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TYÖSSÄ AY-LIIKKEESSÄ – PEREHDYTTÄMISKOULUTUS ASIOIHIN JA TOIMIJOIHIN 
 
 

Kohderyhmänä ovat keskusjärjestön ja ammattiliittojen uudet työntekijät, myös 
työntekijät, joiden osaamiseen kyseessä olevat asiat kuuluvat (aluetoimitsijat, kassan 
työntekijät). 

 
Perehdyttämiskoulutus on neljän päivän kokonaisuus, joka sisältää osiot 
Kansainvälinen edunvalvonta (1 koulutuspäivä) ja Sosiaalipolitiikka – tavoitteita ja 
toimintaa (3 koulutuspäivää).  
Osallistua voi koko sarjaa tai vain osaan koulutuspäivistä. 

 
Ajat 13.2. + 22.3. + 19.4. ja 17.5.2018  
 

KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA 13.2.2018 
- Kotimainen on kansainvälistä ja päinvastoin! 

 
Kouluttaja Pekka Ristelä, kansainvälisten asioiden päällikkö, SAK ry 
 
9:15 Avaus, ohjelma ja tavoitteet 
 

EU ja päätöksenteko 
- Miksi, miten ja mihin vaikutamme tällä tasolla? 
- Eurooppalainen ay-liike: keskeiset toimijat ja yhteistyömuodot 
- Suomalaisen ay-liikkeen eurooppalainen edunvalvonta 

 
11:15 CASE: Lähetettyjen työntekijöiden oikeudet: Ongelmatapaukset Suomessa,  

EU-säännösten uudistaminen, oikeustapaukset EU-tuomioistuimessa 
- SAK:laisen ay-liikkeen kv-asioiden asiantuntijat 

 
12:00 Lounas 
 
13:00 CASE: Pakkolakikeskustelu - selkänojaa solidaarisuudesta ja kansainvälisistä 

sopimuksista 
- SAK:laisen ay-liikkeen kv-asioiden asiantuntijat 

 
14:15 Kahvi 
 
14:30 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 

 
16:00 Yhteenvetokeskustelu ja päätös 
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SOSIAALIPOLITIIKKA – tavoitteita ja toimintaa 
 

Työttömyysturva ja eläketurva 22.3.2018 (huom. vanha aika 17.5.) 
  

Työttömyysturva 

 Pirjo Väänänen, työllisyysasioiden päällikkö, SAK 

 Asiantuntija, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta 
 

Eläketurva 
 
Terveys ja hyvinvointi 19.4.2018 

  
Terveydenhuolto ja SOTE -uudistus  

 Kari Haring, asiantuntijalääkäri, SAK 
 

Sairausvakuutus 

   Kelan sairasvakuutusasiantuntija 
 

 Ay–liikkeen näkökulma  

 Kari Harin, asiantuntijalääkäri, SAK 
 

Perhepolitiikka 

 Tuuli Salonen, SAK 
  

Hyvinvointivaltion rakentuminen 17.5.2018 (huom. vanha aika 22.3.) 
 

Hyvinvointivaltion rakentuminen, käsitteet ja pohjoismainen malli   

 Sinikka Näätsaari, sosiaaliasioiden päällikkö, SAK 
 

Talouspolitiikan yhteys sosiaalipolitiikkaan ja rooli yhteiskuntapolitiikassa  

 Ilkka Kaukoranta, pääekonomisti, SAK  
 
Paikka Hotel Arthur, 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). 
 
 

ILMOITTAUTUMISET koulutuspäiviin tilavarausten vuoksi viimeistään kolme viikkoa 
ennen ko. jaksoa oheisen linkin kautta: 
 

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

tai riitta.karjalainen@kio.fi. 
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