikallisen.sopimisen.juridiikkaa

. –.Mitä.on.paikallinen.sopiminen?

. –.Mihin.sopiminen.perustuu?

. –.Paikallisen.sopimisen.ulottuvuus.ja.sisältö

. –.Luottamushenkilön.valta.ja.vastuu
.● Paikallista.sopimista.työpaikoilla

. –.paikallisen.sopimisen.kokemukset,..

. edut.ja.haitat

. –.paikallisen.sopimisen.kehitys,.tilanne.nyt

Paikka
Kaikki.koulutuspäivät.pidetään.Helsingissä.

Hinta
360.euroa/jakso/hlö.tai.2.000.euroa.koko.kou-
lutussarja/hlö.(sisältää.opetuksen,.materiaalit,.
kahvit.ja.lounaan/jakso)

Työoikeuden ajankohtaispäivä

Aika.27.11.2018

Kohderyhmä
Liittojen.sopimusosastojen.ja.aluetoimistojen.
henkilöstö.sekä.kaikki.työoikeudellisen.osaa-
misen.täydentäjät

Paikka.Helsinki

Hinta
380.euroa/hlö.(sisältää.opetuksen,.materiaalit,.
kahvit.ja.lounaan)

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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Toimitsijoiden työsuojelukoulutus
Aika 13.–15.3..+.23.–24.5.2018

Kohderyhmä
Työsuojeluasioiden.perusasioiden.ymmärtämi-
sessä.on.kyse.laajasta.edunvalvonnasta..Koulu-
tus.suunnataan.sopimustoimitsijoille,.aluetoimit-
sijoille.ja.aloitteleville.työympäristötoimitsijoille.

Tavoitteet
Koulutuksen.tavoitteena.on.antaa.kokonaisku-
va.työsuojelutoiminnasta.

Osanottaja 
.● tuntee.työsuojelutoimintaa.ohjaavan.lainsää-

dännön
.● tietää,.miten.työnantajan.työturvallisuusvas-

tuu.jakautuu.työpaikalla,.ketkä.ovat.työsuoje-
lutoimijat.ja.mitkä.ovat.eri.osapuolten.oikeu-
det.ja.velvollisuudet

.● tietää.työsuojeluviranomaiset.ja.tuntee.hei-
dän.toimintansa

.● tietää.työterveyshuollon.ja.työterveysyhteis-
työn.periaatteet

.● saa.kokonaiskuvan.työn.ja.työympäristön.
vaaroista.ja.vaarojen.arvioinnista

.● tietää,.mitkä.ovat.juridisesti.oikeat.menettely-
tavat.tapaturma-.ja.ammattitautitilanteissa

.● tietää.menettelytavat.ja.eri.tahojen.vastuut.
epäasiallisen.kohtelun.tilanteissa

.● ymmärtää,.miten.sopimustoiminnan.kautta.
voidaan.kehittää.työsuojelumääräyksiä.ja.
työsuojelutoimintaa.

Keskeiset sisällöt
.● työsuojelutoimintaa.ohjaava.lainsäädäntö
.● laki.työsuojelun.valvonnasta.ja.työpaikan.työ-

suojelutoiminnasta
.● työturvallisuuslaki
.● työsuojelulla.työhyvinvointia
.● työterveyshuolto
.● työtapaturmat.ja.toimenpideohjeet.

Kouluttajat
Sari.Jokinen.JHL.ry,.Erika.Kähärä.PAM.ry,..
Marjut.Lumijärvi.Teollisuusliitto.ry.

Paikka Kiljava.

Hinta 600.euroa/hlö.(sisältää.kahvit.ja.ruokailut;.
yöpymisestä.laskutetaan.erikseen)

Työsuojelu 

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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Sovittelu työyhteisötaitona  
Aika 5.–6.9..+.7.–8.11.2018

Kohderyhmä
Koulutus.sopii.esimiehille,.työsuojelutoimikun-
nan.jäsenille.ja.toimitsijoille.

Taito.toimia.työyhteisössään.kuin.sovittelija.on.
erinomainen.taito.meille.kaikille..Sovittelu.antaa.
mallin.käsitellä.vaikeitakin.ristiriitatilanteita.työ-
yhteisössä.

Mitä sovittelu on?
Työyhteisösovittelussa.puolueeton.ulkopuoli-
nen.henkilö,.sovittelija,.auttaa.riidan.osapuolia.
erityisen.sovittelumenettelyn.avulla.löytämään.
heidän.omassa.hallussaan.olevan.tiedon.ja.voi-
man.ratkaista.konfliktitilanteita..Sovittelun.koh-
teena.voi.olla.kaksi.ihmistä,.tiimi.tai.suurempi.
ryhmä.

–.opiskellaan.menetelmä,.tapa.toimia.
konfliktitilanteiden.selvittelyssä
Sovittelija.ei.ratkaise.erimielisyyttä.osapuolten.
puolesta,.vaan.toimii.sovinnon.mahdollistaja-
na.(fasilitaattorina)..Hän.ohjaa.prosessia,.jon-
ka.lopputuloksena.asianosaiset.löytävät.itse.
ratkaisun..Sovittelijan.tehtävänä.on.varmistaa,.
että.kaikki.osapuolet.tulevat.kuulluiksi.sekä.
luoda.ilmapiiri,.joka.sallii.tunteiden.käsittelyn,.
moraalisen.pohdinnan.ja.arvokeskustelun.

–.luodaan.mahdollisuudet.ongelmien.
selvittelyyn

Sovitteluprosessin.aikana.ihmisille.avautuu..
uusia.näkökulmia.ja.sitä.kautta.lisääntyy.eri.
osapuolten.ymmärrys.toisen.tilanteesta..So-
vittelu.on.siihen.osallistuville.henkilöille.vahva.
oppimisprosessi..Keskustelut.perustuvat.vas-
tuuseen.omista.tunteista.ja.käyttäytymisestä..
Prosessin.aikana.opitaan.pois.olettamuksista.
ja.tulkinnoista..

Sovitteluprosessissa.saadaan.aikaan.keskus-
telujen.kautta.sopimus,.jonka.kaikki.osapuolet.
hyväksyvät.ja.allekirjoittavat..Sovittelun.jälkeen.
suunnataan.katse.tulevaisuuteen.

–.kaikkien.osapuolten.vuorovaikutus-
taitojen.kehittymistä.ja.oppimista
Sopu-valmennus.antaa.valmiuksia.toimia..
uudella.tavalla.erilaisissa.ristiriitatilanteissa.

Kouluttajat
Timo.Pehrman,.FT.ja.Seppo.Koskinen,.
työoikeuden.professori

Paikka Kiljava

Hinta
1400.euroa/hlö.(sisältää.valmennuksen,.mate-
riaalit,.ruokailut.ja.kahvit;.yöpymisestä.laskute-
taan.erikseen)
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Näin käyn onnistuneita kehitys-  
ja tavoitekeskusteluja

Aika 3.5.2018

Kohderyhmä
Lähiesimiehet,.aluepäälliköt,.tiimivastaavat

Tavoitteet
.● vahvistuu.käsitys.kehitys-.ja.tavoitekeskuste-

lujen.merkityksestä.työn.johtamisessa
.● päähuomio.kehittymisessä.vakuuttavaksi..

esimieheksi.kehityskeskusteluissa,.henkilö-
kohtaisten.vuorovaikutustaitojen.vahvista-
minen.ja.rohkeuden.lisääntyminen.vaativis-
sa.tilanteissa.

Sisältö
Kehitys-.ja.tavoitekeskustelujen.merkitys.ja.
sisältö

.● käydäänkö.meillä.kehitys-,.valmennus-.vai..
tavoitekeskusteluja

.● mikä.on.ryhmäkehityskeskustelu?

Uskallanko.nostaa.vaikeankin.asian.esille?
.● avoimet.kysymykset.ja.kuulluksi.tuleminen
.● sopivan.lähellä.ja.riittävän.kaukana
.● miten.pysyn.aikuisena.vaikka.suutun.

Erilaisuuden.hyväksyminen

Kouluttaja
Essi.Juvakka,.psykologi,.viestintävalmentaja

Paikka Helsinki

Hinta 500.euroa/hlö.(sisältää.opetuksen,.ma-
teriaalin,.kahvit.ja.lounaan)

Mentorointi esimiehenä  
kehittymisen apuna

SAK:n.Kehittämiskeskuksen.tarjonnassa.on.
mentorointiohjelma.ja.yksittäisten.mentorointi-
parien.ohjaus.(ks..sivu.19).

Mentorointi.on.erinomainen.tapa.päästä.kes-
kustelemaan.kokeneen.esimiehen.kanssa.sii-
tä,.mitä.erityisyyttä.järjestön.esimiestyössä.on,.
miten.yhdistää.asiantuntijatyö.ja.esimiestyö..
Mentoroinnilla.tuetaan.ammatillista.kehittymis-
tä,.verkottumista.ja.työssä.jaksamista..

Taitava palautteenanto  
ja puheeksi ottaminen

Aika 20.9.2018

Kohderyhmä Lähiesimiehet,.tiimivastaavat

Tavoitteet
.● saada.konkreettisia.ja.käytännönläheisiä.

työkaluja.palautteenanto-.ja.puheeksiottoti-
lanteisiin

.● vuorovaikutustaitojen.parantaminen.ja.roh-
keuden.lisääntyminen.haasteellisissa.pu-
heeksiottotilanteissa.

.● oppia.tunnistamaan.ja.hallitsemaan.omia.
tunnetiloja.haastavissa.tilanteissa

.● löytää.henkilökohtaiset.vahvuudet.ja.konk-
reettiset.kehityskohteet.palautteenanto-,.

.● puheeksiotto-.ja.puuttumistilanteissa.

Sisältö 
Mitä.otan.huomioon.haasteellisissa.tilanteissa?

.● rajojen.asettamisen.taito.ja.toisen.rajojen.
kunnioittaminen

Onnistunko.vuorovaikutuksessa?
.● onnistunko.aikuinen.–.aikuinen.vuorovaiku-

tuksessa
.● jaksanko.kuunnella.–.tulkitsenko.liikaa
.● rajojen.asettamisen.taito.ja.toisen.rajojen.

kunnioittaminen
.● näin.annan.rakentavaa.palautetta

Tunnetietoisuus
.● riittämättömyyden.ja.suuttumuksen.tunteet
.● turha.häkeltyä.ja.provosoitua

Viestinnän.selkeys,.ytimekkyys.ja.ystävällisyys

Kouluttaja
Essi.Juvakka,.psykologi,.viestintävalmentaja

Paikka Tampere

Hinta.
500.euroa/hlö.(sisältää.opetuksen,.materiaalin,.
kahvit.ja.lounaan)

Esimiestyö

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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Työnohjaus esimiehen tukena

Työnohjaus.voidaan.toteuttaa.yksilöohjaukse-
na.tai.liiton.sisäisenä.ryhmätyönohjauksena..
Työnohjauksen.tavoitteet.nousevat.osanottajal-
ta/osanottajilta.itseltään..Työnohjauksen.kesto.
sovitaan.aina.aloitettaessa.ohjaus.

Työnohjaus työmuotona
Työnohjaus.on.oman.työn.tutkimista,.arviointia.
ja.kehittämistä,.joka.tapahtuu.koulutetun.työn-
ohjaajan.avulla..Se.on.työhön,.työyhteisöön.ja.
omaan.työrooliin.liittyvien.kysymysten,.koke-
musten.ja.tunteiden.yhdessä.tulkitsemista.ja.
jäsentämistä.

Työnohjauksessa.ohjattava.pohtii.suhdettaan.
työhönsä..Ohjaaja.ja.mahdolliset.muut.osanot-
tajat.auttavat.ohjattavaa.näkemään.itsensä.ja.
työnsä.entistä.tarkemmin.ja.selvemmin..(Suo-
men.työnohjaajat.ry)

Työnohjaus.auttaa.jaksamaan.työssä.ja.pysy-
mään.työkykyisenä.

Työnohjausta.aloitettaessa.aina.käydään.kes-
kustelu.siitä,
a). onko.työnohjaus.oikea.kehittämisen.väline..
. juuri.kyseiseen.tilanteeseen/tarpeeseen
b). mitä.tavoitteita.työskentelylle.asetetaan.

Alkukeskustelujen.kautta.tarkentuu.se,.minkä-
laisesta.työnohjauksesta.on.kyse..Sen.jälkeen.
sovitaan.työnohjauksen.toteutustapa.ja.kesto.
.
Kun.työnohjaus.työmuotona.ajankohtaistuu,.
tulen.mielelläni.esittelemään.mahdollisuuksia.

Ota yhteyttä: 
Marja-Liisa.Marjamäki
marja-liisa.marjamaki@kio.fi.
puh..0400.817.262

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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Tietoiskuista oppimiseen

Koulutus.vastaa.kysymykseen,.miten.suunni-
tellaan.ja.toteutetaan.onnistunut.ja.innostava.
koulutustapahtuma.hyödyntäen.toiminnallisia.
menetelmiä?

Aika.11.–12.4.2019

Koulutuksen.tavoitteena.on,.että.osallistujat.
saavat.kokemuksia.ja.esimerkkejä.toiminnal-
listen.menetelmien.käytöstä,.löytävät.luovia.
ideoita,.saavat.uusia.ajatuksia.ja.toimintamal-
leja.koulutustapahtumien.järjestämiseen.

Koulutus.on.juuri.Sinulle,.toimitsija,.kouluttaja,.
opettaja,

.● joka.koulutat.paljon.ja.haluat.virkistää.rutiine-
jasi

.● joka.olet.aloitteleva.kouluttaja.ja.haluat.saada.
hyviä.käytäntöjä.itsellesi

.● joka.kaipaat.vahvistusta.omille.kouluttajatai-
doillesi

.● joka.kaipaat.vuoropuhelua.toisten.koulutta-
vien.ay-työntekijöiden.kanssa.

Sisältö
.● onnistuneen.koulutustapahtuman.sisällön.

peruselementit.
.● toiminnalliset.menetelmät.ja.niiden.vahvuus.

koulutuksessa
.● ryhmän.johtaminen.ja.erilaiset.ryhmät.koulu-

tuksessa
.● kouluttajan.viestintä-.ja.palautetaidot.

Kouluttaja
Pirjo.Kiiskilä,..
psykologi.(PsM),.työnohjaaja,.coach

Paikka.Kiljava

Hinta
800.euroa/hlö.(sisältää.kahvit.ja.ruokailut,..
yöpymisestä.laskutetaan.erikseen)

Kouluttajakoulutus

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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Mentorointi.ammatillisen.kehittymisen.tukena,.
on.suunnitelmallinen.ja.tavoitteellinen.ohjelma.
ammatillisen.kehittymisen.avuksi.

”Mentoroinnin paras koulutuksellinen puoli 
on se, että tavoitteet tulevat itsestä, ne saa 
itse asettaa! Näin mentorointimatkan aikana 
ei tule yhtään turhaa tapaamista ja aiheet,  
joita käsittelimme, olivat ammatillisen kehit-
tymisen kannalta tarpeellisia.” 
(osallistuja.vuonna.2015)

Mentorointi.on.aina.tavoitteellinen,.kahdenkes-
kinen.vuorovaikutussuhde,.jossa.keskeistä.
on.henkilökohtaisuus,.avoimuus,.luottamus,.
sitoutuneisuus.ja.vapaaehtoisuus.

Miten.mentoroitavalle.eli.aktorille.löytyy.ohjaa-
ja.eli.mentori?.Mentori.etsitään.yhdessä.sen.
perusteella,.mitä.tavoitteita.ja.toiveita.aktori.on.
ilmoittautuessaan.esittänyt.(ilmoittautumislo-
make).

Aika
23.2..+.8.6..+.30.11.2018

Yhteisten koulutuspäivien sisältö:
.● Mitä.mentorointi.on?

. –.mentorointi.ammatillisen.kehittymisen.apuna

. –.mentorin.ja.aktorin.roolit

. –.ohjaaminen.ja.oppiminen

. –.mentorointisopimus

.● Oppiminen
. –.oman.oppimistavan.tunnistaminen
. –.yhdessä.oppiminen
. –.keskustelu.oppimisen.tukena
. –.oppimisen.ohjaaminen

.● Ammatillisuus

.● Työhyvinvointi

Paikka
Helsinki

Hinta 
(sisältää.kahvit.ja.lounaat)
970.euroa/hlö.(pareja.2–4)...
700.euroa/hlö.(pareja.5.tai.enemmän)

Mentoriparin yksilöohjaus

Jos.aikatauluusi.ei.sovi.yhteiset.koulutuspäi-
vät,.mutta.haluat.lähteä.kehittymään.mento-
roinnin.avulla,.voidaan.mentorointiparille.sopia.
henkilökohtainen.ohjaus.

Mentoriparin.kanssa.suunnitellaan.yhdessä.
mentorointiprosessi,.johon.tulee.ohjaajan.
kanssa

.● aloitustapaaminen

.● parin.kanssa.sopien.kaksi.ohjaustapaamista

.● mentorointiparin.omat.tapaamiset.

Ohjausistunto.on.kestoltaan.aina.kaksi.tunti.
Ohjausistunnon.hinta.on.200.euroa/pari.

Pariohjauksen.voi.aloittaa.milloin.vain,.ole.yh-
teydessä!
.
Lisätietoja: 
Marja-Liisa.Marjamäki.
marja-liisa.marjamaki@kio.fi
puh..0400.817.262

Mentorointi
- ammatillisen kehittymisen tukena 
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SOPU-valmennus  
– sovittelu työyhteisötaitona

Aika
5.–6.9..+.7.–8.11.2018

Kohderyhmä
Koulutus.sopii.esimiehille,.työsuojelutoimikun-
nan.jäsenille.ja.toimitsijoille.

Taito.toimia.työyhteisössään.kuin.sovittelija.on.
erinomainen.taito.meille.kaikille..Sovittelu.an-
taa.mallin.käsitellä.vaikeitakin.ristiriitatilanteita.
työyhteisössä.

Tavoitteet
SOPU-valmennuksen.sisältö.ja.toteutus.pe-
rustuvat.niin.sanottuun.sovittelumenetel-
mään..Valmennuksen.aikana.harjoitellaan.
sovittelumenetelmää.työpaikan.olosuhteisiin.
soveltaen.

Valmennuksen.osaamistavoitteina.ovat
.● ymmärryksen.lisääminen.konfliktin.syntymi-

sen.ja.kasvamisen.syistä.sekä.sovittelusta.
konfliktien.ratkaisukeinona

.● valmiuden.lisääminen.ihmisten.välisten.risti-
riitojen.sovitteluun.työyhteisössä.korostamal-
la.ihmiskeskeistä.lähestymistapaa

.● ymmärryksen.lisääminen.ihmisten.erilaisuu-
den.ja.erilaisen.ajattelun.vaikutuksista.yhteis-
työhön.

.● ymmärryksen.lisääminen.sovitteluprosessin.
eri.vaiheista.ja.sovittelussa.käytettävien.me-
netelmien.sisällöistä

.● työyhteisösovittelussa.tarvittavien.havain-
nointi-.ja.ohjaustaitojen.tunnistaminen

.● tiedon.ja.ymmärryksen.lisääminen.siitä,.mil-
laisiin.tilanteisiin.sovitteluprosessi.sopii

.● sovittelun.hengen.ymmärtäminen.ja.sisäistä-
minen.osaksi.arkipäivän.toimintaa,.vaikkei.
toimisikaan.varsinaisen.sovittelijan.roolissa.

Valmennuksen.päätyttyä.osallistujilla.on.pe-
rusvalmiudet.toimia.työyhteisösovittelijana.ja.
he.saavat.Suomen.sovittelufoorumin.myöntä-
män.Sopu-sovittelijan.kurssitodistuksen.

Kouluttaja
Timo.Pehrman,.FT.ja.Seppo.Koskinen,..
työoikeuden.professori

Paikka
Kiljavan.opisto

Hinta
1400.euroa/henkilö.(sisältää.valmennuksen,.
materiaalit,.ruokailut.ja.kahvit;.yöpymisestä.
laskutetaan.erikseen)

Työyhteisösovittelu

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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Ohjelma

I Moduuli   
Työyhteisösovittelun lähtökohdat

1. päivä
09.30–10.30. Kurssin.avaus.ja.osallistujien.. .
. esittäytyminen/odotukset
10.30–12.00. Konfliktin.synty,.kasvaminen.ja..
. eläminen.työyhteisössä.
. Sovittelumenetelmän.synty.ja.. .
. taustat
. Restoratiivinen.sovittelu
. Sovittelu.ja.oppiminen
12.00–13.00. Lounas
13.00–15.00. Sovitteluharjoitusten.arviointia
15.00–15.30. Iltapäiväkahvi
15.30–18.30. Sovitteluharjoitusten.arviointia

2. päivä
08.00–10.00. Sovitteluharjoitusten.arviointia
10.00–11.30. Sovittelun.merkitys.ja.soveltu-.
. vuus,.sovittelun.ohjaus
. Sovittelun.toteutustavat.ja..
. sovittelijan.rooli
11.30–12.30. Lounas
12.30–16.00. Vuorovaikutuksen.haasteet.ja...
. merkitys.konfliktitilanteissa
. Kielen.ja.puheen.vaikutus.to-. .
. dellisuuden.muuttamisessa
. Konflikteja.ratkaisevan.yritys-. .
. kulttuurin.edistäminen
. Tutkimustuloksia,.yhteenveto,...
. valmennuksen.päätös

II Moduuli  
Sovittelijana kasvaminen ja  
sovittelun edistäminen

3. päivä
09.30–12.00. Sovittelijan.roolin.haasteet.
. Sovittelija.itse;.oman.persoonan..
. hyödyntäminen
. Oman.ahdistuksen.ja.erilaisten..
. tunteiden.käsittely.
12.00.–.13.00.Lounas
13.00.–.16.30.Toisten.tunteiden.vastaanotta-.
. minen.ja.herättely.
. Sovittelijan.työkalupakki

4. päivä
08.30–11.30. Välitehtävien.käsittelyä
11.30–12.30. Lounas
12.30–16.00. Sovittelua.edistävä.johtajuus
. Sovittelijana.kasvaminen.ja..
. sovittelijan.vastuut
. Vertaistuen.ja.työnohjauksen.. .
. .merkitys

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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Viestintäkoulutus
SAK:n mediaesiintymisen koulutus 
.
Henkilön.uskottavuus.ja.oman.viestin.peril-
lemeno.riippuu.siitä,.miten.hän.pystyy.vetoa-
maan.lukijoihin,.kuulijoihin.ja.katsojiin..Sen.li-
säksi.hänen.on.tunnettava.viestintätilanteiden.
erityisvaatimukset:.mitä.hänen.on.otettava.huo-
mioon.esiintyessään.läsnä.olevalle.yleisölle.tai.
televisiossa,.radiossa.ja.sosiaalisessa.medias-
sa..Esiintyjän.on.myös.tiedettävä,.mistä.hänen.
järjestönsä.ja.itsensä.julkinen.kuva.muodos-
tuu.ja.miten.hän.voi.sitä.kehittää.

Kurssilla.käydään.läpi.eri.viestintätilanteita.ko-
rostaen,.miten.esiinnytään.(viestitään).perintei-
sessä.mediassa.ja.sosiaalisessa.mediassa.
ja.miten.perinteisessä.mediassa.esiintyminen.
eroaa.viestinnästä.sosiaalisessa.mediassa?

Tavoitteet
Koulutuksen.tarkoituksena.on.kehittää.osanot-
tajan.taitoa.esiintyä.haastateltavana.sähköises-
sä.mediassa.ja.toimia.vakuuttavana.viestijänä.
sosiaalisessa.mediassa..Osanottajat.saavat.
koulutuspäivien.aikana.harjoituksistaan.koulut-
tajilta.henkilökohtaiset.arvioinnit.

Kouluttajat
Toimittaja.Arto.Nieminen.ja.puheviestinnän.ja.
esiintymisen.opettaja.Marja-Liisa.Marjamäki.
sekä.neljännellä.tasolla.sosiaalisen.median.ja.
digitaalisen.markkinointiviestinnän.ammattilai-
nen.Marja.Nousiainen.

Kohderyhmä
SAK:n.ja.jäsenliittojen.henkilöstö.sekä.aktiivit,.
mm..liittohallinnon.jäsenet..Koulutus.on.tarkoi-
tettu.henkilöille,.jotka.haluavat.vahvistaa.esiin-
tymisvalmiuksiaan,.rohkaista.itseään.ja.saada.
esiintymistottumusta.televisiossa,.radiossa.ja.
sosiaalisessa.mediassa.esiintymiseen.

Koulutustasot 
Koulutus.koostuu.kolmesta.toisiaan.täydentä-
västä.erillisestä.koulutuspäivästä..Vapaavalin-
taisena.on.lisämaksusta.myös.taso.neljä.

Hinta
Tasoilla.1–3.kurssimaksu.on.yhden.koulutus-
päivän.osalta.7.hengen.kurssilla.714.euroa/
osallistuja,.6.hengen.kurssilla.798.euroa/osal-
listuja,.5.hengen.kurssilla.860.euroa/osallistuja..

Tasolla.4.kurssimaksu.on.380.euroa/hlö,.ryh-
män.koko.voi.olla.7–15.henkilöä.

(Taso.1).Sanoisen.taito,.esiintymisen..
uskallus

Aika 4.4.2018.klo.9.00–16.45

Paikka Helsinki

Sisältöjä
Keskitytään.henkilökohtaiseen.viestintään,.tavoit-
teena.rohkaista.kutakin.osanottajaa.tilanneläh-
töiseen,.ymmärrettävään.ja.omasta.persoonas-
ta.kimpoavaan.esiintymisuskallukseen.

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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.● Mediahaastattelu.haastateltavan.näkökul-
masta

.● Vastaanottajalle.kohdennettu.puhe

.● Puheen.ymmärrettävyys.ja.havainnollisuus

.● Haastateltavana.esiintyminen

Päivän.aikana.kuvanauhoitetaan.kaksi.harjoi-
tusta:.puheenvuoro.ja.haastattelu.

(Taso.2).Tavoitteellinen.sanoma..

Aika 9.5.2018.klo.9.00–17.30

Paikka Helsinki

Sisältöjä
Tarkennetaan.henkilökohtaista.viestintätaitoa.
tavoitteena.sanoman.rajaaminen.ja.tiivistämi-
nen.sekä.kohdeyleisölähtöistä.viestintätaitoa.

.● Työmarkkinauutisoinnin.periaatteet

.● Sanoman.rajaus.ja.tiivistäminen

.● Haastateltavapersoonan.läsnäolo

Päivän.aikana.kuvanauhoitetaan.kolme.harjoi-
tusta:.valmisteltu.lausunto.+.haastattelu,.tiivis-
tetty.lausunto.ja.kommentti..

(Taso.3).Vakuuttava.viestintä.

Aika 13.6.2018.klo.9.00–16.00

Paikka.Helsinki

Sisältöjä
Tarkennetaan.henkilökohtaista.viestintätaitoa.
tavoitteena.kohdeyleisölähtöinen.viestintä.ja.
nopea.viestintä.sosiaalisessa.mediassa..Esiin-
tyminen.sosiaalisessa.mediassa.täydentyy.nel-
jännessä.osiossa.(lisämaksusta.vapaavalin-
naisena)..

.● Saman.viestin.kohdentaminen.eri.kohdeylei-
sölle.eri.välineellä

.● Persoonalliseen.ilmaisuun.tukeutuva.uskot-
tavuus

.● Välineen.erityisvaatimukset.huomioiva.vies-
tintä

(Taso.4).Vakuuttavasti.livenä.ja..
140.merkillä.napakasti.somessa

Aika
20.6.2018.klo.9.00–13.30.

Miten esiinnyn edukseni sosiaalisessa 
mediassa?
Live-videot,.10.ja.15.sekunnin.videot.ja.Tarinat/
Stories.ovat.vallanneet.sosiaalisen.median..
kanavat.Facebookissa,.Instagramissa.ja..
Twitterissa.

Tavoitteena.on.rohkaista.viestintään.sosiaali-
sessa.mediassa.

Koulutuksessa.selviää
.● miten.pääset.itse.alkuun
.● mistä.ideoit.sisältöjä
.● miten.rohkaistut.mukaan
.● miten.teet.napakan.käsikirjoituksen
.● miten.sanoma.tiivistetään.140.merkkiin?

Ryhmän koko
Mediaesiintymisen.koulutukseen.tasoille.1–3.
otetaan.seitsemän.osallistujaa.ilmoittautumis-
järjestyksessä..Etusijalla.ilmoittautuneista.ovat.
ne,.jotka.osallistuvat.kaikkiin.kolmeen.tasoon,.
mutta.jos.paikkoja.jää,.voi.osallistua.myös.yk-
sittäiseen.koulutustasoon.

Koulutuskokonaisuuden.neljännelle.osiolle.
ryhmään.mahtuu.7–15.osallistujaa.
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Vakuuta verkossa – verkkokirjoitta-
misen valmennus

Nykypäivän.viestinnässä.asiantuntijasta.on.tul-
lut.eräänlainen.media..Omaa.asiantuntemus-
taan.tulee.välittää.blogitekstien.ja.sosiaalisen.
median.kanavien.kautta...Miten.viestiä.verkos-
sa.ymmärrettävällä.ja.vaikuttavalla.tavalla?.

Koulutuksessa.annetaan.työkaluja.toimivaan.
some-.ja.verkkoviestintään.

Aika 30.8.2018

Valmennuksen.tavoitteena.on,.että.osallistuja
.● rohkaistuu.kirjoittamaan.verkkoon.ja.so-

me-kanaviin
.● harjoittelee.tekemään.teksteistään.helposti.

luettavia
.● tiedostaa,.millainen.tyyli.toimii.eri.kanavissa
.● pohtii.some-.ja.muun.verkkoviestinnän.vaiku-

tusta.mielikuviin.asiantuntemuksestaan.ja.
edustamastaan.organisaatiosta.

Keskeiset sisällöt
.● vaikuta.verkossa
.● tekstin.vuorovaikutuksellisuus.ja.lukijan.huo-

mioiminen
.● verkkotekstin.elementit.ja.rakenne
.● tekstin.ymmärrettävyys.ja.selkeys
.● tyyli.ja.kieliasu.verkossa:.muodollista.vai.epä-

muodollista?
.● miten.kirjoittaa.kiinnostavasti?

Vaikuta.some-kanavissa
.● rivien.välistä.tulkitseminen.–.hyödyt.ja.vaarat
.● jokainen.kirjain.ja.merkki.luo.merkitystä
.● viestintäsi.vaikutus.mielikuvaan.sinusta.ja.or-

ganisaatiostasi.

Ryhmän koko   
7–10.henkilöä

Kouluttaja
Olli.Vainio,.Suomen.Puheopisto

Paikka.Helsinki

Hinta .
650.euroa/hlö.(sisältää.opetuksen,.materiaalin,.
kahvit.ja.lounaan)

Sosiaalinen media työvälineenä 
-työpajat

TWITTER.

Aika..
13.9.2018.klo.12–16

Twitter.on.paras.kanava.yhteiskunnalliseen.
keskusteluun.–.suoraan.yhteyteen.eri.alojen.
päättäjiin..Twitter.tarjoaa.oppimismahdollisuuk-
sia.ja.keskusteluväylän,.loistavan.verkostoitu-
mispaikan.sekä.kirjoituskoulun.–.opit.tiivistä-
mään.sanomasi.140.merkkiin.

Sisältö
.● mikä.on.Twitter.ja.mihin.sitä.käytetään
.● Twitter.ja.käyttäjät.Suomessa.
.● Twitter-tilin.perustaminen
.● seuraaminen.ja.seuraajat.Twitterissä.
.● tilin.sisältöasetukset.ja.niiden.asettaminen
.● tilin.ilme,.ulkoasu.ja.kuvat.
.● twiittaamisen.perusteet.
.● 140.merkin.twiitit,.Twitter-kirjoittaminen.ja.link-

kien.jako.
.● vastaaminen.ja.keskustelu.Twitterissä.
.● uudelleen.twiittaaminen.ja.suosikiksi.merkit-

seminen.
.● Hashtag-tunnisteet.
.● kuvien.ja.muun.mediasisällön.jakaminen.
.● 7.vinkkiä.Twitterin.tehokkaaseen.työkäyttöön.

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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Kouluttaja
Marja.Nousiainen,.sosiaalisen.median.ja..
digitaalisen.markkinointiviestinnän..
ammattilainen,.Viestintä.Oy.Tulevaisuus

Paikka.Helsinki

Hinta.250.euroa/hlö.

INSTAGRAM.

Aika.11.10.2018.12–16

Mobiilisovellus.Instagram.toimii.älypuhelimissa.
ja.siitä.on.tullut.suosittu.palvelu,.jossa.ihmiset.
kertovat.arjestaan.kuvin..Myös.organisaatioi-
den.viestintäkanavana.Instagram.kasvattaa.
suosiotaan.

Sisältö
.● mikä.on.Instagram,.keitä.siellä.on.mukana.ja.

miksi
.● mobiilisovellus.Instagram.toimii.älypuheli-

messa.(iOS,.Android).
.● sovelluksen.lataaminen.omasta.sovelluskau-

pasta.
.● Instagram-tilin.perustaminen.
.● tilin.perusasetukset.
.● kuvien.ja.videoiden.ottaminen,.suodattami-

nen.ja.kuvankäsittely.
.● seuraaminen.Instagramissa
.● yhteisöllisyys:.tykkää,.kommentoi,.jaa
.● Instagramin.ja.Facebookin.linkittäminen
.● InstagramStories.–.videot.ja.kuvat
.● kuvien.merkitys.ja.omien.tarinoiden.kerto-

minen
.● Hashtagit
.● mainostetut.kuvat/Instagram-mainonta.

Kouluttaja
Marja.Nousiainen,.sosiaalisen.median.ja..
digitaalisen.markkinointiviestinnän..
ammattilainen,.Viestintä.Oy.Tulevaisuus

Paikka.Helsinki

Hinta.250.euroa/hlö

Työpajoissa.ryhmän.koko.on.8–15.osanottajaa..
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Voimavarat työssä
Mentorointi SAK:laisessa  
ay-liikkeessä

Oman.työn.hallinta.ja.osaaminen.ovat.asioita,.
jotka.auttavat.työssä.jaksamisessa.ja.työhyvin-
voinnissa.

Mentorointi.on.menetelmä.oman.ammatillisen.
kehittymisen.apuna..Mentorointiprosessin.ai-
kana.keskustellaan.laajasti.työstä,.osaamises-
ta.ja.ajanhallinnasta,.jolloin.tuki.on.myös.mer-
kittävä.omalle.jaksamiselle.ja.työhyvinvoinnille.

Katso.tarkempi.esittely.sivulta.19.

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus 
Katso.tarkempi.esittely.sivulta.17.

Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni? 
–.tehokas.ajankäyttö.ja.työn.ja.arjen..
yhteensovittaminen

Aika 8.5.2018

Kohderyhmä..
Aluetoimistojen.työntekijät

Tavoitteet
.● saada.tiedon.ja.itse.tekemisen.kautta.käytän-

nön.työkaluja.omaan.ajanhallintaan,.työn.ja.
arjen.yhteensovittamiseen.ja.hyvinvointiin

.● oppia.tunnistamaan.tekijöitä.ja.tilanteita,.jois-
sa.työ.ja.arki.aiheuttavat.stressiä,.ajanhallinta.
on.koetuksella.ja.aina.on.tunne.olevansa.
väärässä.paikassa.

Sisältö
Minä.hallitsen.aikaa,.eikä.aika.hallitse.minua

.● taltuta.turha.kiire.ja.turhat.tehtävät

.● sähköpostien,.puhelimen,.palaverien.ja..
tehtävien.hallinta

.● tärkeys.ja.kiireellisyys.oikeaan.järjestykseen

.● selkeä.päiväjärjestys.ja.aikataulujen.järkevä.
jakaminen

.● tekeminen.ja.suunnittelu.tasapainoon

Konkretia.ja.muutostarpeet.omassa.ajankäy-
tössäni.ja.kalenterissani

.● ajankäytön.jakaminen.työarjessa

.● mitä.teen.jatkossa.toisin,.mistä.voin.karsia,.
mitä.painotan.työssäni

Arki.voimavarana.työelämässä.–.työ.voimava-
rana.arki-elämässä

.● näin.selviän.työelämän.paineissa

.● työ-.ja.arki-elämän.haasteet.–.yhteensovitta-
misen.mahdollisuus

.● asiat,.joihin.voin.vaikuttaa.ja.joihin.en.voi.vai-
kuttaa

.● omat.rajat.ja.muiden.rajojen.kunnioittaminen

.● näin.onnistuu.ura,.näin.pärjää.perhe

Kouluttaja
Essi.Juvakka,.psykologi,.viestintävalmentaja

Paikka.Helsinki

Hinta.
500.euroa/hlö.(sisältää.opetuksen,.materiaalin,.
kahvit.ja.ruokailut).

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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ETUI.jatkaa.eurooppalaisen.ay-liikkeen.hen-.
kilöstön.koulutusta.entiseen.tapaan.EAY:n..
(Euroopan.ammatillisen.yhteisjärjestön).halli-
tuksessa.hyväksymän.koulutussuunnitelman.
mukaisesti.

Kurssien.kohderyhmänä.ovat.EAY:n.jäsenjär-
jestöjen.ja.niihin.kuuluvien.liittojen.henkilökun-
ta.sekä.jossakin.tapauksissa.ylikansallisten.yri-
tysten.luottamusmiehet..Osa.kursseista.on.tar-
koitettu.erityisesti.ay-kouluttajille..Työkielenä.on.
aina.englanti.sekä.vaihdellen.myös.saksa,.rans-
ka.sekä.kurssin.isäntäjärjestön.maan.kieli.

TSL.hoitaa.rekrytointiprosessin.hallinnoinnin.il-
moittaen.kurssien.osallistujien.tiedot.ETUI:hin.

Lisätietoja: 
koulutussuunnittelija..
Kirsi.Mäki..
puh..040.456.6511..
kirsi.maki@tsl.fi.

Kansainvälinen 
ay-toiminta
ETUI.(European.Trade.Union.Institute)

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo
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Kiljavan.opiston.tiloissa.toimii.Humanistisen.
ammattikorkeakoulun.(Humak).Nurmijärven.
kampus,.joka.on.osa.Humakin.pääkaupunki-
seudun.alueyksikköä..Nurmijärven.kampuk-
sella.järjestetään.yhteisöpedagogikoulutusta.
sekä.päivä-.että.monimuoto-opetuksena..Yhtei-
söpedagogit.työskentelevät.järjestö-.ja.nuoriso-
työssä.sekä.laajasti.erilaisissa.yhteisöjen.kehit-
tämis-.ja.asiantuntijatehtävissä.

Yhteisöpedagogin.(AMK).tutkintoon.johtavan.
nuorten.koulutuksen.laajuus.on.210.opintopis-
tettä.ja.päiväopetuksena.koulutus.kestää.3,5.
vuotta..Tutkinnon.voi.opiskella.myös.monimuo-
to-opiskeluna,.jolloin.soveltuvan.aikaisemman.
koulutuksen.ja.työkokemuksen.hyväksi.luvun.
jälkeen.suoritettavien.opintojen.määrä.vaihte-
lee.60-150.opintopisteen.välillä;.opintojen.kesto.
monimuoto-opiskeluna.on.1–3.vuotta.

Syksyllä.2017.Humak.aloitti.työyhteisön.kehittä-
jäkoulutuksen,.joka.on.yhteisöpedagogikoulu-
tuksen.toinen.profiili..Kyseinen.koulutus.toteu-
tetaan.monimuotokoulutuksena.Helsingissä.ja.
se.on.suunnattu.erilaisissa.henkilöstön.tai.työ-
yhteisöjen.kehittämistehtävissä.toimiville.am-
mattilaisille.tai.kokeneille.henkilöstön.edustajil-
le..Humak.ja.Kiljavan.opisto.tekevät.yhteistyötä.
työyhteisön.kehittäjäkoulutuksessa.ja.opintoi-
hin.kuuluvia.avoimen.ammattikorkeakoulun.
opintoja.voi.suorittaa.osin.myös.Kiljavan.opis-
tossa.

Humak.tarjoaa.eri.tutkintoihin.kuuluvia.opintoja.
myös.avoimen.ammattikorkeakoulun.opintoja..
Opetustarjonta.löytyy.Humakin.avoimen.amk:n.
verkkokaupasta..Opiskelu.avoimessa.ammat-
tikorkeakoulussa.voi.olla.myös.väylä.tutkin-
to-opintoihin..Kun.avoimen.amk:n.opiskelija.
on.suorittanut.60.opintopisteen.laajuiset.väylä-
opinnot,.saa.hän.niistä.lisäpisteitä.yhteisvalin-
nassa.tai.hän.voi.tulla.valituksi.tutkinto-opiskeli-
jaksi.myös.erillisvalinnan.kautta.

www.humak.fi..

Lisätietoja: 
yliopettaja.Reijo.Viitanen.
puh..020.7621.265.
reijo.viitanen@humak.fi.
tai.opintosihteeri.Tiina.Miettinen.
puh..020.7621.302.
tiina.miettinen@humak.fi

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

▶ Kursseille.ilmoittautuminen ▶ Poissaolot.ja.peruutukset ▶ Koulutuksen.hinnoittelu▶ Sisällysluettelo

http://kio.fi/kehittamiskeskus/ilmoittaudu-henkilostokoulutukseen/


29

 SAK:N KEHITTÄMISKESKUS

1. Ammatillinen henkilöstökoulutus

Ammatillisen.henkilöstökoulutuksen.tarkoi-
tuksena.on.tukea.henkilöstön.kehittämistä.ja.
lisäpätevyyden.hankkimista..

Henkilöstön.koulutus.on.tärkeää.järjestön.ta-
voitteiden.ja.laadukkaan.toiminnan.kannalta..
Henkilöstön.koulutusta.ja.kehittämistä.tue-
taan.joustavin.työaikajärjestelyin..

Tässä.ohjesäännössä.ammatillisella.henkilös-
tökoulutuksella.tarkoitetaan.sellaista.koulu-
tusta,.johon.SAK.(jäljempänä.liitto),.sen.jäsen-
liitot.ja.opistot.lähettävät.tai.ohjaavat.palveluk-
sessaan.olevaa.henkilöstöä..Ammatilliseen.
henkilöstökoulutukseen.voivat.kuulua.myös.
oppisopimuskoulutus.sekä.opinto-.ja.tutustu-
mismatkat.

Ammatilliseen.henkilöstökoulutukseen.osal-
listumisesta.päätettäessä.otetaan.huomioon.
sekä.yksittäisen.toimihenkilön.että.työnanta-
jan.arvioima.koulutustarve..Päätöksen.koulu-
tuksen.korvaamisesta.ja.lukuloman.myöntä-
misestä.tekee.työnantaja.

...

1.2.2 Ay-toimihenkilötutkinto

SAK:n.Kehittämiskeskuksen.järjestämässä.
ay-toimihenkilötutkinnossa.opiskelija.tekee.
opinto-ohjaajan.tukemana.itseopiskeluna.lop-
putyön.yleensä.oman.ammattiliiton.tai.ay-liik-
keen.toiminnan.jostakin.osa-alueesta...Lop-
putyö.voi.olla.myös.esim..portfolio.(työkansio,.
näytekansio).omassa.työssä.kehittymisestä,.
opetussuunnitelma.ja.opetusmateriaali,.perin-
teinen.kysely.tai.selvitystyö.
Lopputyön.tekoa.varten.myönnetään.tutkinto-.
opiskelijalle.enintään.10.työpäivää.palkallista.
opintovapaata.joko.yhdenjaksoisena.tai.jakso-
tettuna.lyhyempiin.osiin..
.

SAK:n hallituksen suositus kou-
lutusohjesäännöksi 23.4.2012 
löytyy Kiljavan opiston nettisivuil-
ta www.kiljavanopisto.fi  > Kehit-
tämiskeskus > SAK:n hallituksen 
suositus koulutusohjesäännöksi.

Henkilöstökoulutuksen  
korvaukset ja tukimuodot 
(SAK:n.hallituksen.suositus.koulutusohjesäännöksi.23.4.2012)
.
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Ilmoittautuminen henkilöstökoulutukseen
.
Ilmoittaudun_____/_____.–_____/_____.20._____..
.
_________________________________________________________________________________......pidettävälle.kurssille
.
jonka.kurssimaksu.on.__________euroa.

Sukunimi Etunimet

Työnantajan/liiton.nimi
.....

Työpaikan.lähiosoite

Puhelin.kotiin Puhelin.työhön

Postinumero Syntymäaika

Kurssilaisen.tehtävänimike Sähköpostiosoite

Majoitustietoja..❏.majoitun..❏.en.majoitu..❏.allerginen,.mille?

Hakijan.allekirjoitus...............................................................................................................................................................................................
_____/_____.–_____/_____.20._____

Työnantajan.nimi.ja.laskutusosoite

.
Työnantajan.edustajan.allekirjoitus................................................................................................................................................................_____/_____.–_____/_____.20._____

.
Lomake.saapunut.Kehittämiskeskukselle...._____/_____.–_____/_____.20._____

.
Kurssihakemuslomake.lähetetään.Kehittämiskeskukseen.viimeistään.kolme.viikkoa.ennen.kurssia..
Helsingissä.järjestettäville.kursseille.ilmoittautumiset.kuukautta.ennen.kurssin.alkua..Kursseille.voi.ilmoittautua.myös.sähköpostitse.tai.netin.kautta.
www.kio.fi.>.Kehittämiskeskus.>.Ilmoittautuminen.henkilöstökoulutukseen.

Kotorannantie.49
05250.KILJAVA.
puh..09.276.251.(vaihde)
puh..09.2762.748.(Riitta.Karjalainen)
s-posti.riitta.karjalainen@kio.f.i
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Ilmoittautuminen Mentorointikoulutukseen
.
MENTOROINTI.SAK:LAISESSA.AY-LIIKKEESSÄ..

Mentorointikoulutus:.1..jakso.23.2.2018./.2..jakso.8.6.2018./.3..jakso.30.11.2018..........

Osallistun.3-jaksoiseen.koulutukseen.ja.ilmoittaudun:.

❏.mentoriksi. ❏.aktoriksi.(mentoroitavaksi)

Sukunimi Etunimet

Työnantajan/liiton.nimi

Työpaikan.lähiosoite

Laskutusosoite

Taustatiedot

Nykyinen.työtehtävä.ja.tehtävässä.aloittamisvuosi

Aikaisempi.työkokemus

Asiantuntijuusalueet.(joissa.sinulla.on.annettavaa.mentoroitavalle./.joissa.haluat.kehittyä)

Mitä.odotuksia.Sinulla.on.mentoroinnilta?

Mitä.odotat.mentorilta./.aktorilta?

Päiväys./.Työnantajan./.esimiehen.hyväksyntä./.allekirjoitus

.
Koulutuksen.(3.jaksoa.vuodessa).kokonaiskulut.__________.euroa.

Palautus / ilmoittautuminen viimeistään 24.1.2018

Kotorannantie.49
05250.KILJAVA.
puh..09.276.251.(vaihde)
puh..09.2762.748.(Riitta.Karjalainen)
s-posti.riitta.karjalainen@kio.f.i
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YHTEYSTIEDOT

Marja-Liisa Marjamäki
kehittämisyksikön.päällikkö,..
koulutussuunnittelija
puh..09.276.2738
gsm.0400.817.262
marja-liisa.marjamaki@kio.fif.i

Riitta Karjalainen
kurssisihteeri
puh..09.276.2748
riitta.karjalainen@kio.f.i

Graaf inen suunnittelu: .
Mainostoimisto.Up-to-Point.Oy.
Kuvat:  
Nina.Kaverinen,.Kiljavan.opis-
ton.ja.Voionmaan.koulutus-
keskuksen.kuva-arkisto

Toimitus:..
Marja-Liisa.Marjamäki..
Riitta.Karjalainen

Paino:  
Libris.Oy,.2017


