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KILJAVAN OPISTON

OPINTOOPAS

KURSSIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

KUN HALUAT
AY-KURSSILLE
•

Järjestä vapautusta työstäsi.

•

Kysy omasta ammattiliitostasi
mahdollisuuksistasi osallistua, toisin sanoen,
korvaako liittosi kurssikustannukset ja
palkattoman ajan (opintovapaan).

•

•

•

•

Tarkista mahdollisuus työnantajan
tukeen, jos toimit luottamusmiehenä,
työsuojelutehtävässä, puheenjohtajana
tai muussa yhteistoimintaan liittyvässä
tehtävässä.
Pyydä kurssihakemuslomake opistosta,
liitostasi, ammattiosastosi edustajalta tai
poimi se verkkosivuiltamme.
Lähetä hakemuksesi liittoosi hyvissä ajoin
– mielellään kuukautta aiemmin –
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Jos ilmoittautumisaika on päättynyt,
kysele silti osallistumismahdollisuuksiasi.

Ammatillinen koulutus

Maarakennusalan ammattitutkinto

TV- ja radioesiintyminen

Atk-kirjanpidonkurssi yhdistyksille
– NettiTaseri

Maarakennusalan
erikoisammattitutkinto

Työ ja henkinen hyvinvointi

Avoimen ammattikorkeakoulun
väyläopinnot Humakissa

Matkailualan turvallisuuspassi

Työhyvinvointikorttikoulutus

Esiintyminen erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa

Media-alan ammattitutkinto:
audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
ja valokuvauksen osaamisala

Työoikeuden peruskurssi

Excel-taulukkolaskennan jatkokurssi

Meidän ammattiosasto

Haastavat vuorovaikutustilanteet

Minä ja työyhteisöni muutoksessa
– työpsykologian kurssi

Henkilöstökoulutus –
Työelämän osaamisverkosto Askel Oy
Humanistinen ammattikorkeakoulu –
pääkaupunkiseudun alueyksikkö,
Nurmijärven kampus

Osaamisen kehittäminen:
luottamusmiesten täydennyskurssi

Järjestöaktiivin osaaminen

Palokatkoasentajien
henkilösertifikointikoulutus

Kiljavan väyläopinnot työyhteisön
kehittäjän (yhteisöpedagogi)
monimuotokoulutukseen

Paikallinen sopiminen

Kokoustoiminnan kurssi

Produktivitet och välfärd:
kompletteringskurs för förtroendevalda
/ FSU rf

Koski-opintorekisterissä olevat kurssit

Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi

Korttikoulutukset

Pääluottamusmiesten täydennyskurssi

Kotisivu- ja kuvankäsittelykurssi

Rakennusmittauksen linja

Kuukauden kurssi

Rakennustuotealan ammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinto: erä- ja
luonto-oppaan osaamisala

Riskien hallinta työssä:
työsuojelun täydennyskurssi

Luottamushenkilön jaksaminen

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Luottamusmiehen oppimispolku

Talonrakennusalan
erikoisammattitutkinto

Työoikeuden täydennyskurssi
Työpaikan yhteistyö - yhdessä tekeminen
Työsuojeluedustajan osaaminen ja
koulutuspolku
Työsuojelulainsäädännön kurssi
Työsuojelun jatkokurssi
Työsuojelun peruskurssi
Työsuojelutoiminnan kehittäminen
työpaikalla: työsuojelun täydennyskurssi
(etä-opetus)
Työturvallisuuskortin kurssinjohtajien
täydennyskoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Uusi yhteistoimintalaki
– käytännön kokemuksia
Voionmaan koulutuskeskus
– kurssitarjonta
Yhdistyksen asiakirjat
Yhteisten työpaikkojen turvallisuus:
työsuojelun täydennyskurssi
Yhteistoimintalakikurssi

Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen täydennyskoulutus

Taloudenhoitajien peruskurssi

Yksintyöskentelyn turvallisuus ja
työväkivallan hallinta: työsuojelun
täydennyskurssi

Taloudenhoitajien täydennyskurssi

Yksityisyyden suoja ja työelämä

Luottamusmiesten jatkokurssi

Toimivat ja terveelliset työajat

Luottamusmiesten peruskurssi

Tuottavuus ja hyvinvointi:
luottamusmiesten täydennyskurssi

Yritys ja yhteisö muutoksessa
– yhteistoimintatiedon kurssi

Luottamusmiehen työsuojelutieto

Kiljavan opiston kurssit löytyvät
netistä osoitteessa www.kio.fi

Neuvottelutaidon kurssi

Työhyvinvointi

Luottamusmiestoiminnan kehittäminen
(etä-opetus)

Tuottavuus ja hyvinvointi:
työsuojelun täydennyskurssi

Yritystalouskurssi

SISÄLTÖ AIHEPIIREITTÄIN 											
HAKEMINEN KURSSILLE
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Täydentävä koulutus

Neuvottelutaidon kurssi

- kurssipaikat / majoittuminen ja ruokailut

Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun täydennyskurssi

Meidän ammattiosasto

- kurssikustannusten korvaaminen

Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi

Yhdistyksen asiakirjat

- hakemuksen reitti

Yhteisten työpaikkojen turvallisuus: työsuojelun täydennyskurssi

Taloudenhoitajien peruskurssi

- kurssikutsut ja kurssien aikataulut

Yksintyöskentelyn turvallisuus ja työväkivallan hallinta:
työsuojelun täydennyskurssi

Taloudenhoitajien täydennyskurssi

Toimivat ja terveelliset työajat

Haastavat vuorovaikutustilanteet

Kurssin peruutusehdot
Koski-palvelu (Koski-opintorekisterissä olevat kurssit)

Työsuojelutoiminnan kehittäminen työpaikalla:
työsuojelun täydennyskurssi (etäopetus)

Humanistinen ammattikorkeakoulu –
pääkaupunkiseudun alueyksikkö, Nurmijärven kampus
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Peruskoulutus

Atk-kirjanpidon kurssi yhdistyksille – NettiTaseri-ohjelma

LUOTTAMUSMIEHEN JA TYÖSUOJELUEDUSTAJAN
YHTEINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Excel-taulukkolaskennan jatkokurssi
Kotisivu- ja kuvankäsittelykurssi
16

Työoikeuden peruskurssi
Työoikeuden täydennyskurssi

Luottamusmiesten peruskurssi

Paikallinen sopiminen

Luottamusmiesten jatkokurssi

Yksityisyyden suoja ja työelämä

Kuukauden kurssi

Produktivitet och välfärd: kompletteringskurs för förtroendemän / FSU rf
Luottamusmiehen työsuojelutieto

Uusi yhteistoimintalaki - käytännön kokemuksia

UUSI

Yritystalouskurssi
Työpaikan yhteistyö - yhdessä tekeminen

Pääluottamusmiesten täydennyskurssi
Luottamusmiestoiminnan kehittäminen (etä-opetus)

TYÖHYVINVOINTI

Osaamisen kehittäminen: luottamusmiesten täydennyskurssi

19

Luottamushenkilön jaksaminen
12

Minä ja työyhteisöni muutoksessa – työpsykologian kurssi
Työ ja henkinen hyvinvointi

Peruskoulutus
Työsuojelun peruskurssi

JÄRJESTÖAKTIIVIN OSAAMINEN

Työsuojelun jatkokurssi

Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi
Kokoustoiminnan kurssi

24

KORTTIKOULUTUKSET

24

Työturvallisuuskorttikoulutus

Yhteistoimintalakikurssi

Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi

HENKILÖSTÖKOULUTUS TYÖELÄMÄN OSAAMISVERKOSTO ASKEL OY

Työhyvinvointikorttikoulutus

Yritys ja yhteisö muutoksessa – yhteistoimintatiedon kurssi

Täydentävä koulutus

TYÖSUOJELUEDUSTAJAN OSAAMINEN
JA KOULUTUSPOLKU

TV- ja radioesiintyminen

Työsuojelulainsäädännön kurssi

Kiljavan väyläopinnot: työyhteisön kehittäjän
monimuotokoulutus (Humak/yhteisöpedagogi)
LUOTTAMUSMIEHEN OPPIMISPOLKU

Esiintyminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

20

Työturvallisuuskortin kurssinjohtajien täydennyskoulutus
Matkailualan turvallisuuspassi
AMMATILLINEN KOULUTUS - KURSSITARJONTA

24

VOIONMAAN KOULUTUSKESKUS - KURSSITARJONTA

25

NÄIN LÖYDÄT HELPOSTI PERILLE

26

KURSSIHAKEMUSLOMAKKEEN MALLI

27

HAKEMINEN KURSSEILLE
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Kiljavan opiston kursseista valtaosa on suunnattu erilaisissa SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen luottamustehtävissä toimiville. Monelle
kurssille voivat kuitenkin hakea opiskelemaan
muutkin. Tässä esitteessä kurssit on valinnan
helpottamiseksi ryhmitelty oppimispolkuina.
Sisällysluettelo toimii samalla kurssiopasteena.
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat
voivat osallistua valinnaisesti tietyille lyhytkursseille.
Kurssipaikat / majoittuminen ja ruokailut
Kurssit järjestetään Nurmijärvellä Kiljavan opistolla, ellei kurssin esittelyn jälkeisessä kurssilistassa ole toisin mainittu.
Kiljavalla kurssin aikaisista majoittumisista ja
ruokailuista vastaa Hotel Kiljava, 044 7433 368,
kiljava@hotelkiljava.fi, joka toimii samoissa tiloissa Kiljavan opiston kanssa.
Esimiehet ja henkilöstöhallinto
Opiston kursseille voivat osallistua myös yritysten ja julkisyhteisöjen esimiehet ja henkilöstöhallinnon edustajat.
Kurssikustannusten korvaaminen
Omasta liitostasi saat tietää, mitkä kurssit ovat
sopimuskursseja, mitkä yhteistä koulutusta tai
järjestökursseja.

Kurssikutsut ja kurssien aikataulut

KURSSIHAKEMUKSEN
REITTI
Kurssit täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa huolehtia siitä, että
kurssihakemus kulkee ajoissa - mielellään
kuukautta ennen - eteenpäin liittoosi.
Lisätietoja kursseille hakeutumisesta saat
oman liittosi koulutusvastaavalta tai opiston kurssisihteereiltä (s-posti etunimi.sukunimi@kio.fi).

Heidi Sirén
puh. 09 276 2739
Riitta Karjalainen
puh. 09 276 2748 (28.4.2023 asti)
Sähköposti
kiljavan_opisto@kio.fi
Opiston kotisivut
www.kio.fi

Kurssikutsut lähetetään n. 2 viikkoa ennen kurssin alkua. Kutsut lähetetään sähköpostitse kurssihakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Kiljavan opiston kursseilla noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia aikatauluja:
•

5 päivän kurssit: aloitus maanantaina klo
11.00 – kurssi päättyy perjantaina klo 12.30,
muut päivät klo 8.30 – 16.45

•

3 päivän kurssit: aloitus klo 10.00, toinen
päivä klo 8.30 – 17.15, kolmas päivä klo 8.30
– 14.30

•

2 päivän kurssit: klo 09.00 – 17.15, toinen
päivä klo 08.30 – 15.30

Kurssin peruutusehdot
SAK:n suosituksen mukaan
Ilmoittautuminen kurssille on sitova. Jos et pakottavan esteen vuoksi voi osallistua kurssille,
ilmoita siitä mahdollisimman pian Kiljavan
opistolle kurssisi kurssisihteerille tai kiljavan_
opisto@kio.fi.
Peruuttamatta jätetystä paikasta perimme maksun (50 €) kurssilaiselta. Peruutusmaksua ei peritä, jos kurssilaisella on esittää lääkärintodistus
tai muu todiste esteestä.
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Kiljavan opisto on kirjannut omia kurssejaan valtakunnalliseen Koski-opintorekisteriin. Tähän
saakka vain perusopetus, lukiot, ammatilliset
koulut, ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat
voineet käyttää opinto- ja tutkintorekisteriä.
Opintosuoritusten tallentaminen rekisteriin helpottaa Kiljavan opistossa suoritettujen opintojen hyväksi lukemista myöhemmissä opinnoissa
sekä osoittaa opiskelijan osaamisen. Voit hyödyntää tietoja myös työnhaussa ja työelämässä.
Syksystä 2022 seuraavista Kiljavan opiston ammattiyhdistyskursseista on mahdollisuus saada opintosuoritusmerkintä:
Luottamusmiesten peruskurssi
Työsuojelun peruskurssi 		
Luottamusmiesten jatkokurssi
Työsuojelun jatkokurssi		
Työoikeuden peruskurssi 		
Työoikeuden täydennyskurssi

2 op
2 op
5 op
5 op
2 op
2 op

Opisto on laatinut Koski-kursseille opetussuunnitelman, josta käy ilmi osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja laajuus opintopisteinä. Voit
tarkastella Kiljavan opiston Koski-kurssien opintosuunnitelmia ePerusteet -palvelusta.
Opiskelija, toimi näin
Opintosuoritustietojen tallentaminen Koski-rekisteriin on sinulle vapaaehtoista. Voit halutessasi myös peruuttaa suostumuksesi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tai kurssin alussa
sinulta kysytään suostumus opintosuorituksesi
tallentamiseen Koski-tietovarantoon. Suostumus kysytään erikseen jokaisella Koski-kurssilla.
Suostumus annetaan kirjallisena ja se on pysyvästi säilytettävä asiakirja.
Valmistauduthan koulutuksen alussa todistamaan henkilöllisyytesi, jos haluat, että opinto-

suorituksesi tallennetaan Koski-järjestelmään.
Henkilöllisyys todistetaan henkilökortilla tai passilla.
Opintojen arviointi
Suorituksesi arvioidaan suhteessa kurssin opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Arviointi tapahtuu hyväksytty/hylätty –kriteereillä. Arviointi
voidaan suorittaa vain koulutuksen aikana.
Sinulla on mahdollisuus uusia osaamisen osoittaminen, jos arvosana on hylätty. Jos arviointia ei ole
voitu suorittaa puutteellisen kurssisuorituksesi
vuoksi, on sinulla mahdollisuus täydentää suoritustasi. Täydentämisen on tapahduttava kahden
viikon sisällä sen jälkeen, kun koulutus on päättynyt.
Opintosuorituksesi tallennetaan Koski-tietovarantoon, kun opettaja tai kouluttaja on arvioinut
sen. Ainoastaan hyväksytyt suoritukset viedään
Koski-tietovarantoon.
Saat kurssitodistuksen
Saat jokaiselta kurssilta todistuksen riippumatta
siitä, onko kurssisuorituksesi hyväksytty tai hylätty. Arviointi ei vaikuta kurssipäivärahaan tai muihin liiton maksamiin korvauksiin.
Koski-opiskelijoiden todistuksiin lisätään tieto siitä, että kurssi on suoritettu arvosanalla hyväksytty
ja opintosuoritus on tallennettu Koski-tietovarantoon.
Oikaisupyynnöt
Sinulla on oikeus vaatia oikaisua arviointiin rehtorilta kahden (2) kuukauden sisällä tiedon saamisesta. Saat vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn
uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on
hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Arviointia koskeva

oikaisupyyntö osoitetaan opiston rehtorille. Oikaisupyynnössä tulee mainita kurssin nimi ja ajankohta, sekä määritellä millaista oikaisua vaaditaan
ja millä perusteilla.
Mistä näet opintosuorituksesi
Voit tarkastella Koski-tietovarantoon merkittyjä
opintosuorituksiasi Oma Opintopolku-verkkopalvelusta. Kirjaudu palveluun omilla pankkitunnuksillasi.
Opintosuoritustiedot eivät ole julkisia. Koski-tietovarantoon tallennetut tiedot ovat pääsääntöisesti
vain sinun itsesi tarkasteltavissa Oma Opintopolku
-palvelussa. Tietojasi käsittelevät Opetushallitus
sekä oppilaitoksen ylläpitäjä.
Voit omalla suostumuksellasi jakaa tietovarannossa olevaa koulutustietoa kolmansille osapuolille.
Tietosuoja-asetuksen mukaisesti opiskelijaa on informoitava hänen tietojensa käsittelystä.
Määrätyillä viranomaisilla on tietyissä tilanteissa
oikeus tietovarannossa oleviin tietoihin lainsäädännön nojalla.
Lainsäädäntö
Vapaan sivistystyön koulutusten opintosuoritusten
arviointi ja tallentaminen KOSKI-järjestelmään
perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998)
sekä lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017). Oikaisuvaatimuksesta säädetään tarkemmin hallintolaissa (434/2003).
Koski-tietovaranto on Opetushallituksen ylläpitämä valtakunnallinen opintosuoritusrekisteri.
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nimuoto-opintoina ja siihen liittyvä lähiopetus järjestetään Helsingissä. Työyhteisön kehittäjäkoulutukseen kuuluvia opintojaksoja voi suorittaa myös
avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.
Humanistinen ammattikorkeakoulu
pääkaupunkiseudun alueyksikkö,
Nurmijärven kampus
www.humak.fi
Kiljavan opiston kanssa samoissa tiloissa toimii
Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak)
Nurmijärven kampus, joka on osa Humakin
pääkaupunkiseudun alueyksikköä. Nurmijärven
kampuksella järjestetään yhteisöpedagogikoulutusta päiväopetuksena ja monimuoto-opiskelu tapahtuu ensisijaisesti verkko-opetuksena.
Yhteisöpedagogit työskentelevät järjestö- ja
nuorisotyössä sekä laajasti erilaisissa yhteisöjen
kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Yhteisöpedagogin (AMK) -tutkintoon johtavan koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja päiväopetuksena koulutus kestää 3,5 vuotta. Tutkinnon
voi opiskella myös monimuotoverkko-opiskeluna, jos hakijalla on riittävä alan työkokemus
ja hyväksi luettavia amk-opintoja suoritettuna.
Monimuoto-opiskelija suorittaa 60–150 opintopistettä ja opintojen kesto on 1–3 vuotta.
Humakin yhteisöpedagogikoulutusta on profiloitu siten, että perinteisen järjestö- ja nuorisotyöpainotuksen lisäksi valittavissa on työyhteisön kehittämiseen tai seikkailukasvatukseen
painottuvat koulutukset. Työyhteisön kehittäjäkoulutuksessa tarkoituksena on perehtyä monipuolisesti työyhteisön toimintaan vaikuttaviin
asioihin ja etsiä yhteisöllisyyttä ja luottamusta
kehittäviä ratkaisuja eri työyhteisöjen tarpeisiin.
Työyhteisön kehittäjäkoulutus toteutetaan mo-

Seikkailukasvatuksen koulutus järjestetään Humakin Nurmijärven kampuksella. Siihen kuuluvat
englannin kielinen tutkintotavoitteinen Adventure Education -koulutus sekä aihepiiriin kuuluvia eri
tasoisia suomen kielisiä erikoistumisopintoja.
Humak tarjoaa myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joissa kuka tahansa voi suorittaa
ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintojaksoja. Kun opiskelija on suorittanut 60 opintopistettä yhteisöpedagogin amk-tutkintoon kuuluvista opinnoista eli niin sanotut polkuopinnot, voi
hän hakea tutkinto-opiskelijaksi yhteisöpedagogikoulutukseen erillishaussa.
Kiljavan opisto ja Humak ovat sopineet yhteistyöstä siten, että Kiljava opistossa suoritettuja kursseja
voidaan hyväksilukea yhteisöpedagogikoulutuksessa ja erityisesti työyhteisön kehittäjäopinnoissa. Suositeltuna vaihtoehtona pyrkiä kohti ammattikorkeakoulututkintoa on hakeutua avoimen
ammattikorkeakoulun polkuopintoihin ja sen jälkeen joko yhteisvalinnan tai erillisvalinnan kautta
tutkinto-opiskelijaksi.
Lisätietoja
lehtori Sirpa Ali-Melkkilä
0400 349 262
sirpa.ali-melkkila@humak.fi
koulutuspäällikkö Reijo Viitanen
0400 349 265
reijo.viitanen@humak.fi

KILJAVAN VÄYLÄOPINNOT TYÖYHTEISÖN
KEHITTÄJÄN (YHTEISÖPEDAGOGI)
MONIMUOTOKOULUTUKSEEN
60 op, 1,5 vuotta

Väyläopintojen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut, EWC-edustajat sekä ammattiliittojen henkilöstö.

Kiljavan opisto järjestää mahdollisuuden jalostaa
ammattiyhdistysaktiivien työelämän osaaminen
ammattikorkeakoulun opintopisteiksi. Väyläopintojen suorittaminen mahdollistaa hakemisen tutkinto-opiskelijaksi Humanistiseen ammattikorkeakouluun.

Kiljavan opiston ay-kursseja suorittaneille ja
ay-liikkeen parissa toimiville voidaan hyväksi
lukea arviolta noin 20-30 opintopisteen opinnot
siinä vaiheessa, kun he ovat päässeet tutkinto-opiskelijoiksi.

Erilaisissa luottamustehtävissä toimiville henkilöille kertyy suuri määrä osaamista työyhteisöjen kehittämisestä, työlainsäädännöstä ja yritystaloudesta.
Tämän osaamisen saaminen näkyväksi ja tunnustetuksi on mahdollista työyhteisön kehittäjän väyläopintojen kautta.
Väyläopinnot ovat Humanistisen ammattikorkeakoulun opintoja, joiden suorittamisen tueksi Kiljavan opisto järjestää 6 lähiopetusviikonloppua
(pe-la), joiden aikana teemme yhteistyössä opintojaksojen tehtäviä, pidämme vuorovaikutteisia
luentoja ja ratkaisemme ryhmäläisten opiskeluhaasteita yhteisöllisesti.

Opiskelu työn ohessa on vaativaa ja tarvitset
omatoimista otetta kurssien suorittamiseen.
Opiskelu vaatii myös tietoteknisiä valmiuksia
sekä laitteita.
Lisätietoa väyläopinnoista: www.humak.fi
Seuraava ryhmä aloittaa elokuussa 2024.
Lisätietoja
Tomi Juntunen
tomi.juntunen@kio.fi
050 464 0894
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Luottamusmies on työyhteisön ja ammattiliiton avainhenkilö. Luottamusmiehen keskeistä
työsarkaa työpaikalla ovat yhteistoiminta ja
työsuhteen ehdot.
Luottamusmiehen tehtäviä työpaikalla ovat:
•
•
•
•

työehtojen valvonta ja kehittämien
erimielisyyksien ratkaiseminen ja neuvotteluvoiman ylläpito
työpaikkatoiminnan kehittäminen
jäsenhankinta ja ammattiyhdistystoimintaan perehdyttäminen.

Esimerkki : LUOTTAMUSMIEHEN KOULUTUS- JA OPPIMISPOLKU
Humak – Työyhteisön kehittäjän väyläopinnot monimuotona
(60 op, yhteisöpedagogi)

Perustehtävissään luottamusmies tarvitsee monenlaista osaamista. Näitä ovat:
•
•
•
•
•
•

oikeudellinen ajattelu ja työoikeuden sekä
työehtosopimusten hallitseminen
neuvottelu-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot
yritystoiminnan tunteminen
tiedonhaku ja -käsittely
yhteisten tavoitteiden asettamisen ja
visioinnin taito
ammattiyhdistys- ja järjestöosaamisen sekä
yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusteet.

Koulutusvalintojesi helpottamiseksi olemme
ryhmitelleet Kiljavan kurssit luottamusmiehen
oppimispolun mukaisesti (kaavio). Peruskoulutus koostuu luottamusmiesten perus- ja jatkokurssista. Monipuolinen luottamusmiehen
täydennyskoulutuksemme antaa valmiuksia
päivittää osaamista ajankohtaisteemoissa ja syventää edelleen peruskoulutuksessa opittua.

Oma jaksaminen

Yrityksen
toimintaympäristö

Työoikeuden kurssit

Neuvottelutaito

Työpsykologia

Paikallinen sopiminen

Kokoustaito

Työsuojelukurssit

Yritystalouskurssi

Yhteistoiminta

ATK-taidot

Työelämä, hyvinvointi
ja yhteiskunta

Yrityksen
toimintaympäristö

Yhteistoiminta
ja työlainsäädäntö

Toiminnan
työkaluja

TÄY D E N TÄVÄ K O U L U T U S

LUOTTAMUSMIEHEN PERUSKOULUTUS
Luottamusmiesten peruskurssi

Luottamusmiesten jatkokurssi

Kuukauden kurssi

Luottamusmiesosaamisen lähtökohtana on positiivinen ja aktiivinen asenne sekä vaikuttaminen
yhdessä muiden kanssa. Tarjoamme innostavan
ja pitkäjänteisen oppimisympäristön, jossa voit
kehittää ja syventää luottamusmiestaitojasi. Jokaisella kurssilla suunnitellaan kurssilaisen omista
lähtökohdista seuraavien kurssien oppimispolkua.
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LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI

LUOTTAMUSMIESTEN
JATKOKURSSI (5 + 5 PÄIVÄÄ)

Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille,
varaluottamusmiehille ja ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi myös kaikille, joita kiinnostaa työnantajien
ja työntekijöiden yhteistoiminnan ja edunvalvonnan kehittäminen.

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiesten peruskurssin
käyneille tai muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnasta omaaville luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, ammattiosastojen puheenjohtajille tai
työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös luottamusmiehen tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen sekä oikeuksien
tiedostaminen, mikä auttaa selviytymään työpaikan ongelmatilanteissa.

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää
luottamusmiehen toimintaa ja työelämän pelisääntöjä koskevia taitoja. Kurssi parantaa valmiuksia kehittää työyhteisöä, ammattiyhdistysliikettä
ja yhteiskuntaa sekä luottamusmiehen asemaa
näissä ympäristöissä.

Avainsisältöjä

Avainsisältöjä

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot
luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
työoikeuden perusteet
työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
(liittokohtaisilla)
yhteistoimintamenettely
neuvottelutoiminnan perusteet
luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
luottamusmieheksi kehittyminen
ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja
tulevaisuus.

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat vaihdella.

Kurssiajat
23.01.-27.01.

AKT

23.01.-27.01.

Yleinen kurssi

09.02.-10.02.

AKT / Matkatoimistot

20.02.-24.02.

Yleinen kurssi (Oulu)

13.03.-16.03.

SMU

20.03.-24.03.

SÄHKÖ

27.03.-31.03.

AKT

17.04.-21.04

Yleinen kurssi (Kuopio)

04.09.-08.09. AKT

•
•
•
•
•
•
•

kokemukset luottamusmiestoiminnasta
toiminnasta oppiminen
toimintamahdollisuuksien lisääminen
työsopimuslain keskeiset pykälät
yhteistoimintalain keskeiset pykälät
työehtosopimuksen säädökset
luottamusmiehen vaikuttaminen, esiintyminen ja viestintä
neuvottelutaito
luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta
luottamusmies työyhteisön kehittäjänä
luottamusmiehen arvostus ja merkitys
yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ammattiyhdistystoiminnan kehittäminen
välitehtävä (etätehtävä)
omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot.

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat
vaihdella.

Kurssiajat
27.03.-31.03.

AKT 1.jakso

08.05.-12.05.

AKT 2. jakso

22.05.-25.05.

SMU 1. jakso

18.09.-21.09.

SMU 2. jakso

22.05.-26.05.

Yleinen kurssi 1. jakso (Oulu)

21.08.-25.08.

Yleinen kurssi 2. jakso (Oulu)

25.09.-29.09.

SÄHKÖ 1. jakso

30.10.-03.11.

SÄHKÖ 2. jakso

02.10.-06.10.

AKT 1.jakso

25.09.-27.09.

SÄHKÖ 1. jakso

06.11.-10.11.

AKT 2. jakso

30.10.-31.10.

SÄHKÖ 2. jakso

02.10.-06.10.

Yleinen kurssi 1. jakso

06.11.-10.11.

Yleinen kurssi 2. jakso

Käytetyt liittolyhenteet: AKT – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry | SMU/ FSU – Suomen Merimies-Unioni ry / Finlands Sjömans-Union ry | SÄHKÖ – Sähköalojen ammattiliitto ry | YLEINEN – Kaikille tarkoitettu
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KUUKAUDEN KURSSI (10 + 10 PÄIVÄÄ)
Kurssin kohderyhmänä ovat peruskoulutetut
luottamushenkilöt ja työsuojeluedustajat sekä
ammattiosastojen puheenjohtajat. Kurssi kuuluu mm. luottamushenkilöiden seitsemän viikon peruskoulutuskokonaisuuteen.
Kuukauden kurssi syventää peruskoulutuksessa
saatua ymmärrystä työelämästä ja ammattiyhdistysliikkeestä. Kurssi auttaa laajentamaan näkökulmia luottamushenkilöiden toimintaan ja rooleihin
muuttuvassa työelämässä. Kurssin erilaisten työtapojen ja kirjallisten- ja esiintymisharjoitusten
myötä kurssilaiset parantavat monipuolisesti viestintätaitojaan. Osallistuja saa siten paljon välineitä
ja rohkaisua paikallisen toiminnan kehittämiseen.
Kuukauden kurssin jaksojen välissä osallistujat tekevät itse valittuja, ohjattuja välitehtäviä. Tehtävät
liittyvät oman toimintaympäristön kehittämiseen.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nykytodellisuuden ymmärtäminen
historiasta oppiminen
hyvinvointi- ja oikeusvaltion murros
globalisaatio ja sen vaikutukset
työehtosopimusjärjestelmä
paikallisen toiminnan kehittämisen välttämättömyys
hyvän tulevaisuuden hahmottelu ja lähiajan
tavoitteet
ammattiyhdistysliike uudistusliikkeenä
keskustelevan demokratian edistäminen
työelämän inhimillistäminen
innostamisen taidot ja sitoutuminen.

Kurssiajat
18.09.-29.09

Yleinen kurssi 1. jakso

30.10.-10.11.

Yleinen kurssi 2. jakso
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TUOTTAVUUS JA HYVINVOINTI:
LUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI

LUOTTAMUSMIEHEN
TYÖSUOJELUTIETO

PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN
TÄYDENNYSKURSSI

LUOTTAMUSMIESTOIMINNAN
KEHITTÄMINEN (ETÄ-OPETUS)

Kurssin tavoitteena on tukea luottamusmiehen
toimintaa työpaikan aktiivisena kehittäjänä ja antaa hänelle välineitä ja valmiuksia hyvinvoinnin ja
yhteistoiminnan edistämiseen työpaikalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu pääluottamusmiehille, jotka eivät ole muutamaan vuoteen käyneet kursseilla
tai joilla on vaikeuksia tehtäviensä tärkeysjärjestyksen, oman jaksamisensa ja ajankäyttönsä kanssa.

Kurssi on tarkoitettu perus- ja jatkokurssit käyneille luottamusmiehille, myös varoille. Kurssi sopii myös muille ammattiosaston aktiiveille.

Luottamusmiehet, ammattiosastojen puheenjohtajat ja kaikki työsuojelusta kiinnostuneet
Tavoite
Tavoitteena kurssilla on oppia hyödyntämään työsuojelunäkökulmaa ja -lainsäädäntöä työpaikan
yhteistoiminnassa ja neuvotteluissa. Tavoite on luoda ymmärrystä työsuojelutoiminnan tavoitteista ja
merkityksistä työpaikan turvallisuuden ja tuottavuuden suhteen.
Avainsisältöjä
•
•

Kurssiajat
13.02.-17.02.

Yleinen kurssi

23.03.-24.03.

AKT / Matkatoimistot

25.04.-26.04.

SMU / FSU (Helsinki)

07.09.-08.09. AKT / Matkatoimistot

•
•
•

työsuojelun peruskäsitteet
työnantajan ja työntekijöiden velvoitteet
työntekijöiden turvallisuuden, terveellisyyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi
työsuojeluyhteistyö
työsuojelulainsäädännön tärkeimmät pykälät
yhteistyön kehittäminen työsuojeluihmisten
ja luottamusmiesten välillä.

24.10.-25.10.

SMU / FSU (Helsinki)

26.10.-27.10.

Yleinen kurssi (Tampere)

Kurssiaika

30.11.-01.12.

AKT / Matkatoimistot

28.08.-29.08.

Tavoitteena on lainsäädännön muutoksien huomioiminen luottamusmiehen tehtävässä sekä uuden
toimintainnon herättäminen että pääluottamusmiehen roolin ymmärtäminen tulevaisuuden näkökulmasta.

Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä.

Avainsisältöjä

Avainsisältöjä

•
•

•

•
•
•
•

luottamusmiehen perusasioiden kertaus
pääluottamusmiehen erityinen rooli ja
tehtävät
tärkeimmät uudet laki- ja sopimuspykälät
ajankäytön riittävyys
yhteistyö muiden edustajien kanssa ja sukupolvenvaihdos
ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset.

Kurssiaika
Yleinen kurssi

Kurssin keskeisin tavoite on kehittää ja uudistaa
luottamusmiestoimintaa työpaikoilla, ja sopii
varsinkin niille, joista tuntuu, että asiat junnaavat
paikoillaan.

30.08.-01.09.

•
•
•

nykytilanteen arviointi ja kehittämisen
haasteet
oman toiminnan arviointi ja ydintehtävän
kirkastaminen
yhteistyön kehittäminen työpaikalla
toiminta- ja seurantasuunnitelman laatiminen.

Kurssiaika
Yleinen kurssi

30.11.-01.12.

Luettelossa käytetyt liittolyhenteet: AKT – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry | SMU/ FSU – Suomen Merimies-Unioni ry / Finlands Sjömans-Union ry | SÄHKÖ – Sähköalojen ammattiliitto ry | YLEINEN – Kaikille tarkoitettu

Yleinen kurssi (etä-opetus)
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN:
LUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI
Kurssi on tarkoitettu työpaikkojen luottamusmiehille, jotka ovat saaneet tehtävänsä hoitamiseen
peruskoulutuksen.
Kurssin tavoitteena on edistää suunnitelmallista
henkilöstön ammattipätevyyden kehittymistä ja
koulutusta yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•

osaamisen kehittämistä koskeva lainsäädäntö
ammattipätevyyden merkitys työntekijöiden ja työnantajan kannalta
aikuiskoulutuksen mahdollisuudet
opiskelu ja oppiminen työn ohessa
yhteistoiminta työpaikalla
työelämän ja koulutuksen järjestäjien
yhteistyö
luottamusmiehen rooli osaamisen kehittäjänä.

Kurssiaika
18.01.-19.01.

Yleinen kurssi
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Työsuojeluedustajien keskeinen tehtävä on työn
turvallisuuden ja terveellisyyden sekä henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla.
Työsuojeluedustajan tehtäviä työpaikalla ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

edustaa työntekijöitä työturvallisuuteen ja
-terveyteen liittyvissä asioissa
perehtyy työpaikan olosuhteisiin ja työyhteisön tilaan työpaikkakäyntien, tilastojen
ja raporttien avulla
osallistuu työympäristön ja työolojen
parantamiseen
osallistuu riskien arvioinnin suunnitteluun
ja toteuttamiseen
perehtyy työsuojelusäädöksiin, työpaikan
yhteisten periaatteiden ja pelisääntöjen
luomiseen
toimii yhteistyössä työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa
osallistuu työntekijöiden turvallisuuteen ja
terveyteen välittömästi vaikuttaviin asioihin
ja selvittelee työyhteisön työsuojeluongelmia järjestelmällisesti.

Työsuojelutehtävässä onnistuminen vaatii monenlaista osaamista. Työsuojeluedustajan keskeinen osaaminen:
•
•
•
•
•
•
•

työsuojelulainsäädännön hallitseminen
työn ja työympäristön sekä yrityksen
tuntemus
työn keskeisten kuormitustekijöiden
tunteminen
työn haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamiskyky
yhteistyö työterveyshuollon kanssa, työkykyä ylläpitävän toiminnan tiedostaminen
yhteisten työsuojelutavoitteiden asettamisen taito
neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot sekä
yhteistyön merkityksen sisäistäminen.

Esimerkki
TYÖSUOJELUEDUSTAJAN KOULUTUSPOLKU
Humak – Työyhteisön kehittäjän väyläopinnot
monimuotona (60 op, yhteisöpedagogi)

Työsuojelulainsäädäntö,
Työoikeus,
Yhteistoimintalaki,
Paikallinen sopiminen

Työoikeudesta paikalliseen
sopimiseen

Turvallisuustekniikan perusopinnot (20 op)
– yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa

Työ ja henkinen
hyvinvointi,
Luottamushenkilön
jaksaminen,
Kokous- ja
neuvottelutaito,
Tuottavuus ja hyvinvointi
Osaaminen ja
työhyvinvointi

TÄY D E N TÄVÄ K O U L U T U S

Riskien hallinta työssä,
Yksintyöskentelyn
turvallisuus ja
väkivallanhallinta,
Yhteisten työpaikkojen
turvallisuus

Turvallisuuslinja

Työsuojeluedustajan osaamisen perusteet voit
opiskella työsuojelun perus- ja jatkokurssilla. Työsuojeluedustajan täydennyskoulutukseksi olemme suunnitelleet kurssivalikon, joka laajentaa
peruskoulutuksessa opittuja asioita. Täydentävää koulutusta ovat esim. kurssit Riskien hallinta
työssä ja Työsuojelulainsäädäntö.
Opiston koulutustarjonnasta voit opiskella myös
luottamusmiehen ja työsuojeluedustajan yhteisiä koulutuksia. Näillä kursseilla opiskellaan
usein aihepiiriltään rajattua teemaa tai aihetta
syvällisemmin tietystä näkökulmasta. Tällaisia
teemoja ja aihepiirejä ovat esim. työoikeus, työ ja
henkinen hyvinvointi sekä yksityisyyden suoja ja
työelämä.
Työhyvinvoinnin osaamista voit täydentää valikkoon ”Työhyvinvointi” valituilla kursseilla. Jos
koet, että neuvotteluvalmiuksissasi on kehittämisen varaa, voit osallistua Neuvottelutaidon kurssille.
Työsuojeluedustajan osaamisen lähtökohtana on
positiivinen ja aktiivinen toiminta-asenne sekä
vaikuttaminen yhdessä muiden kanssa. Tämä
onnistuu sitä paremmin, mitä paremmin tunnet
itseäsi ja omia voimavarojasi.
Koulutus kannattaa aina!

TYÖSUOJELUN PERUSKOULUTUS

Työsuojelun jatkokurssi

Työsuojelun peruskurssi
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TYÖSUOJELUN
PERUSKURSSI

TYÖSUOJELUN JATKOKURSSI
(5 + 5 PÄIVÄÄ)

Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä luottamusmiehille.

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin tai
sitä vastaavan kurssin käyneille työsuojeluedustajille sekä luottamusmiehille.

Kurssin tavoitteena on selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin
säädöksiin. Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin
ja rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös
työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liittyvistä kuormitustekijöistä.

Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskurssilla saatua työsuojeluosaamista sekä ohjata
näkökulmaa ennakoivaan ja työpaikkaa aktiivisessa
yhteistyössä kehittävään toimintaan.

Avainsisältöjä

Kurssilla työsuojelutoiminta suunnitellaan näkyväksi, työhyvinvointia ja turvallisuutta tuottavaksi toiminnaksi, josta työpaikan kaikki toimijat hyötyvät.

•

Avainsisältöjä

•
•
•
•
•
•
•
•

työsuojelun peruskäsitteet, toimintaalueet, tavoitteet
työsuojelutehtävissä toimivien henkilöiden
tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
työsuojelua säätelevän lainsäädännön
pääperiaatteet
ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen
arviointi
tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
työn ja työympäristön kuormitustekijät
työsuojeluongelman ratkaisuperiaatteet
työhyvinvointi työpaikalla
toimialakohtaiset erityiskysymykset.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat vaihdella.
Kurssiajat
23.01.-27.01.

AKT

20.02.-24.02.

Yleinen kurssi (Oulu)

20.03.-24.03.

SÄHKÖ

17.04.-21.04.

Yleinen kurssi (Kuopio)

turvallisuusajattelun ja hyvinvointiajattelun
merkitys työsuojelutoiminnan kehittämisessä
työturvallisuuslain keskeiset pykälät ja työsuojeluvastuut
työsuojelun yhteistoiminta ja yhteistoiminta
työpaikalla
riskien hallinta ja turvallisuusjohtamisen
periaatteet
työtapaturmat ja niistä oppiminen
työnopastus ja sen kehittäminen
työn henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kuormittavuus
työkyky ja ikääntyminen
työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa
toimialakohtaiset erityiskysymykset.

Jaksojen väliajalle tulee myös etätehtäviä, jotka ovat
yhteydessä oman työpaikan kehittämistoimintaan.

Kurssiajat
27.03.-31.03

AKT 1. jakso

08.05.-12.05.

AKT 2. jakso

02.10.-06.10

Yleinen kurssi 1. jakso

06.11.-10.11.

Yleinen kurssi 2. jakso

04.09.-08.09. Yleinen kurssi

02.10.-06.10.

AKT 1. jakso

04.09.-08.09. AKT

06.11.-10.11.

AKT 2. jakso

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat
vaihdella.

Luettelossa käytetyt liittolyhenteet: AKT – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry | SMU/ FSU – Suomen Merimies-Unioni ry / Finlands Sjömans-Union ry | SÄHKÖ – Sähköalojen ammattiliitto ry | YLEINEN – Kaikille tarkoitettu
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TUOTTAVUUS JA HYVINVOINTI:
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI

RISKIEN HALLINTA TYÖSSÄ:
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS:
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille.

Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja -asiamiehet sekä muut työsuojelutoimikunnan jäsenet.

Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja -asiamiehet sekä muut työsuojelutoimikunnan jäsenet.

Tavoitteena on oppia ennakoivan työsuojelutyön
keskeiset tekijät ja riskien hallintamenetelmien periaatteet. Kurssilainen oppii hyödyntämään riskien
arviointia työn turvallisessa ja terveellisessä tekemisessä sekä työn suunnitteluvaiheessa. Tarkoituksena on, että opiskelija saa uusia keinoja työturvallisuuden kehittämiseen työpaikalla. Kurssin sisältö
pohjautuu myös käytännön turvallisuusajatteluun
ja siitä oppimiseen.

Kurssin tavoitteena on parantaa ja kehittää yhteisten työpaikkojen turvallisuutta sekä selvittää eri
toimijoiden ja työyhteisöjen vastuut ja velvoitteet
yhteisellä työpaikalla. Tavoitteena on myös selvittää
kaikkien työsuojelutoimijoiden asema ja tehtävät
sekä lisätä työsuojelutoimijoiden välistä yhteistyötä. Kurssilla opitaan kehittämään yhteisen työpaikan turvallisuutta.

Kurssin tavoitteena on työsuojelutoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tarkoituksena on
tehostaa työsuojeluedustajien toimintaa ja osaamista työpaikan kehittäjinä. Lisäksi kurssi antaa
välineitä muutoksen, työhyvinvoinnin ja yhteistoiminnan hallintaan sekä valmiuksia työsuojelun kytkemiseen muuhunkin toimintaan, kuten
tuottavuuteen.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•

muuttuva työ - muuttuva työsuojelu
työsuojelun, työympäristön ja työhyvinvoinnin vaikutus tuottavuuteen
työhyvinvointi ja tuottavuus
työhyvinvointi muutoksessa ja muutoksen
hallinta
toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö
työsuojelun toimintaohjelma, työsuojelutoiminnan kehittäminen ja työpaikkakohtaiset kehittämisohjelmat.

Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•

turvallisuuden hallinta, peruskäsitteet ja
riskien arvioinnin tarkoitus
vaaratekijät, niiden tunnistaminen ja arviointi
riskien arviointi eri menetelmillä
turvallisuusjohtaminen ja inhimilliset virheet
riskianalyysit turvallisuussuunnittelussa
esimerkkejä tuloksista sekä toiminnan kompastuskivet.

Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurssiajat

Kurssiaika

13.02.-17.02.

Yleinen kurssi

26.10.-27.10.

Yleinen kurssi (Tampere)

26.04.-28.04.

yhteisen työpaikan käsite ja yhteinen turvallisuus
työturvallisuusvastuut ja velvoitteet
yhteisten työpaikkojen työsuojeluvaltuutetun
ja työsuojelupäällikön asema sekä tehtävät
tiedottaminen ja yhteistoiminta
alihankinnan ja vuokratyön valvontavastuut
sekä velvoitteet
vaarojen arviointi ja riskien hallinta yhdessä
yhteisten työpaikkojen työtapaturmien tutkinta ja perehdyttäminen
tarkastustoiminta yhteisellä työpaikalla.

Kurssiaika
Yleinen kurssi (Helsinki)

20.09.-22.09.

YKSINTYÖSKENTELYN TURVALLISUUS
JA TYÖVÄKIVALLAN HALLINTA:
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI
Kohderyhmänä ovat työsuojeluedustajat, luottamusmiehet ja muut henkilöstön edustajat sekä
työntekijät erityisesti niillä työpaikoilla, joissa
työntekijät työtehtävissään joutuvat työväkivallan tai yksintyöskentelyn riskien kohteeksi.
Kurssin tavoitteena on yksintyöskentelyn turvallisuuden parantaminen ja erilaisten toimintamallien jalkauttaminen työpaikoille. Tavoitteena on,
että kurssilaiset oppivat kartoittamaan ennakoivasti turvallista toimintaa työskenneltäessä yksin
ja löytävät keinoja ehkäistä työväkivaltaa. Kurssilla hyödynnetään olemassa olevia toimintamalleja ja käytännön ratkaisuja.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•

yksintyöskentelyn ja väkivallanuhan tunnusmerkit
työväkivallan luonne ja uhat
yksintyöskentelyn erityispiirteet
vastuut ja velvoitteet
toimintaperiaatteet ehkäisyyn
tuki ja henkinen jälkihoito
koulutus ja ohjeet turvallisiin työtapoihin.

Kurssiaika
Yleinen kurssi

15.03.-17.03.

Yleinen kurssi
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TOIMIVAT JA
TERVEELLISET TYÖAJAT
Kurssi on tarkoitettu kaikille työsuojeluedustajille
sekä muillekin työaikojen kehittämisestä kiinnostuneille.
Kurssin keskeinen teema on työaikojen kuormittavuus ja jaksaminen vuorotyössä sekä uusien työaikajärjestelmien kehittäminen terveysnäkökulmaa käyttäen.
Tavoitteena on kehittää työpaikoille toimivia ja terveellisiä työaikamalleja. Terveet ja tuottavat työajat
vaikuttavat positiivisesti henkilöstön hyvinvointiin,
sitoutumiseen ja työsuorituksiin. Kurssi antaa valmiudet työpaikan työaikamallien kehittämiseen
sekä ihmiselle että tuotannolle sopivaksi ja antaa
samalla hyvät eväät jaksamiseen vuorotyössä.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•

työaikajärjestelmät suhteessa työaikalainsäädäntöön
työaikojen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen
vuorotyöntekijän kuormittuminen ja terveyshuolto
uni ja vireystila vuorotyössä
jaksaminen ja elämäntavat vuorotyössä
toimivat työaikamallit
työaikojen kehittäminen yhteistyössä.

Kurssiaika
30.08.-01.09.

TYÖSUOJELUTOIMINNAN
KEHITTÄMINEN TYÖPAIKALLA:
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI
(ETÄOPETUS)
Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käynneille työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille
ja -toimikunnan jäsenille sekä työsuojelupäälliköille,
että muille työsuojelun yhteistoiminnassa mukana
oleville.
Kurssin keskeisin tavoite on kehittää ja uudistaa
työsuojelutoimintaa työpaikalla. Tämä tarkoittaa
työpaikan turvallisuus- ja terveellisyyskulttuurin
kehittämistä ja työsuojelutoiminnan kytkemistä
jokapäiväiseen työhön. Kehittäminen tapahtuu
työsuojelun toimintaohjelman näkökulmasta sekä
suunnitelmallisen 0-ajattelun myötä.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•

turvallisuus- ja terveellisyyskulttuurit
käytännön työsuojelutoiminnan merkitys
turvallisuusjohtaminen ja työsuojelun toimintaohjelma
työsuojelutoiminnan mittarit
työsuojelutoiminnan kehittäminen 0-ajattelun kautta
työsuojelutoiminnan suunnittelu.

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille ja muille
työsuojelulainsäädännöstä kiinnostuneille.
Kurssin tavoitteena on muodostaa opiskelijalle
käsitys työsuojelun normeista ja niiden valvonnasta työpaikalla.
Avainsisältöjä
•
•

•
•
•
•
•

työsopimuslain työturvallisuusvelvoite
työturvallisuuslaki mm.
•
työnantajan ja työntekijän oikeudet ja
velvollisuudet
•
työturvallisuusvastuu ja sen toteutuminen; yksintyöskentely ja väkivallan
uhka
yhteistoimintalain velvoitteet työsuojelussa
työsuojelun valvontalaki
työtapaturma- ja ammattitautilaki
työterveyshuoltolaki
lakeja täydentävät asetukset.

Kurssiin liittyy ennakkotehtävä, joka on yhteydessä työpaikan kehittämistoimintaan.

Kurssiaika
Yleinen kurssi

TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN
KURSSI

30.11.-01.12.

Kurssiaika
Yleinen kurssi (etäopetus)

23.10.-25.10.

Yleinen kurssi (Tampere)
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TYÖOIKEUDEN PERUSKURSSI

TYÖOIKEUDEN TÄYDENNYSKURSSI

PAIKALLINEN SOPIMINEN

YKSITYISYYDEN SUOJA JA TYÖELÄMÄ

Kohderyhmänä ovat peruskurssit käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat. Kurssi sopii myös ammattiosastojen puheenjohtajille ja
muille asiasta kiinnostuneille.

Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin
käyneet.

Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat, jotka ovat käyneet perus- ja jatkokurssit.

Kurssi sopii luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat suorittaneet perusopinnot
ja yritysten henkilöstöasioista vastaaville.

Kurssin tavoitteena on tutustua hyvään sopimiskulttuuriin ja lisätä osaamista paikallisessa sopimisessa. Kurssilla keskitytään henkilöstön paremmin
huomioon ottavaan sopimiseen ja sopimismahdollisuuksien hyödyntämiseen työpaikan ja työehtojen
kehittämisessä.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia hoitaa
yksityisyyden suojaan ja henkilötietoihin liittyvät
asiat käytännössä yhteistoiminnassa työnantajan
kanssa.

Kurssin tavoitteena on lisätä luottamushenkilöiden normituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•

työoikeuden luonne, peruskäsitteet ja
keskeiset periaatteet
työsuhteen ehtojen määräytyminen ja
niiden muuttaminen
työsopimuslaki käytännössä
yhteistoimintalaki ja -menettely
työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset.

Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa
työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen
työpaikalla.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•

työtapaturma- ja ammattitautilaki
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
työaikalaki ja vuosilomalaki
työturvallisuusvastuut
työelämän tietosuoja
työrikokset
työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset.

•
•
•
•
•
•
•

Työoikeuden peruskurssi luo perustan muille
työoikeudellisille kursseille.
Kurssiajat

Avainsisältöjä

Kurssiajat

paikallinen sopiminen tänä päivänä
paikallisen sopimisen edellytykset
sopimisvaltuudet
sopimusten tekeminen ja sisältö
paikallinen sopiminen ja luottamusmiehen
rooli
riittävän valmistautumisen merkitys
työaikasopiminen: työaikamallit, työaikapankki.

Kurssiaika

08.05.-12.05.

Yleinen kurssi

29.05.-02.06.

Yleinen kurssi

30.10.-03.11.

Yleinen kurssi

20.11.-24.11.

Yleinen kurssi

19.04.-21.04.

Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•
•

EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki
henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset ja sääntely
tarpeelliset henkilötiedot; työsuhteen
kannalta
terveydentilatietojen käsittely
päihdetestaus ja muut henkilötestit
tekninen valvonta
tietoverkkojen käyttö ja valvonta, sosiaalinen media
työpaikan yhteistoiminta ja henkilöstön
edustajan rooli tietosuoja-asioissa.
Kurssiaika

Yleinen kurssi (Tampere)

13.03.-14.03.

Yleinen kurssi
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YRITYS JA YHTEISÖ MUUTOKSESSA
- YHTEISTOIMINTATIEDON KURSSI
Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yhteistoimintaedustajat ja muut
henkilöstön edustajat.
Kurssin tavoitteena on kehittää työpaikan yhteistoimintaa muutostilanteissa ja edistää luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksia yhteistoiminnassa. Kurssilla kiinnitetään huomiota
yhteistoimintalain toimimiseen käytännössä ja
kuinka työpaikalla tulee toimia yhteistoiminnassa työnantajan kanssa muutostilanteissa.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•

YHTEISTOIMINTALAKIKURSSI
Vuonna 2022 tuli voimaan uusi yhteistoimintalaki.
Lain tuntemus on luottamushenkilöille tärkeää tehtävässä menestymisen kannalta.
Laki muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: jatkuva vuoropuhelu, neuvottelut muutostilanteissa ja
henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa. Nämä
muutokset laajentavat yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden piiriä ja luottamushenkilöiden tietojen päivitys on vähintäänkin tarpeellista.

UUSI YHTEISTOIMINTALAKI
- KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA
Miten uusi laki otettiin työpaikoilla vastaan? Minkälaista on ollut vuoropuhelu työnantajan edustajien
kanssa? Minkälaiseksi muodostuivat työyhteisön
kehittämissuunnitelmat?
Tällä kurssilla jokainen osallistuja pääsee jakamaan
omat kokemuksensa laista ja samalla kuullaan parhaat käytännöt ja pahimmat sudenkuopat, joihin
työpaikoilla ollaan törmätty.

18.01.-20.01.

Avainsisältöjä

•
•
•
•
•
•

Kurssiajat
Yleinen kurssi

Kurssilla perehdytään yrityksen talousasioihin.
Tavoitteena on selvittää yritystoiminnan perusteita mm. johtamisen, myynnin ja markkinoinnin
sekä laskentatoimen näkökulmista sekä opiskella
yritystalouden keskeisiä käsitteitä ja tunnuslukuja. Kurssi on suunnattu luottamusmiehille ja henkilöille, jotka on valittu edustamaan työntekijöitä
yrityksen hallintoon.

•

Kurssilla käydään läpi uuden lain sisältö seikkaperäisesti.

yhteistoiminnan haasteet työpaikalla
yhteistoimintalain henki ja lain tuomat
velvoitteet
yhteistoiminta muutostilanteessa
muutoksen hallinta ja sen kehittäminen
työyhteisössä
luottamushenkilöiden oma toimintamalli
yhteistoiminnan kehittäminen.
Kurssiaika

YRITYSTALOUSKURSSI

Kurssiajat

perusasiat yritystaloudesta
•
tilinpäätös, verot ja korot
•
rahoitus
yrityksen tunnusluvut
strategia ja toimintasuunnitelma
markkinointi
tuotekehitys
logistiikka
tuotannon läpivienti.

Kurssiaika

16.01.-17.01.

Yleinen kurssi

13.11.-14.11.

Yleinen kurssi

28.08.-29.08.

Yleinen kurssi

16.11.-17.11.

Yleinen kurssi

15.11.-17.11.

Yleinen kurssi
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TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ
- YHDESSÄ TEKEMINEN
Kohderyhmänä ovat peruskoulutuksen käyneet
luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä
muut yrityksen yhteistyöstä vastaavat henkilöt.
Kurssi perustuu konkreettiseen luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja työnantajan
väliseen yhteistyötoimintaan työpaikalla ja sen
tuomiin hyötyihin työyhteisössä.
Kurssin tavoitteena on tehostaa henkilöstönedustajien yhteistyötä työpaikkatoiminnassa. Toisena
tavoitteena on kehittää henkilöstöedustajien ja
työnantajan välistä yhteistyötä. Yhteistyö parantaa koko työyhteisön toimivuutta ja yhteistä näkemystä työpaikan kehittämisessä. Kurssilla tehdään työpaikkakohtaiset toimintasuunnitelmat
toiminnan kehittämiseksi.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•
•

luottamushenkilöiden tehtävät työpaikkatoiminnassa
toimivan työpaikan perusedellytykset
vuorovaikutus ja konkreettinen yhteistyö
hyvä yhteistyö työnantajan kanssa
yhteisiin asioihin ja muutostilanteisiin
valmistautuminen
toiminnan kehityskohteet ja niiden tehostaminen
hyvän työpaikkahengen luominen
uusien toimintamallien jalkauttaminen
työpaikalla.

Kurssiaika
15.11.-17.11.

Yleinen kurssi
18
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LUOTTAMUSHENKILÖN JAKSAMINEN
Kurssin tavoitteena on tukea luottamushenkilöitä ja edesauttaa heidän työkykynsä hallintaa ja
omaa jaksamista. Kurssi antaa lisätietoa työkykyä
edistävien ja tukevien tekijöiden suhteesta jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Kurssilla käsitellään
luottamustehtävien kuormittavia ja voimaannuttavia tekijöitä sekä jaetaan vertaistukea ja kokemuksia jaksamisesta.
Lisäksi saadaan valmiuksia kehittää luottamushenkilöiden ajan hallintaa ja tehostaa luottamustehtävien hoitamista.

MINÄ JA TYÖYHTEISÖNI MUUTOKSESSA –
TYÖPSYKOLOGIAN KURSSI
Kurssi sopii perus- ja jatkokurssit käyneille työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Koulutus antaa valmiuksia muutostilanteiden kohtaamiselle ja
niistä selviytymiselle työpaikalla.
Avainsisältöjä
•
•
•

Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•
•

luottamushenkilön jaksaminen ja hyvinvointi
kuormitustekijät ja voimavaratekijät
terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat
tekijät
oman työhyvinvoinnin kuntokartoitus
•
avaimia jaksamiseen ja hyvinvointiin
uni, lepo ja palautuminen
stressi ja uupuminen
luottamustehtäviin varattu aika ja sen
hallinta
luottamushenkilön rooli ja mahdollisuudet.

Kurssiaika
29.05.-31.05.

•

•

työpsykologian tavoitteet ja määritelmät
työelämän muutossuunnat – haasteet työhyvinvoinnille
hyvinvoinnin yksilöllisyys työelämän muutoksissa
•
työstressi ja yksilölliset selviytymisen
keinot työssä
•
itsensä johtaminen
muutoksessa oleva organisaatio ja työyhteisön toimivuus
•
organisaation rakenne ja toimivuus
tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin
näkökulmasta
•
yksilö työyhteisön jäsenenä
muutoksen johtaminen – työhyvinvoinnin
edistäminen
•
tunteet työssä
•
työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen
•
työn ja työyhteisön kehittäminen.

Kurssiaika
Yleinen kurssi

22.05.-26.05.

TYÖ JA HENKINEN HYVINVOINTI
Kohderyhmänä ovat työsuojelun ja luottamusmiesten perus- ja jatkokurssin käyneet.
Mitä kaikkea luottamustehtävissä kohtaa? Mihin
kaikkeen pitää venyä ja kuinka jaksaa itse? Kurssilta
saat valmiuksia edistää henkistä hyvinvointia ja jaksamista kehittämällä työtä, työyhteisöä ja työoloja
työsuojelun ja yhteistoiminnan keinoin. Oman jaksamisen kulmakivet löytyvät tekemisen kautta. Otathan mukaan myös ulkoliikuntaan sopivat vaatteet!
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•

henkisen hyvinvoinnin edellytykset työssä
voimavarat ja jaksaminen
hyvä vuorovaikutus työyhteisössä
päihteet ja hoitoonohjaus
ratkaisukeskeinen lähestymistapa ongelmiin
ravinnon ja liikunnan merkitys henkiselle
jaksamiselle.

Kurssiaika
Yleinen kurssi

18.09.-22.09.

Yleinen kurssi
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Ammattiyhdistysliikkeessä luja järjestöllinen perusta takaa sen, että liike kasvaa
ja kehittyy tulevaisuudessakin. Tämän toteuttaja, jokainen järjestötoimija, tarvitsee monipuolisia tietoja ja taitoja, mutta
kaikki lähtee omasta kiinnostuksesta ja
halusta toimia yhteisen liikkeen joukoissa.
Sosiaaliset, hallinnolliset, viestinnälliset,
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja työpaikkatoiminnan kehittämiseen liittyvät valmiudet kertyvät kokemuksen myötä. Johtajuuden ottaminen, ongelmanratkaisu
ja asiaosaamisen syventämien ovat myös
yhdessä tekemistä. Järjestöaktiivi on liikkeen edustaja ja eteenpäin viejä muiden
luottamushenkilöiden tavoin.
Elämäntilanteet, kiinnostuksen kohteet ja
suunnitelmat vaihtelevat. Järjestökurssit
sopivat jokaiselle itsensä ja paikallistoiminnan kehittäjälle. Kursseista on iloa ja
hyötyä sekä luottamustehtävien hoidolle
ja johtajuuden kehittämiselle, että omalle kehitykselle ja oppimiselle.
Luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksesta järjestökurssit erottaa taloudellinen
tukijärjestelmä. Ansionmenetystä ja työnantajan maksuosuuksia koulutukseen ei
pääsääntöisesti saa, mutta ammattijärjestöt ja -liitot tukevat yleisesti ottaen varsin
joustavasti jäsentensä osallistumista kursseille. Tämä on merkittävä kädenojennus
itseään ja paikallistoimintaa kehittävälle
liiton jäsenelle. Useimmissa tapauksissa
pelkkä yhteydenotto liiton koulutusasioita
hoitaville ja ilmoittautuminen kiinnostavalle kurssille riittävät.

PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERIKURSSI

KOKOUSTOIMINNAN KURSSI

NEUVOTTELUTAIDON KURSSI

Kurssin kohderyhmänä ovat yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit. Tämä sisältää sekä ammattiosastot että niiden alaosastot (työhuonekunnat,
jaostot yms.). Kurssille voi osallistua myös muu yhdistysjohto.

Kokoukset ovat tärkeä osa yhdistystoimintaa. Tärkeimmät asiat päätetään kokouksissa ja niihin
voivat kaikki jäsenet osallistua. Tämän vuoksi on
tärkeää, että kokoustekniikka ja kokouksiin liittyvät
asiakirjat ovat hallinnassa.

Kurssi tukee perusjärjestötoiminnan kehittämistä.
Kurssi alkaa yhdistysten oikeudelliseen asemaan
tutustumisella, jonka jälkeen käydään läpi mm. kokoustoimintaa, viestintää, toiminnan suunnittelua
ja kokousasiakirjoja. Kurssilla tutustutaan myös
järjestöjohtamisen periaatteisiin. Lisäksi tehdään
erilaisia harjoituksia, jotka lisäävät mm. esiintymisvarmuutta.

Kurssilla tutustutaan kokoustoimintaan, kokousasiakirjoihin ja erilaisiin kokouspuheenvuoroihin.
Lisäksi käydään läpi yhdistyksen tärkeät kokoukset;
jäsenkokoukset ja hallituksen kokoukset, niiden läpivienti, ja mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoiminen.

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja muille, jotka työssään
tai luottamustehtävässään ovat käyneet tai
tulevat käymään neuvotteluja ja keskusteluja
työpaikalla esiin tulevien kysymysten ratkaisemiseksi. Kurssi soveltuu myös muille aiheesta
kiinnostuneille.

Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•

yhdistyksen (ammattiosaston) oikeudellinen
asema ja päätöksenteko
kokoustoiminta: erilaiset kokoukset, kokousvirkailijoiden tehtävät, kokouksen valmistelu
ja kulku, äänestykset ja vaalit
kokousasiakirjat: kutsut, asialistat, pöytäkirjat ym.
kokoustoiminnan kehittäminen
toiminnan kehittäminen ja suunnittelu,
toiminta-alueet, tavoitteet, toiminta- ja
taloussuunnitelma
puheenjohtajana ja sihteerinä toimiminen.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•
•
•

hallitsee erilaiset kokoukset
osaa tehdä erilaiset kokoukseen liittyvät
asiakirjat
osaa tulkita yhdistyslakia ja yhdistyksen omia
sääntöjä.

Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•

kokousvalmistelut
•
kutsu, tila, yms.
erilaiset kokoukset ja niiden läpivienti
erilaiset puheenvuorot kokouksessa
häiriötilanteiden hallinta
asiakirjat ja niiden valmistelu
yhdistyslain ja yhdistyksen omien sääntöjen
tulkinta.

Työskentelytavat
Luennot, käytännön harjoitukset kokouksista, yksilötyöt atk-luokassa

Kurssiajat

Kurssiaika

22.05.-26.05.

Yleinen kurssi

20.11.-24.11.

Yleinen kurssi

30.08.-01.09.

Kurssin tavoitteena on antaa osanottajille valmiuksia erityisesti työyhteisössä käytäviin neuvottelu- ja keskustelutilanteisiin valmistautumiseen. Lisäksi kurssilla käydään läpi keskustelun
saattamisen tavoiteltuun tai yhteisesti sovittavaan tulokseen. Kurssi antaa myös valmiuksia
erilaisten neuvottelijoiden ja keskustelijoiden
kohtaamiseen vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neuvottelu prosessina
oman työpaikan ja yleisen tilanteen seuranta ja tunnistaminen
valmistautuminen neuvottelutilanteisiin
tavoitteen asettaminen
päätöksentekotapoja
päätösten kirjaaminen
erimielisyysmuistiot, pöytäkirjat
neuvottelun jatkotoimet
kehittyminen neuvottelijana
neuvottelijan viestintätaidot ja -tyylit,
neuvottelukieli
ristiriitojen käsittely neuvotteluissa.

Kurssiaika
Yleinen kurssi

29.05.-02.06.

Yleinen kurssi
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MEIDÄN AMMATTIOSASTO

YHDISTYKSEN ASIAKIRJAT

TALOUDENHOITAJIEN PERUSKURSSI

Kurssin kohderyhmänä ovat ammattiosaston
toimikunnan puheenjohtajat, sihteerit ja toimikunnan jäsenet. Mukaan mahtuu myös kaikki
ammattiosaston toiminnasta kiinnostuneet.

Kurssilla opetellaan Suomen asiakirjastandardi SFS
2497 ja sen käyttö WordOffice21 -ohjelman kanssa.

Kurssi on tarkoitettu ammattiosaston taloudenhoitajille, toiminnantarkastajille, hallituksen jäsenille
ja muille järjestökirjanpidosta kiinnostuneille. Tavoitteena on antaa kurssilaiselle perusvalmiudet
ammattiosaston kirjanpidon hoitoon.

Kurssin tavoitteena on kehittää ammattiosaston
toimintaa ja saada uutta virtaa suunniteluun ja
toteutukseen.
Jaksojen välissä tehdään kehittämistehtävä, joka
liittyy omaan ammattiosastoon. Kakkosjaksolla
nämä työt esitellään muille kurssilaisille.

Kurssilla tehdään mm:
•
•
•

kokouskutsu
esityslista
pöytäkirja.

Opetellaan myös joukkokirjeen laatiminen ja lähettäminen Word-ohjelman kautta. Lisäksi harjoitellaan lomakepohjien laatimista ja tehdään
sähköisesti täytettävä valtakirja.

Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•

ammattiyhdistystoiminnan tarkoitus ja
tavoitteet
kokemukset ammattiosaston toiminnasta
ammattiosaston toimintaedellytykset
ammattiosaston nykytila ja tavoitteet
toiminnan haasteet ja mahdollisuudet
ammattiosaston toimintasuunnitelma
ammattiosaston toiminnan kehittäminen.

Kurssiajat

Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

johdanto järjestötalouteen ja päätöksentekoon yhdistyksissä
tositemateriaalille asetetut vaatimukset
peruskirjaukset tileille
avustavat päätösviennit
tilinpäätöksen teko (tuloslaskelma, tase ja
liitetiedot)
tase-erittelyt ja kalustoluettelo
tilinpäätöksen käsittely yhdistyksessä
ammattiosaston maksamat palkkiot ja kulukorvaukset
lyhyt johdanto toiminnantarkastukseen.

Peruskurssilla tehdään harjoituksia teoriajakson
yhteydessä. Lopuksi tehdään yksi täysimittainen
manuaalinen kirjanpitoharjoitus.
Kurssiajat

Kurssiaika

26.08.-27.08.

Yleinen kurssi 1. jakso

14.02.-15.02.

Yleinen kurssi

25.11.-26.11.

Yleinen kurssi 2. jakso

09.05.-10.05.

Yleinen kurssi

03.10.-04.10.

Yleinen kurssi

23.01.-27.01.

TALOUDENHOITAJIEN
TÄYDENNYSKURSSI
Kohderyhmä
Ammattiosaston kokeneet taloudenhoitajat
Kurssin tavoitteena on päivittää kokeneiden taloudenhoitajien tiedot, syventää osaamista ja paneutua taloudenhoidon erityiskysymyksiin.
Avainsisältöjä
•
•
•
•
•
•
•

yhdistyksen kirjanpidon ja palkkahallinnon
osaamisen syventäminen
tilinpäätös ja sen analysointi
ammattiosaston verotus ja erilaiset ilmoitukset
ammattiosaston toiminnantarkastus
toiminnan ja talouden suunnittelu sekä
näihin liittyvät dokumentit ja arkistointi
yhdistyksen varallisuuden hallinta
taloudellisten väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja havaitseminen.

Kurssiaika
Yleinen kurssi

04.09.-06.09. Yleinen kurssi
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ESIINTYMINEN ERILAISISSA
VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA

HAASTAVAT
VUOROVAIKUTUSTILANTEET

Esiintymistaidon kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä median edustajien kanssa eri
kanavien kautta mukaan lukien radio ja televisio.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia työyhteisön hankalien vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen ratkaisukeskeisessä hengessä.

Kurssilla tutustutaan median yleisiin pelisääntöihin ja toimintatapoihin sekä harjoitellaan käytännössä haastattelun tekemistä radio- ja tv-studiossa. Tavoitteena on onnistunut esiintyminen ja
oman sanoman perillemeno.

Kurssin kohderyhmänä ovat luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut sekä muut työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämisestä kiinnostuneet.

Lisäksi käydään läpi tiedotusvälineiden työskentelytapoja ja haastateltavan oikeuksia median
suuntaan. Mitä tarkoittaa lähdesuoja? Miten virheet oikaistaan? Saako sanomansa perua?
Harjoitellaan esiintymiseen valmistautumista ja
käyttäytymistä erilaisissa haastattelutilanteissa.

Avainsisältöjä
•
•
•
•

yhteisön roolien, ryhmien ja ristiriitojen ja
niiden ratkaisujen tutkiminen työhyvinvoinnin kehittämisen valossa
itsetuntemus onnistuneen kohtaamisen
taustavoimana
dialogisuus ja jämäkkyys viestinnässä
palautteen antaminen ja saaminen.

TV- JA RADIOESIINTYMINEN
Kurssin kohderyhmänä ovat erityisesti ne ammattiosaston ja työpaikan henkilöt, jotka joutuvat antamaan haastatteluja. Miten vastata oikein haastattelijan tekemään kysymykseen? Entä miten toimia, jos
haastattelijan kysymys ylittää sovitun rajan? Näihin
ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksia tältä
kurssilta!
Avainsisältöjä

ATK-KIRJANPIDON KURSSI
YHDISTYKSILLE – NETTI-TASERII
Netti-Taseri on yhdistyksille kehitetty nykyaikainen kirjanpito-ohjelma ja -palvelu.
Kurssilla käydään läpi ns. demo-ympäristöä eikä
se aiheuta osanottajalle kustannuksia. Jos havaitset, että Netti-Taseri on yhdistykselle sopiva työkalu, voit rekisteröidä maksullisen version.

Median toiminta
•
•

miten media toimii?
miten media seuraa yhteiskuntaa?

Yhteydenpito toimittajiin
•
•

erilaiset haastattelutilanteet
haastatteluharjoituksia.

Teemoja käsitellään sekä luennoin että toiminnallisesti ryhmä- ja yksilöharjoituksin.
Kurssiaika
26.10.-27.10.

Kurssiaika
Yleinen kurssi (Tampere)

10.05.-12.05.

Kurssiaika
Yleinen kurssi (Tampere)

25.11.-26.11.

Kurssiaika
Yleinen kurssi (Tampere)

18.01.-20.01.

Yleinen kurssi
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EXCEL-TAULUKKOLASKENNAN
JATKOKURSSI
Kurssilla kerrataan aluksi Excel-taulukkolaskentaohjelman perusteet muistin virkistämiseksi.
Opetellaan vaativimpia funktioita, kuten haku, jos,
summa jos, jne. sekä tutustutaan matriisikaavoihin
ja pivot-taulukoihin.

KOTISIVU- JA KUVANKÄSITTELYKURSSI
Tee helposti yhdistykselle kotisivut täysin maksuttomasti. Sivuja on helppo luoda ja ylläpitää siellä,
missä on Internet.
Tietoja voidaan jakaa monin keinoin, ja sivuille voi
upottaa tietoa muista palveluista. Sivuille voi lisäksi muokata yksilöllisen ulkonäön ja monipuoliset
ominaisuudet.
Sivulla on myös oma ns. intra-osio, johon vain yhdistyksen jäsenillä on pääsy. Lisäksi tiedotus ja laskutus
voidaan hoitaa sivujen kautta.
Kurssilla opetellaan myös kuvankäsittelyä, jotta
kuvat voidaan julkaista web-sivulla. Lisäksi tutustutaan myös siihen, mistä voi löytää laillisesti uudelleen käytettävää materiaalia omille web-sivuille.

Kurssiajat

Kurssiajat

14.03.-15.03.

Yleinen kurssi

28.03.-29.03.

Yleinen kurssi

31.10.-02.11.

Yleinen kurssi

19.09.-20.09.

Yleinen kurssi
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KORTTIKOULUTUKSET

Työelämän osaamisverkosto

ASKE L O y

Tarkemmat tiedot koulutuksista löytyvät Kiljavan opiston nettisivuilta www.kio.fi,
yläpalkkista kohta ammatillinen koulutus -> korttikoulutukset.
Kiljavan opisto järjestää seuraavia korttikoulutuksia
•
•
•
•

Työhyvinvointikorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskortin kurssinjohtajan täydennyskoulutus
Matkailualan turvallisuuspassi

Kiljavan opisto on osakkaana kuuden työelämäopiston yhteisesti omistamassa henkilöstökoulutusyrityksessä. Työelämän osaamisverkosto Askel Oy tarjoaa ammattiliitoille ja
työttömyyskassoille henkilöstön ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä muita
osaamisen kehittämisen palveluita.

Pyydä tarjousta esim. työpaikallesi.

Mukana ovat JHL-opisto, Kiljavan opisto,
KSL Opintokeskus, Teollisuusliitto, TSL ja
Työväen Akatemia.

Työturvallisuuskorttikoulutus:
Tapio Ala-Kokko,
tapio.ala-kokko@kio.fi,
puh. 050 499 4703

Lisätiedot ja koulutustoiveet

AMMATILLINEN KOULUTUS

koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo,
mervi.ylitalo@tyoaskel.fi,
puh. 050 464 5446
Koulutus- ja palvelutarjonta osoitteessa:
www.tyoaskel.fi

Tiedustelut			
Työhyvinvointikorttikoulutus ja Työturvallisuuskortin kurssinjohtajan täydennyskoulutus:
Simo Jästerberg,
simo.jasterberg@kio.fi,
puh. 050 414 0974

Tarkemmat tiedot koulutuksista löytyvät Kiljavan opiston nettisivuilta www.kio.fi,
yläpalkista kohdasta ammatillinen koulutus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talonrakennusalan ammattitutkinto
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
Rakennustuotealan ammattitutkinto
Palokatkoasentajien henkilösertifiointikoulutus
Rakennusmittauksen linja
Luontoalan ammattitutkinto
- erä- ja luonto-oppaan osaamisala
Media-alan ammattitutkinto
- audiovisuaalisen viestinnän osaamisala ja
- valokuvauksen osaamisala
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Voionmaan koulutuskeskus sijaitsee TietoPinni-rakennuksessa Tampereen yliopiston keskustakampuksella.
Voionmaalla voi opiskella media-alan ja viestinnän sekä avoimen yliopiston opintoja lukuvuoden mittaisilla kansanopistolinjoilla tai suorittaa media-alan ammattitutkinnon. Lisäksi voi
opiskella käsikirjoitusta monimuoto-opintoina.
Kansanopisto-opinnot
•
•
•
•
•
•
•

Elokuva- ja tv-työ
Kasvatustiede
Psykologia
Monimediatoimittajan työ
Näyttelijäntyö
Valokuvaus
Yhteiskunta ja kestävyys

Kansanopistokoulutuksiin ei vaadita aikaisempaa työkokemusta tai alan opintoja. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan.
Koulutukset alkavat elokuun puolivälissä, haku
tapahtuu kevään ja kesän aikana. Linjat ovat
maksullisia ja opiskeluun saa Kelan opintotukea
samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen.

Monimuoto- ja viikonloppukoulutus
Käsikirjoituskoulutus (20 op) alkaa monimuoto-opintoina syyskuussa. Opetusta on enimmäkseen viikonloppuisin.
Media-alan ammattitutkinto
Osaamisalat
•
•

audiovisuaalinen viestintä
valokuvaus

Tutkinnon suorittamiseen on jatkuva
haku ja tutkintokoulutusta toteutetaan
henkilökohtaisen opintosuunnitelman
mukaisesti. Tutkinnon voi suorittaa
myös osallistumalla tutkinnon näyttötilaisuuksiin. Ammattitutkinnot on
tarkoitettu alan perustiedot ja -taidot
hallitseville.
Tutkintokoulutus on maksullista ja opiskeluun saa Kelan opintotukea samojen
periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen.
Lisätiedot
www.voio.fi
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Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja
työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto.

PORVOO
KILJAVAN OPISTO
05250 Kiljava
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Rajamäki
SÄÄKSJÄRVI
Kiljava

HANKO

Nurmijärvi

Röykkä
132

E12

Klaukkala
Kotorannantie 49, 05250 Kiljava
Henkilökunnan puhelinnumerot: kio.fi/info
kiljavan_opisto@kio.fi

Tietopinni, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
puh. 03 3142 2900
info@voio.fi

www.kio.fi

www.voio.fi

Kiljavan opiston ja Tampereen TietoPinnin lisäksi järjestämme koulutusta Helsingissä, Oulussa
ja Kuopiossa.

Voionmaan koulutuskeskus sijaitsee Tampereen
yliopiston pääkampuksella.

HELSINKI
Kiljavan opisto sijaitsee Nurmijärven kunnassa
Rajamäen ja Röykän välisen tien varrella.

Tarkemmat ajo-ohjeet ja kartta löytyvät opiston
kotisivuiltamme osoitteesta www.kio.fi.

Opistolle pääsee linja-autolla Helsingistä (48
km) ja Hyvinkäältä (22 km).

Käytännön asioissa sinua neuvovat kurssisihteerimme.
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