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JHL KouLuttaa 2010

JHL tarjoaa monipuolista koulutusta kaikille jäsenille. Vuodelle 2010 on tarjolla entistä 
laajempi ja monipuolisempi valikoima uusille jäsenille tarkoitettuja kursseja, järjestöllistä 
koulutusta, luottamusmieskoulutusta, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutusta, ammatillisia 
opintopäiviä, järjestöllisiä opinto- ja neuvottelupäiviä sekä ATK – koulutusta yhdistysten 
tarpeisiin. 

Tehokas edunvalvonta edellyttää osaamista, koulutusta ja ajankohtaista tietoa. Kou-
lutus on välttämätöntä myös työelämän kansalaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 
Aktiivien ja luottamushenkilöiden työn vaativuus ja työhön kohdistuvat odotukset kasvavat 
jatkuvasti. JHL:n paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen koulutus suunnitellaan toisiaan 
täydentäväksi ja tukevaksi. Koulutusta pyritään yhä enemmän rakentamaan pitkäjänteisiksi 
kokonaisuuksiksi, suunnitelmallisiksi oppimispoluiksi, moduuleiksi ja koulutusohjelmiksi. 
Paikallisen sopimisen lisääntyminen tarkoittaa sitä, että myös koulutusta on räätälöitävä 
enemmän paikallisiin tarpeisiin. Vuoden 2010 koulutussuunnitelmassa onkin alueellista 
koulutusta aiempaa enemmän.

Raseborg –opiston, alueellisen ja paikallisen koulutuksen lisäksi JHL tekee koulutuksellis-
ta yhteistyötä myös Kiljavan opiston ja Työväen Sivistysliiton kanssa. Myös näitä kursseja on 
tässä oppaassa. Tervetuloa uudistumaan ja oppimaan yhdessä JHL:n kursseille!

Jari Valtari 
Koulutusosaston osastopäällikkö, rehtori
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KurssiLLe — HaKu Ja tiedusteLut
Ajankohtaisen ja päivitetyn tiedon kurs-

seista sekä niiden sisältöteemoja löydät 

liiton nettisivujen kurssikalenterista: 

www.jhl.fi/kurssit 

Kaikille liiton kursseille haetaan 

kurssihakemuslomakkeella (kurssihake-

mus keskiaukeamalla). JHL:n kotisivulla 

voit täyttää sen sähköisenä tai tulostaa 

paperiversion. Huomioimalla viimeisen 

hakuajan varmistat joutuisan kurssival-

mistelun.

Hakemukset osoitteella
JHL, Koulutusosasto/kurssihallinto 
PL 101, 00531 HELSINKI
fax: 010 7703 501

tiedustelut
liiton koulutusosasto, 
kurssisihteerit
puh: 010 77 03 510



2
JHL kouluttaa 2010

AIKA PAIKKA (L=LASTENHOITO)  HAKU ENNENAIKA PAIKKA (L=LASTENHOITO)  HAKU ENNEN

JHL kouluttaa, opintopolun ideaa

Henkilökohtaista perehdyttämistä
Koulutuksen rakenne lähtee ajatuksesta, että 
tehdään JHL ensin tutuksi uusille jäsenille. Liitto 
on valmistanut yhdistysten tueksi uusien jäsenien 
ja uusien luottamus- ja yhdistysten toimihenki-
löiden perehdytyskortin. Yhdistyksen hallituksen 
vastuulla on perehdyttää jäsen tai aktiivitoimija 
liiton koulutustarjontaan sekä auttaa jäsentä / 
aktiivitoimijaa löytämään koulutustarjonnasta 
hänelle hyödyllisiä kursseja. 

Jokaiselle aktiivitoimijalle rakennetaan oma 
henkilökohtainen opiskeluohjelma osana pereh-
dytystä. Tätä nk. HOPS:ia tarkennetaan liiton eri 
kurssien yhteydessä. Näin aktiivitoimijoille voidaan 
rakentaa omia henkilökohtaisia oppimispolkujaan. 

Monentyyppistä oppimista
Koulutuksen rakenteessa on kaikille jäsenille 
avoimia kursseja ja kyseiseen luottamustehtävään 
liittyviä kursseja. Koulutusrakenne mahdollistaa 
myös aikaisemman ay-koulutuksen hyödyntämistä. 
Käytännössä tehtävänhaltija voi näyttää muualla 
hankitun osaamisen liiton koulutusjärjestelmässä. 

Tämän jälkeen koulutusrakenteessa eteneminen 
on valittavissa mielenkiinnon mukaan. Tämä tuo 
mukanaan moduuliopiskelun mahdollisuuden. 

asteittain etenevä
Koulutuksen rakenne on luotu asteittain etene-
väksi siten, että seuraava taso pohjautuu edellisen 
tason tietopohjaan. Näin oletuksena on muun 
muassa se, että tullessaan luottamusmiestiedon 
jatkokurssille henkilö hallitsee jo tietyt luotta-
mustehtävän perustiedot, jolloin kurssin sisältö 
voidaan suunnitella vaativammaksi. 

JHL:n koulutuksen rakenne on luotu asteittain eteneväksi siten, 

että seuraava taso pohjautuu edellisen tason tietopohjaan. 

Tällainen opintopolku mahdollistaa entistä selkeämmän siirtymisen 

perustiedon kursseista sisällöltään vaativampiin kokonaisuuksiin. 

< Koulutus henKilöKohtaista ja asteittain etenevää 
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JHL kouluttaa, opintopolun ideaa

< jhl-KoulutuKsen opintopolKu

JHL kouluttaa, opintopolun ideaa

Uuden jäsenen tai toimijan perehdytys
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on laatia perehdytyskortin avulla 
uudelle aktiiville (jäsenelleen) henkilökohtainen opintosuunnitelma 
ja mahdollinen opintopolku yhdessä hänen kanssaan.

< JHL-kouLutuksen opintopoLku

JärJestöLLiset  
teHtäväkoHtaiset 

kurssit

JärJestöLLiset  
täydennyskurssit

yHteistoiminnan  
Ja työsuoJeLun 
peruskurssit

yHteistoiminnan  
Ja työsuoJeLun 

täydennyskurssit

Luottamusmies-
tiedon  

peruskurssit

Luottamusmies-
tiedon  

täydennyskurssitedunvaLvonnan
 

Ja 

yHteistoiminnan 

JoHdantokurssi 

JäsenkouLutusta 

EsimErkiksi...

... JHL tUtUksi 
tEEmakUrssit

... ammatiLLisEt 
opintopäivät

... JärJEstöLLisEt 
nEUvottELU- Ja 
opintopäivät

... aLUEELLisEt 
LyHytkUrssit 

... yHdistyksEn 
omat kUrssit

Luotta- 
musmies- 
kouLutus i  
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JHL kouluttaa, hakeminen ja tuet

JHL:n koulutusesitteessä oleville 

kursseille haetaan liiton koulu-

tusosastolle lähetettävällä kirjallisella 

hakemuksella tai liiton kotisivujen kautta 

täyttämällä siellä kurssihakemus. Ha-

kemuksen on oltava perillä viimeistään 

viisi viikkoa ennen kurssin alkamista, 

mieluiten hyvissä ajoin ennen. 

Kurssilaiselle lähetetään ilmoittautu-

misajan jälkeen vahvistuksena kurssikutsu 

matkustusohjeineen.

Kurssihakemuksen löydät myös tämän 

esitteen keskiaukeamalta, sekä tulos-

tettavana että sähköisenä lomakkeena 

netistä: www.jhl.fi/kurssit 

< haKeminen ja Kurssituet
Kursseille valitaan ensisijaisesti kurssin kohderyh-
miin kuuluvia jäseniä hakuajan päätyttyä. Valinnat 
tehdään koulutusosastolla.

JHL — Julkisten ja hyvinvointialojen liitto tukee 
ammattiyhdistyskoulutusta laajasti. Tavoitteena on 
paikallisten aktiivitoimijoiden ja jäsenten edun-
valvontaosaamisen ja ammatillisten valmiuksien 
parantaminen. Periaatteena on, että koulutus on 
liiton jäsenelle maksutonta. Koulutuksen rahoittaa 
pääasiallisesti liitto. Työnantaja osallistuu sopimus-
ten mukaisesti kustannuksiin. Osittain koulutusta 
rahoitetaan julkisella tuella.

Suurimmalta osin noudatamme SAK:n suosi-
tuksia opintososiaalisista tuista ottaen samalla 
huomioon julkisen sektorin koulutussopimukset ja 
normit.

Nämä ohjeet koskevat ’JHL kouluttaa 2010’ 
-koulutusoppaassa olevaa koulutusta.

Liiton tuki kurssilaiselle 
Koulutukseen osallistuminen on pääsääntöisesti 
maksutonta liiton jäsenelle. Liitto maksaa opetuk-
sen, täysihoidon ja matkat. 

Matkakulut korvataan yleisesti halvimman 
matkustustavan mukaan. Oman auton käytöstä 
korvataan matkakulut ajokilometrien perusteella 
voimassa olevan linja-autoliikenteen lippuhinnas-
ton mukaisesti. Kurssilaiselle, joka kuljettaa muita 
kurssilaisia kodin ja kurssipaikan välillä, maksetaan 
valtion matkustusohjeen mukainen korotettu ki-
lometrikorvaus kurssilaista kohden, mikäli se tulee 
liitolle kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. 
Raseborg -opistolle tuleville pääkaupunkiseutulai-
sille korvataan matkakulut ainoastaan yhteiskulje-
tuspaikalle (Helsingin rautatieasemalle).

Jos työnantaja maksaa palkan kurssiajalta ja 
kurssilaisen edestakainen matka (meno-paluu) 
kestää yhteensä yli 10 (6) tuntia, maksetaan Vero-
hallituksen hyväksymä matkapäiväraha. Matkapäi-
värahaa ei makseta opinto- tai neuvottelupäivien 
eikä järjestökurssien osanottajalle.

Kurssilaisella on lento-oikeus linjan Vaasa-
Kuopio-Joensuu pohjoispuolelta mainitut paikka-
kunnat mukaan lukien. Matkaliput tilataan kutsun 
mukana tulevien tarkempien ohjeiden mukaisesti.
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työnantajan tuki kurssilaisille
Työnantajien kanssa tehdyt koulutussopimukset 
eroavat toisistaan ja palkallisella kurssilla noudate-
taan kunkin kurssilaisen oman alan koulutussopi-
musta. Liiton piirissä on useita koulutussopimuksia. 

Koulutussopimuksissa on määritelty ne 
kohderyhmät, jotka kuuluvat palkallisuuden ja 
muiden korvausten piiriin. Sopimuskoulutuksen 
piiriin kuuluvat luottamusmies-, työsuojelu- ja 
yhteistoimintakurssit.

Luottamusmies- ja 
yhteistoimintakoulutus
Luottamusmies- ja yhteistoimintakoulutukseen 
osallistuville työnantaja maksaa palkan ja liitto 
perii työnantajalta kurssirahan tai ruokailukus-
tannusten korvauksen. Nämä kurssikorvaukset 
peritään kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta 
viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai 
työntekijälle ansionmenetyksen korvaus:

kunta-ala 23,21 euroa/pvä•	
valtio -sektori 27,50 euroa/pvä 1-päiväisiltä ja •	
55,00 euroa/pvä 2-päiväisiltä tai pidemmiltä
LTY-sektori 25,00 euroa/pvä 1-päiväisiltä ja •	
50,00 euroa/pvä 2-päiväisiltä tai pidemmiltä
PTY 22,31 euroa/pvä (suositus)•	
energia-ala 23,21 euroa•	
kirkko (srk) 22,30 euroa•	

(korvaukset vuonna 2009, netissä ajankohtaiset tiedot) 
JHL maksaa osallistujan matkakulut ja mahdollisen 
matkapäivärahan.

työsuojelukoulutus
Työsuojelukurssilla työnantaja maksaa palkan. 
Liitto perii lisäksi työnantajalta kurssimaksuna 
kurssikustannusten korvaukset koulutussopimusten 
mukaan. Kurssikustannusten korvaus: 

kunta, energia ja kirkko (srk) 40,00 euroa/pvä•	
valtio -sektori 27,50 euroa/pvä 1-päiväisiltä ja •	
55,00 euroa/pvä 2-päiväisiltä tai pidemmiltä
LTY-sektori 25,00 euroa/pvä 1-päiväisiltä ja •	
50,00 euroa/pvä 2-päiväisiltä tai pidemmiltä

(korvaukset vuonna 2009, netissä ajankohtaiset tiedot)
JHL maksaa osallistujan matkakulut ja mahdollisen 
matkapäivärahan. 

Kutsukurssit
Liitto järjestää vuoden aikana muutamia kutsu-
kursseja. Näille kursseille osanottajat kutsutaan 
kyseisen sopimusalan, ammattikunnan tai 
järjestäytymisperiaatteen mukaan. Kutsukurssit 
voivat olla joko työnantajan tuen piiriin kuuluvia 
tai muita kursseja.

ammatilliset opintopäivät
Ammatilliset opintopäivät ovat ammatillista täy-
dennyskoulutusta, jonka sisällöt vastaavat työn ke-
hittämisen haasteita. Opintopäiviltä liitto ei maksa 
ansionmenetyksiä eikä päivärahoja. Ammatilliset 
opintopäivät ovat rinnastettavissa työnantajan 
kustantamaan henkilöstökoulutukseen.

Osallistumismaksua sekä muita kuluja suosi-
tellaan haettavaksi työnantajalta henkilöstökou-
lutusmäärärahoista. Ammatillisten opintopäivien 
osallistumismaksu on 50 euroa kurssipäivältä. 
Maksua ei peritä vailla palkkatuloja olevilta, kuten 
esimerkiksi työttömiltä ja päätoimisesti opiskele-
vilta jäseniltä.

Jäsenetuna on, että JHL kustantaa jäsentensä 
täysihoidon ja matkakustannukset liiton mat-
kustussäännön mukaan. Ennen opintopäiville 
hakeutumista on selvitettävä osallistumismaksun 
maksaja ja merkittävä se kurssihakemukseen. 

Liiton tuki järjestökurssille
Järjestökursseilla liitto maksaa matkakulut sekä 
kurssimaksun, johon sisältyy opetus ja täysihoito. 
Arkipäivinä pidettäviltä kursseilta liitto maksaa 
verottoman kurssiapurahan palkattomuustodistus-
ta vastaan (vuonna 2010 laskennallinen päivähinta 
on 64,662 euroa/pvä). Kurssiapuraha koostuu kurs-
sistipendistä ja kurssipäivärahasta. Näin esimerkiksi 
viikon eli 5-päiväisen kurssin kurssiapuraha on 
yhteensä 323,31 euroa.

Järjestölliset opinto- ja 
neuvottelupäivät
Liiton järjestämiltä opinto- ja neuvottelupäiviltä 
maksetaan osanottajien matkakulut ja täysihoito. 
Näiltä ei makseta päivärahoja eikä ansionme-
netyksen korvauksia. Järjestöllisiltä opinto- ja 
neuvottelupäiviltä ei peritä osallistumismaksua ja 
ne järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin.

JHL kouluttaa, hakeminen ja tuet
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meidän jhl -perhekurssit
Perhekurssi on tarkoitettu koko perheelle. Lasten 
alaikäraja on 3 vuotta. Liitto maksaa perheen ma-
joituksen, ruuat ja matkat halvimman matkustus-
tavan mukaan (ei lento-oikeutta). Omavastuuosuus 
on 50 euroa/aikuinen, 15 euroa/3-17-vuotias 
lapsi. Tältä kurssilta ei makseta päivärahoja eikä 
ansionmenetyskorvauksia. Hakiessasi tälle kurssille 
tulee hakemuksessa (esim. lisätietoja –kohdassa) 
olla puolison nimi ja hetu sekä lasten nimet ja iät.

< muu KoulutustuKi
työväen sivistysliiton lyhytkurssit  
Liitto määrittelee vuosittain mitkä TSL:n lyhytkurs-
sit kuuluvat tuen piiriin. JHL maksaa osallistujan 
kurssimaksun. Tuetut kurssit ovat tässä koulutus-
oppaassa.

Verkko ay-koulu
Liitto maksaa jäsentensä verkko- ja opintomateri-
aalikustannukset SAK:n ja TSL:n verkko ay-kouluis-
sa SAK:n suosituksen mukaan.

saK:n ay-koulu
Liitto maksaa ay-koulun osallistumismaksun ja 
matkakulut SAK:n suosituksen mukaan.

Yhteiskunnallinen koulutus
Liitto tukee vähintään 3 vuotta ennen opiskelun 
aloittamista JHL:n luottamustehtävissä olleiden 
jäsenten opintoja Humanistisen ammattikor-
keakoulun kansalaistoiminnan ja nuorisotyön 
koulutusohjelmassa (aikuislinja) myös ylempi 
amk-tutkinto seuraavasti (HUMAK):

JHL maksaa lähijaksoilla opiskelun aloittamis-
vuoden stipendihinnan mukaan (34,02 euroa/ 
päivä vuonna2010), enintään 50 lähiopetuspäivältä 
aloittamisesta kolmen (3) vuoden ajalta, joka on 
arvioitu tutkinnon suorittamisen kesto. Stipendi 
maksetaan tutkintotodistusta vastaan opiskelun 
päätyttyä. 

Opiskelun tukea haetaan ennen opiskelujen 
aloittamista liiton koulutusosastolta. Vapaa-
muotoiseen hakemukseen liitetään oppilaitoksen 
antama ilmoitus opiskelupaikasta.

Muu yhteiskunnallisen koulutuksen kurssituki 
harkitaan tapauskohtaisesti.

opintokerho-opiskelu
Liitto maksaa omat ja TSL/SAK opiskeluaineistot 
sekä muita ammattiin liittyviä kirjoja erikseen so-
vittavalla tavalla, kun ryhmä ilmoittautuu ja toimii 
TSL:n JHL-opintokerhona. Asiasta on tarkemmin 
oppaassa omana kohtanaan. 

Liiton alueellinen koulutus
Liitto ja sen aluetoimistot järjestävät koulutusta 
myös alueellisina kursseina ja ajankohtaispäivinä. 
Ne ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja tukevat 
liiton koulutuksellisia tavoitteita. Ammatilliset 
opintopäivien maksu valtakunnallisissa ja alueel-
lisissa on 50 euroa/kurssipäivä. Näistä kursseista 
saat lisätietoa omasta JHL:n aluetoimistosta, 
Motiivi -jäsenlehdestä ja nettisivuilta.

Yhdistysten omat kurssit ja tuet
Liitto tukee ensisijaisesti yhdistysten omia yksipäi-
väisiä kursseja. Esimerkiksi yhden päivän kurssilla 
tulee olla vähintään 6 tuntia opetusta, jolloin 
liitto maksaa osallistujan yhden aterian ja kahvin 
sekä luennoitsijoista aiheutuvat kulut. Asiasta 
on tässä oppaassa oma lukunsa. Lisätietoa saat 
omasta aluetoimistosta, liiton koulutusosastolta ja 
nettisivujen Koulutus -osioista.

Näistä kursseista saat tietoa omalta paikalli-
selta JHL:n yhdistykseltäsi ja sen aktiiveilta sekä 
ilmoitustauluilta ja sähköisistä tiedotuskanavista.

Lyhyempien alue- ja yhdistyskurssien, esimer-
kiksi iltakurssien, valtionavun yhdistys voi hakea 
TSL:n nettisivujen kautta (www.tsl.fi). 

Lastenhoitomahdollisuus opistolla
Kurssioppaassa ”raseborg-opisto L” -merki-
tyillä kursseilla on lastenhoitomahdollisuus 3-6 
-vuotiaalle lapselle oppituntien ajaksi. Lapsen 
täysihoidosta perittävä maksu on 9 euroa/vrk. 
JHL ei maksa lapsesta aiheutuneita matkakuluja. 
Lisätietoa kurssikutsussa.  

oppaassa käytettyjä lyhenteitä
EK = Elinkeinoelämän keskusliitto EK
HUMAK = Humanistinen ammattikorkeakoulu
JHL = Julkisten ja hyvintointialojen liitto JHL ry
LTY = Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry
PT = Palvelutyönantajat ry
PTY = Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry
SAK = Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
TSL = Työväen Sivistysliitto TSL ry

JHL kouluttaa, hakeminen ja tuet
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 Uusi Luottamusmiestiedon kurssi I  •	

on tarkoitettu kaikille aloittaville luotta-

musmiehille sopimusalasta riippumatta 

ja se toteutetaan aluetoimistoalueittain 

tai ryppäittäin. Aloittavat luottamusmie-

het saavat tukiverkoston ja tutustuvat 

luottamusmiestiedon lisäksi oman 

alueensa toimintaan.

 Luottamusmiestiedon kurssi II  •	

vastaa aikaisempaa luottamusmiesti-

edon peruskurssia, sisältöä on hieman 

uudistettu.

 Uusi Luottamusmiestiedonkurssi III A  •	

keskittyy mediaviestintään ja yhteis-

kuntavaikuttamiseen sekä perehdyt-

tää neuvottelutaitoihin.

 Uusi Luottamusmiestiedonkurssi III B  •	

keskittyy kuntaorganisaatioiden raken-

nemuutoksiin ja työnantajavaihdos-

tilanteisiin. 

 Uusi Luottamusmiestiedon kurssi III C  •	

keskittyy neuvottelumenettelyyn ja 

paikalliseen sopimiseen. 

Näiden lisäksi luottamusmiestiedon •	

täydennyskurssien teemoja on 

lisätty siten, että KVTES:n Työaika-, 

Jaksotyö-, Vuosiloma- ja Palkkauslu-

vuilla on kullakin omat kolmipäiväiset 

täydennyskurssinsa.

Luottamusmieskoulutus — kaikki sopimusalat

Luottamusmieskoulutuksen kurssit 

ovat palkallista koulutusta oman 

alan koulutussopimuksen mukaisesti. 

Kohderyhmänä ovat pääluottamus- ja 

luottamusmiehet varahenkilöineen sekä 

yhdistysten puheenjohtajat. 

Luottamusmieskoulutuksen rakennetta 

on muutettu. Tavoitteena on keskittyä 

kullakin kurssilla johonkin teemaan 

ja täten tarjota syvällisempää tietoa 

aiheesta. 

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 

johdantokurssilla käsitellään perusasioita. 

Suosittelemme tätä kurssia aloittavan 

luottamusmiehen kurssiksi.
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alueellisen luottamusmieskurssi l, sisältö
Kurssi on tarkoitettu aloittaville luottamusmiehille. 
Kurssin sisältönä on luottamusmiehen rooli, tehtävät, 
asema, oikeudet ja velvollisuudet. Tes-määräykset sekä 
alueellinen edunvalvontaorganisaatio, työmarkkina-
historiaa, sopimukset ja työlainsäädäntö, atk-taidot 
edunvalvontatyössä, ajankohtainen työmarkkinatilan-
ne sekä oman koulutuspolun suunnittelu. Nämä alu-
eellisten kurssien tiedot löydät sivulta 17 lähtien.

aLueeLLiNeN KaiKKi soPiMusaLat
< JoHdaNtoKurssit

edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 
johdantokurssi, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu kaikille omalla työpaikalla asioihin 
vaikuttamisesta kiinnostuneille ja luottamustehtäväs-
sä aloittavalle. Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen 
edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin 
sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- 
ja yhteistoimintatehtävissä. Kurssilla aloitetaan oman 
oppimispolun rakentaminen henkilökohtaisen oppi-
missuunnitelman (HOPS) avulla. Kurssin jälkeen sinulla 
on kokonaisnäkemys edunvalvonnan toimintakentästä 
ja osaat oma-aloitteisesti hakea käytännön tilanteissa 
tarvittavaa tietoa. 
11.01. — 13.01. Raseborg-opisto 07.12.2009
29.03. — 31.03. Raseborg-opisto 22.02.2010
14.06. — 16.06. Raseborg-opisto L 10.05.2010
23.08. — 25.08. Raseborg-opisto 19.07.2010
24.11. — 26.11. Raseborg-opisto 18.10.2010
08.12. — 10.12. Raseborg-opisto L 01.11.2010

luottamusmieskoulutus — kunnalliset sopimusalat
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luottamusmieskoulutus — kaikki sopimusalat

< JatKoKurssit

luottamusmiestiedon kurssi iii 
a, kaikki sopimusalat, 3 pv
Kurssi on jatkokoulutusta luottamusmiestiedon kurssit 
l ja ll käyneille luottamusmiehille. Kurssilla käsitellään 
mediaviestintää ja yhteiskuntavaikuttamista sekä pe-
rehdytään neuvottelutaitoihin.
25.01. — 27.01. Raseborg-opisto 21.12.2009
26.04. — 28.04. Raseborg-opisto 22.03.2010
11.10. — 13.10. Raseborg-opisto 06.09.2010

< täYdeNNYsKurssit

edunvalvonnan kehittämispäivät 
pääluottamusmiehille ja 
työsuojeluvaltuutetuille, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu pääluottamusmiehille ja työsuo-
jeluvaltuutetuille. Kehittämispäivillä käsitellään laajan 
edunvalvonnan kysymyksiä, sopimustoiminnan, työhy-
vinvoinnin ja työturvallisuuden teemoja sekä työelä-
män ajankohtaisia muutoksia. Kurssilaiset saavat val-
miudet soveltaa opittua oman työpaikan käytäntöön. 
Koulutusseminaarissa asioita käsitellään asiantuntija-
luentojen pohjalta.
04.10. — 06.10. Raseborg-opisto 30.08.2010

luottamusmies neuvottelu- ja 
vuorovaikutustilanteessa, 3 pv
Kurssilla käsitellään verkostoitunutta luottamustehtä-
vän hoitoa sekä ohjaustaitoja ongelma- ja oppimisti-
lanteissa. Kurssille toivotaan kaksi luottamusmiestä eli 
työpari samasta työpaikasta.
13.10. — 15.10. Raseborg-opisto 06.09.2010

puhtauspalvelualan luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, 3 pv
Kurssilla käsitellään työn vaativuuden arviointi, sii-
voustyönmitoitus, yhteistoimintaa työpaikalla, amma-
tillisuutta työroolissa sekä organisaatiomuutoksia.
24.05. — 26.05. Raseborg-opisto 19.04.2010

ravitsemispalvelualan luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, 3 pv
Kurssilla käsitellään työn vaativuuden arviointi, mitoi-
tukset, yhteistoimintaa työpaikalla, ammatillisuutta 
työroolissa sekä organisaatiomuutoksia.
06.09. — 08.09. Raseborg-opisto L 02.08.2010

työoikeuden täydennyskurssi 
luottamusmiehille, 3 pv
Kurssi on täydennyskoulutusta luottamusmiestiedon 
kurssit l – lll A, B ja C käyneille luottamusmiehille. 
Kurssilla syvennytään luottamusmiestehtävän kannal-
ta keskeisiin oikeudellisiin teemoihin sekä perehdytään 
viimeisimpiin lakimuutoksiin ja oikeustapauksiin.
25.10. — 27.10. Raseborg-opisto 20.09.2010
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luottamusmieskoulutus — kunnalliset sopimusalat

KuNta
< PerusKurssit

luottamusmiestiedon kurssi ii, kunta, 5 pv
Kurssilla käsitellään luottamusmiehen toimintaympä-
ristöä, kunnan poliittista päätöksentekoa, hallintoa ja 
taloutta. Kunnallisten yleisten virka- ja työehtosopi-
muksien sisältö, neuvottelumenettely, yhteistoiminta, 
työsuojelu, työlainsäädäntö, ajankohtainen työmarkki-
natilanne, ATK-taidot sekä oman koulutuspolun suun-
nittelu sisältyvät kurssin kokonaisuuteen.
08.02. — 12.02. Raseborg-opisto  04.01.2010
19.04. — 23.04. Raseborg-opisto L 15.03.2010
13.09. — 17.09. Raseborg-opisto L 09.08.2010
08.11. — 12.11. Raseborg-opisto L 04.10.2010

< JatKoKurssit

luottamusmiestiedon kurssi iii B, kunta, 3 pv
Kurssi on jatkokoulutusta luottamusmiestiedon kurssit 
l ja ll käyneille luottamusmiehille. Kurssilla käsitellään 
pääsopimuksen mukaista neuvottelumenettelyä, pai-
kallista sopimista ja siihen liittyviä määräyksiä. Työn ja 
työprosessien kehittämistä ja siihen liittyvää edunval-
vontaa. TES/VES tulkintoja ja ajankohtaista työmark-
kinatilannetta. 
15.02. — 17.02. Raseborg-opisto 11.01.2010
10.05. — 12.05. Raseborg-opisto 06.04.2010
25.10. — 27.10. Raseborg-opisto 20.09.2010
08.03. — 10.03. Raseborg-opisto 01.02.2010
31.05. — 02.06. Raseborg-opisto L 26.04.2010
22.11. — 24.11. Raseborg-opisto 18.10.2010

< täYdeNNYsKurssit

Koulunkäyntiavustajien luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssin sisältönä on työntekijän ja työnantajan oikeu-
det ja velvollisuudet, KVTES:n määräykset, opetustoin-
ta säätelevä keskeinen lainsäädäntö sekä ajankohtai-
set asiat koulunkäyntiavustajien luottamusmiesten 
toimintaympäristössä.
22.09. — 24.09. Raseborg-opisto 16.08.2010

Kvtes:n jaksotyöaikakurssi, 
luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssin sisältönä on kunnallisen yleisen virka- ja työ-
ehtosopimuksen työaikaluvun perusteita ja sovelta-
mista jaksotyön (periodityön) alueelta.
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 13.09.2010

Kvtes:n vuosilomakurssi, luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssin sisältönä on kunnallisen yleisen virka- ja työ-
ehtosopimuksen vuosilomaluvun yleisiä perusteita ja 
soveltamista jaksotyön (periodityön) alueelta.
14.04. — 16.04. Raseborg-opisto 08.03.2010

Kvtes:n palkkausmääräykset, 
luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssin sisältönä on kunnallisen yleisen virka- ja työ-
ehtosopimuksen palkkausluvun sopimusmääräykset ja 
niiden soveltaminen sekä työn vaativuuden arviointi.
17.05. — 19.05. Raseborg-opisto 12.04.2010

Kvtes:n työaikamääräykset, 
luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssin sisältönä on kunnallisen yleisen virka- ja työ-
ehtosopimuksen työaikaluvun sopimusmääräykset ja 
niiden soveltaminen.
12.04. — 14.04. Raseborg-opisto 08.03.2010
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luottamusmieskoulutus — kunnalliset sopimusalat

perhepäivähoitajien luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssilla käsitellään ajankohtaisia asioita, KVTES:n 
sopimusmääräyksiä, liitteen 12 palkkaus- ja työaika-
määräyksiä, työntekijän sekä työnantajan oikeuksia ja 
velvollisuuksia.
19.05. — 21.05. Raseborg-opisto 12.04.2010

päivähoidon luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssin sisältönä on työntekijän ja työnantajan oikeu-
det ja velvollisuudet, päivähoitoa säätelevä keskeisin 
lainsäädäntö (päivähoitolaki ja –asetus, sosiaalihuol-
lon kelpoisuuslaki), KVTES:n määräykset sekä ajankoh-
taiset asiat.
03.05. — 05.05. Raseborg-opisto L 29.03.2010

sosiaali- ja terveysalan luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssilla käsitellään KVTES:n sopimusmääräyksiä ja 
niiden soveltamista, henkilöstömitoitusta ja tehtäviä, 
sosiaalialan kelpoisuuslainsäädäntöä. Terveellisiä työ-
aikoja, luottamusmiehen asemaa ja yhteistoimintaa 
työpaikalla.
27.09. — 29.09. Raseborg-opisto L 23.08.2010

teknisten sopimukset, luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssilla käsitellään kuntien teknisten työehtosopi-
muksen soveltamista, luottamusmiehen toimintaoike-
uksia ja velvollisuuksia, työntekijän oikeuksia ja velvol-
lisuuksia sekä työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia.
06.09. — 08.09. Raseborg-opisto L 02.08.2010

tilastot ja luottamusmies, luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssilla perehdytään työmarkkinaelämässä tarvitta-
vaan laskentaan, palkkatilastoihin sekä paikallisissa 
neuvotteluissa tarvittavan tilastoaineiston tulkintaan. 
Esimerkkiaineistoina käytetään kunta-alan tilastoja.
13.09. — 15.09. Raseborg-opisto L 09.08.2010

tuntipalkkaisten tes, luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Kurssilla käsitellään tuntipalkkaisten työehtosopimuk-
sen soveltamista ja ajankohtaisia kysymyksiä, irtisano-
mismenettelyä sekä luottamusmiehen, työntekijän ja 
työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia.
19.05. — 21.05. Raseborg-opisto 12.04.2010

työn vaativuuden arviointi kunta-alalla, luot-
tamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv
Työn vaativuuden arviointi palkkauksen perusteena, 
KVTES:n palkkausluvun sopimusmääräykset ja niiden 
soveltaminen, tehtäväkuvaukset ja niiden merkitys ar-
vioinnissa, arviointijärjestelmien kehittäminen.
02.06. — 04.06. Raseborg-opisto L 26.04.2010
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luottamusmieskoulutus — valtion sopimusalat

VaLtio
< PerusKurssit

luottamusmiestiedon kurssi ii, valtio, 3 pv
Kurssilla luodaan pohjaa palvelussuhde-ehtojen, työ-
lainsäädännön, yhteistoiminta- ja luottamusmiesso-
pimuksen tuntemukseen. Harjoitellaan neuvottelu- ja 
yhteistyötaitoja.
19.04. — 21.04. Raseborg-opisto L 15.03.2010
11.10. — 13.10. Raseborg-opisto 06.09.2010

< JatKoKurssit

luottamusmiestiedon kurssi lll B, valtio, 3 pv
Kurssi on jatkokoulutusta luottamusmiestiedon kurssit 
l ja ll käyneille luottamusmiehille. Kurssin sisältönä on 
työn kehittäminen, palvelussuhteen ehdot, budjetointi 
sekä toiminnan ja talouden suunnittelu, neuvottelu-
toiminta, ennakoiva edunvalvonta ja yhteistoiminta-
menettely. Kurssin molemmille jaksoille haetaan yhtä 
aikaa
02.02. — 04.02. Raseborg-opisto, L osa 1/2 28.12.2009
29.03. — 31.03.  Raseborg-opisto, osa 2/2 28.12.2009

luottamusmiestiedon kurssi lll C, valtio, 3 pv
Kurssi on jatkokoulutusta luottamusmiestiedon kurssit 
l ja ll käyneille luottamusmiehille. Kurssin tavoitteena 
on tutustuttaa kurssilaiset sopimusten rakenteeseen, 
työaikavaihtoehtoihin, palkan muodostumiseen, vuo-
silomiin, palkkausjärjestelmiin sekä paikalliseen sopi-
mustoimintaan.
22.03. — 24.03. Raseborg-opisto L 15.02.2010
27.09. — 29.09. Raseborg-opisto L 23.08.2010

< täYdeNNYsKurssit

jaksotyöajan ja työaikamääräysten 
luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, valtio, 3 pv
Kurssilla käsitellään valtion yleisen virka- ja työehto-
sopimuksen työaikasopimusta ja jaksotyön periaatteita 
valtiolla.
08.03. — 10.03. Raseborg-opisto 01.02.2010

maa- ja metsätalousministeriön virastot:  
rKtln, metlan, tiKen luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, valtio, 3 pv
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopi-
musten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan 
muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin 
sekä paikalliseen sopimustoimintaan.
15.03. — 17.03. Raseborg-opisto 08.02.2010

opetusministeriön hallinnonalan virastojen ja 
valtion oppilaitoksien luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, valtio, 3 pv
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopi-
musten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan 
muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin 
sekä paikalliseen sopimustoimintaan. 
20.10. — 22.10. Raseborg-opisto L 13.09.2010

puolustushallinnon rakennuslaitoksen luot-
tamusmiestiedon täydennyskurssi, valtio, 3 pv
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopi-
musten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan 
muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin 
sekä paikalliseen sopimustoimintaan. 
15.03. — 17.03. Raseborg-opisto 08.02.2010

puolustusvoimien luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, valtio, 3 pv
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopi-
musten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan 
muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin 
sekä paikalliseen sopimustoimintaan. 
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 13.09.2010
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puolustusvoimien ruokahuollon luottamus-
miestiedon täydennyskurssi, valtio, 3 pv
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopi-
musten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan 
muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin 
sekä paikalliseen sopimustoimintaan. Aiheina on eri-
tysesti jaksotyö ja rakennemuutos.
26.04. — 28.04. Raseborg-opisto 22.03.2010

puolustusvoimien alueluottamusmiesten luot-
tamusmiestiedon täydennyskurssi, valtio, 3 pv
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopi-
musten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan 
muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin 
sekä paikalliseen sopimustoimintaan. 
14.09. — 16.09. Kuopio 09.08.2010

rajavartiolaitoksen, poliisihallinnon ja 
hätäkeskuksen luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, valtio, 3 pv
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopi-
musten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan 
muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin 
sekä paikalliseen sopimustoimintaan. 
06.10. — 08.10. Raseborg-opisto 30.08.2010

tem:n alaisten virastojen luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, valtio, 3 pv
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopi-
musten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan 
muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin 
sekä paikalliseen sopimustoimintaan. 
19.04. — 21.04. Raseborg-opisto L 15.03.2010

valtioneuvoston yhteisen palkkausjärjestelmän  
luottamusmiestiedon täydennyskurssi,  
valtio, 3 pv
Palkkausperusteet ja arviointijärjestelmä.
01.03. — 03.03. Raseborg-opisto 25.01.2010

Yliopistojen ja korkeakoulujen 
luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 3 pv
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopi-
musten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan 
muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin 
sekä paikalliseen sopimustoimintaan. 
10.03. — 12.03. Raseborg-opisto 01.02.2010

luottamusmieskoulutus — valtion sopimusalat
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luottamusmieskoulutus — yksityinen ja vastaavat alat

YKsitYiNeN, VastaaVat aLat Ja seuraKuNta

< PerusKurssit

luottamusmiestiedon kurssi ii, yksityiselle 
sektorille, eK, ltY ja ptY, 3 pv
Kurssin sisältönä on yksityisten työnantajaorganisaa-
tioiden toiminta, työlainsäädännön ABC, työehtosopi-
musten perusrakenne, luottamusmiehen toimintaym-
päristö ja rooli, työelämäkysymysten tietolähteet sekä 
ajankohtaiset työmarkkinakysymykset. 
03.05. — 05.05. Raseborg-opisto L 29.03.2010

< JatKoKurssit

Destian luottamusmiestiedon kurssi lll, ltY, 3 pv
Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilös-
tön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, 
neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työeh-
tosopimusten määräykset ja tulkinnat, ajankohtaiset 
työmarkkinakysymykset.
14.04. — 16.04. Raseborg-opisto 08.03.2010

energia-alan luottamusmiestiedon 
kurssi lll, 3 pv
Kurssilla käsitellään energia-alan ajankohtaisia työeh-
tosopimusasioita.
15.03. — 17.03. Raseborg-opisto 08.02.2010

merenkulkulaitoksen, GtK:n, luotsaus- ja 
varustamoliikelaitoksen ja labtiumin, 
luottamusmiestiedon kurssi lll, ltY, 3 pv
Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilös-
tön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, 
neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työeh-
tosopimusten määräykset ja tulkinnat, ajankohtaiset 
työmarkkinakysymykset.
08.03. — 10.03. Raseborg-opisto 01.02.2010

Finavian luottamusmiestiedon kurssi lll,  
ltY, 3 pv
Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilöstön 
edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, neu-
vottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työehtoso-
pimusten määräykset ja tulkinnat sekä ajankohtaiset 
työmarkkinakysymykset.
22.03. — 24.03. Tampere 15.02.2010

raskone oy:n luottamusmiestiedon kurssi lll,  
ltY, 3 pv
Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilös-
tön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, 
neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työeh-
tosopimusten määräykset ja tulkinnat, ajankohtaiset 
työmarkkinakysymykset.
01.03. — 03.03. Tampere 25.01.2010

Yksityisen sosiaalialan luottamusmiestiedon  
kurssi lll, 3 pv
Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henkilös-
tön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lainsäädäntö, 
neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen, työeh-
tosopimusten määräykset ja tulkinnat, ajankohtaiset 
työmarkkinakysymykset.
14.04. — 16.04. Raseborg-opisto 08.03.2010

Yksityisen terveyspalvelualan 
luottamusmiestiedon kurssi lll, 3 pv
Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henki-
löstön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lain-
säädäntö, neuvottelumenettely ja paikallinen 
sopiminen,työehtosopimusten määräykset ja tulkinnat, 
ajankohtaiset työmarkkinakysymykset.
14.04. — 16.04. Raseborg-opisto 08.03.2010
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< täYdeNNYsKurssit

Kirkon alan luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, 3 pv
Kurssilla käsitellään kirkon ajankohtaisia sopimus- ja 
palvelussuhdeasioita. 
24.03. — 26.03. Raseborg-opisto L 15.02.2010

Kirkon alan unionin luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, 3 pv
Kurssilla käsitellään kirkon ajankohtaisia sopimus- ja 
palvelussuhdeasioita. Kurssi on tarkoitettu Kirkon alan 
Unionin pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille. 
JHL:n ja Jytyn yhteinen kurssi. 
14.10. — 16.10. Helsinki R 06.09.2010

metsähallituksen luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, ltY, 3 pv
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopi-
musten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan 
muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin 
sekä paikalliseen sopimustoimintaan.
12.04. — 14.04. Oulu 08.03.2010

ptY:n luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, 2 pv
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset sopi-
musten rakenteeseen, työaikavaihtoehtoihin, palkan 
muodostumiseen, vuosilomiin, palkkausjärjestelmiin 
sekä paikalliseen sopimustoimintaan.
19.04. — 20.04. Raseborg-opisto L 15.03.2010

Yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutus-
keskusten luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, 2 pv
Kurssin sisältönä on rakennemuutokset ja henki-
löstön edunvalvonta rakennemuutoksissa, lain-
säädäntö, neuvottelumenettely ja paikallinen 
sopiminen,työehtosopimusten määräykset ja tulkinnat, 
ajankohtaiset työmarkkinakysymykset.
15.04. — 16.04. Tampere 15.03.2010

Yksityisen sosiaalialan luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, 2 pv
Kurssin sisältönä on paikallinen sopimustoiminta, pal-
kan muodostuminen ja palkkausjärjestelmien kehittä-
minen sekä työaikajärjestelmät.
25.10. — 26.10. Helsinki 27.09.2010

Yksityisen terveyspalvelualan 
luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 2 pv
Kurssin sisältönä on paikallinen sopimustoiminta, pal-
kan muodostuminen ja palkkausjärjestelmien kehittä-
minen sekä työaikajärjestelmät.
25.10. — 26.10. Helsinki 27.09.2010

Yksityisen sektorin edunvalvontapäivät, 
yksityinen sosiaaliala, yksityinen 
terveyspalveluala, ltY, opetusala 
ja aikuiskoulutuskeskukset, ptY, 
neuvonta- ja energia-ala, 3 pv
Kurssin sisältönä on työehtosopimusten rakenne, työ-
aikavaihtoehdot, palkkausjärjestelmät ja ajankohtaiset 
sopimusalan erityiskysymykset. 
15.09. — 17.09. Helsinki R 09.08.2010

luottamusmieskoulutus — yksityinen ja vastaavat alat
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luottamusmieskoulutus — alueellinen

aLueeLLiNeN

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat
Valtakunnallinen verkkokurssi. Kurssi vastaa alueellisia 
Luottamusmies I-kursseja. Katso lisätietoja www.jhl.fi 
  verkkokurssi

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Etelä-Suomi 
21.01. — 22.01. Hyvinkää 21.12.2009

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv
Etelä-Suomi
22.04. — 22.04. Riihimäki 22.03.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kaikki sopimusalat, 1 pv
Etelä-Suomi 
17.02. — 17.02. Riihimäki 11.01.2010

luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
yksityinen sosiaali- ja terveysala, 2 pv
Etelä-Suomen alueiden yhteinen/rypäs 
15.03. — 16.03. Vantaa 15.02.2010

luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
yksityinen opetusala ja ptY, 2 pv
Etelä-Suomen alueiden yhteinen/rypäs 
16.03. — 17.03. Vantaa 15.02.2010

luottamusmiestiedon täydennyskurssi,  
kunta, 2 pv
Etelä-Suomi 
14.10. — 15.10. Lahti 06.09.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 2 pv
Kaakkois-Suomi 
11.03. — 12.03. Mikkeli 08.02.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 2 pv
Kaakkois-Suomi
14.10. — 15.10. Kouvola 13.09.2010

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Kaakkois-Suomi
20.4. — 21.4. Mäntyharju 15.03.2010

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Keski-Suomi
24.02. — 25.02. Keski-Suomi 18.01.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv
Keski-Suomi 
04.02. — 04.02. Jyväskylä 04.01.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
tunti-tes ja teknisten sopimusala, 1 pv
Keski-Suomi 
05.02. — 05.02. Jyväskylä 04.01.2010

pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä,  
kunta, 1 pv
Keski-Suomi 
25.03. — 25.03. Jyväskylä 22.02.2010

pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä,  
kunta, 1 pv
Keski-Suomi 
11.11. — 11.11. Jyväskylä 11.10.2010

luottamusmiestiedon täydennyskurssi,  
kunta, 2 pv
Keski-Suomi
14.10. — 15.10. Keski-Suomi 06.09.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta ja yksityinen, 1 pv
Lappi 
22.02. — 22.02. Rovaseutu 18.01.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta ja yksityinen, 1 pv
Lappi 
23.02. — 23.02. Kemi-Tornio 18.01.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 1 pv
Lappi 
24.02. — 24.02. Sodankylä 18.01.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kaikki sopimusalat, 1 pv
Lappi 
29.09. — 29.09. Rovaniemi 23.08.2010

Luottamusmieskurssi l, sisältökuvaus on sivulla 9.
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luottamusmieskoulutus — alueellinen

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 3 pv
Oulu, Kainuu, Lappi , Pohjoisen ryppään yhteinen
22.02. — 24.02. Rokua 18.01.2010

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 3 pv
Oulu, Kainuu, Lappi, Pohjoisen ryppään yhteinen
18.10. — 20.10. Kemi 13.09.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, yksityinen, 1 pv
Oulu, Kainuu
05.02. — 05.02. Rokua 04.01.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, valtio, 1 pv
Oulu, Kainuu, Lappi , Pohjoisen ryppään yhteinen
12.02. — 12.02. Oulu 11.01.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv
Oulu, Kainuu
17.09. — 17.09. Kajaani 16.08.2010

luottamustiedon täydennyskurssi, 
kaikki sopimusalat, 2 pv
Oulu, Kainuu, Lappi , Pohjoisen ryppään yhteinen
18.11. — 19.11. Oulu 11.10.2010

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Pirkanmaa 
08.02. — 09.02. Pirkanmaa 04.01.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv
Pirkanmaa 
14.10. — 14.10. Pirkanmaa 06.09.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, valtio, 1 pv
Pirkanmaa 
21.10. — 21.10. Pirkanmaa 13.09.2010

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Pohjanmaa 
17.02. — 18.02. Lapua 11.01.2010

luottamusmiestiedon täydennyskurssi, kunta 
ja yksityinen sosiaalipalveluala, 2 pv
Pohjanmaa 
30.09. — 01.10. Pohjanmaa 23.08.2010

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Yhteinen Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savon alueet
14.04. — 15.04. Kuopio 08.03.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
kunta, 2 pv
Pohjois-Karjala 
04.02. — 05.02. Polvijärvi 28.12.2009

luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
kunta, 2 pv
Pohjois-Karjala 
23.10. — 24.9. Polvijärvi 13.09.2010

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Yhteinen Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savon alueet
14.04. — 15.04. Kuopio 08.03.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv
Pohjois-Savo
03.02. — 03.02. Kuopio 28.12.2009

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta/tunti-tes/tek.sop, 1 pv
Pohjois-Savo
04.02. — 04.02. Kuopio 28.12.2009

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
valtio, erityispalvelut, 1 pv
Pohjois-Savo
10.02. — 10.02. Kuopio 04.01.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv
Pohjois-Savo
07.10. — 07.10. Kuopio 30.08.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
valtio, erityispalvelut, 2 pv
Pohjois-Savo
13.10. — 14.10. Kuopio 06.09.2010

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Pääkaupunkiseutu 
21.01. — 22.01. Helsinki 21.12.2009
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luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Pääkaupunkiseutu 
30.01. — 31.01. Vantaa 28.12.2009

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Pääkaupunkiseutu 
03.02. — 04.02. Helsinki 04.01.2010

luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
yksityinen sosiaali- ja terveysala, 2 pv
Etelä-Suomen alueiden yhteinen/rypäs 
15.03. — 16.03. Vantaa 15.02.2010

luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
yksityinen opetusala ja ptY, 2 pv
Etelä-Suomen alueiden yhteinen/rypäs 
16.03. — 17.03. Vantaa 15.02.2010

luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin 
luottamusmiehet, 2 pv
Pääkaupunkiseutu 
26.03. — 27.03. Riihimäki 22.02.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, valtio, 1 pv
Pääkaupunkiseutu 
24.03. — 24.03. Pääkaupunkiseutu 15.02.2010

teknisten alojen luottamusmiesten 
ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv
Pääkaupunkiseutu 
14.04. — 14.04. Helsinki 08.03.2010

työehtosopimusten muutokset – 
ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat, 1 pv
Pääkaupunkiseutu 
05.05. — 05.05. Helsinki 29.03.2010

pääluottamusmiesten ja työsuojelu-
valtuutettujen ajankohtaispäivä, 1 pv
Pääkaupunkiseutu 
07.10. — 07.10. Helsinki 30.08.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
yksityiset sopimusalat, 1 pv
Pääkaupunkiseutu 
09.10. — 09.10. Helsinki 30.08.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, valtio, 1 pv
Pääkaupunkiseutu 
17.11. — 17.11. Pääkaupunkiseutu 04.10.2010

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Satakunta
03.02. — 04.02. Ikaalinen 28.12.2009

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, valtio, yksityinen, 1 pv
Satakunta 
28.01. — 28.01. Harjavalta 21.12.2009

luottamusmiestiedon täydennyskurssi,  
kunta, 2 pv
Satakunta 
13.10. — 14.10. Ikaalinen 06.09.2010

luottamusmieskurssi l, kaikki sopimusalat, 2 pv
Varsinais-Suomi
29.03. — 30.03. Naantali 22.02.2010

perhepäivähoitajien luottamusmiesten 
ajankohtaispäivät, kunta, 2 pv
Varsinais-Suomi
04.03. — 05.03. Turku 25.01.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivä, valtio, 1 pv
Varsinais-Suomi
17.03. — 17.03. Turku 08.02.2010

luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
jaksotyöaika, kunta, 2 pv
Varsinais-Suomi
23.09. — 24.09. Naantali 16.08.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
yksityinen, 2 pv
Varsinais-Suomi
07.10. — 08.10. Turku 30.08.2010

luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
kunta, 2 pv
Varsinais-Suomi
11.10. — 12.10. Naantali 30.08.2010
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Yhteistoimintakoulutus

Yhteistoimintakoulutus on tar-

koitettu yhteistoimintaelinten 

jäsenille, pääluottamusmiehille, luotta-

musmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille 

sekä näiden varahenkilöille. Kurssit 

soveltuvat kunta-alan, kirkon, valtion ja 

yksityisen sektorin toimijoille. 

Kurssien palkallisuus määräytyy 

tarkemmin kunkin oman sopimusalan 

koulutussopimuksen mukaisesti.

Kursseilla sisältöjä, teoriaa ja 

käytännön kokemuksia käsitellään vuoro-

vaikutuksellisin keinoin ja toinen toisilta 

oppien. Kurssin jälkeen sinulla on eväät 

viedä oppimaasi käytäntöön.

Suosittelemme Edunvalvonnan ja yh-

teistoiminnan johdantokurssin käymistä 

ennen peruskurssille hakeutumista. 

< JoHdaNtoKurssit

edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 
johdantokurssi, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu kaikille omalla työpaikalla asioihin 
vaikuttamisesta kiinnostuneille ja luottamustehtäväs-
sä aloittavalle. Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen 
edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin 
sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- 
ja yhteistoimintatehtävissä. Kurssilla aloitetaan oman 
oppimispolun rakentaminen henkilökohtaisen oppi-
missuunnitelman (HOPS) avulla. Kurssin jälkeen sinulla 
on kokonaisnäkemys edunvalvonnan toimintakentästä 
ja osaat oma-aloitteisesti hakea käytännön tilanteissa 
tarvittavaa tietoa. 
11.01. — 13.01. Raseborg-opisto 07.12.2009
29.03. — 31.03. Raseborg-opisto 22.02.2010
14.06. — 16.06. Raseborg-opisto L 10.05.2010
23.08. — 25.08. Raseborg-opisto 19.07.2010
24.11. — 26.11. Raseborg-opisto 18.10.2010
08.12. — 10.12. Raseborg-opisto L 01.11.2010
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yhteistoimintakoulutus

< PerusKurssit

Yhteistoiminnan perusteet 
yksityisellä sektorilla, 3 pv
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain 
tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, me-
nettelytavoista sekä asiapiiristä. Kurssilla hankitaan 
yhteistoiminnassa tarvittavia vuorovaikutus- ja neu-
vottelutaitoja. Kurssin jälkeen sinulla on kokonais-
valtainen näkemys välittömästä ja edustuksellisesta 
yhteistoiminnasta ja sen merkityksestä työntekijöiden 
vaikuttamisen välineenä. 
29.03. — 31.03. Raseborg-opisto 22.02.2010
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 13.09.2010

Yhteistoiminnan peruskurssi, 5 pv
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain ja 
yhteistoimintasopimusten tarkoittamista yhteistoi-
minnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapii-
ristä. Kurssilla hankitaan yhteistoiminnassa tarvittavia 
vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Kurssin jälkeen 
sinulla on kokonaisvaltainen näkemys välittömästä ja 
edustuksellisesta yhteistoiminnasta ja sen merkityk-
sestä työntekijöiden vaikuttamisen välineenä. Kurssiin 
liittyy ennakkotehtävä.
11.01. — 15.01. Raseborg-opisto 07.12.2009
31.05. — 04.06. Raseborg-opisto L 26.04.2010
27.09. — 01.10. Raseborg-opisto L 23.08.2010

< täYdeNNYsKurssit

edunvalvonnan kehittämispäivät 
pääluottamusmiehille ja 
työsuojeluvaltuutetuille, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu pääluottamusmiehille ja työsuo-
jeluvaltuutetuille. Kehittämispäivillä käsitellään laajan 
edunvalvonnan kysymyksiä, sopimustoiminnan, työhy-
vinvoinnin ja työturvallisuuden teemoja sekä työelä-
män ajankohtaisia muutoksia. Kurssilaiset saavat val-
miudet soveltaa opittua oman työpaikan käytäntöön. 
Koulutusseminaarissa asioita käsitellään asiantuntija-
luentojen pohjalta.
04.10. — 06.10. Raseborg-opisto 30.08.2010

henkilöstön edustajan jaksaminen, 
tiedot ja taidot ajan haasteissa, 5 pv
Kurssilainen oppii tunnistamaan edunvalvontaympä-
ristön muutoksia ja niistä johtuvia haasteita edun-
valvontaan ja toimintaan henkilöstön edustajana. 
Selviytyminen henkilöstön edustajana edellyttää sekä 
yksilöllistä että yhteistä toimintaa ja osaamista. 
26.04. — 30.04. Raseborg-opisto 22.03.2010
04.10. — 08.10. Raseborg-opisto 30.08.2010

Kuinka toimin henkilöstön edustajana 
rakennemuutoksissa, 2 koulutusosaa, 3 pv
Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään luottamus-
mies-, työsuojelun- tai yhteistoiminnan peruskurssin 
käymistä.Kurssilla opitaan tuloksellisen ja laadukkaan 
palvelujen kehittämismallin soveltamista ja valmenne-
taan henkilöstön edustajia osallistumaan työpaikkojen 
kehittämis- ja työelämän asiantuntijatehtäviin. Kurs-
silla käsitellään rakennemuutoksessa huomioitavat 
työehtosopimusten sopimusmääräykset, työnantaja-
vaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä yhteis-
toimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikutta-
vat asiat. Kurssiin liittyy välitehtäviä ja kurssilaisten 
yhteistä verkko-opiskelua työparityöskentelynä. Kurs-
sin molemmille jaksoille haetaan yhtä aikaa.
•	08.03.	—	10.03.	Raseborg-opisto,	osa	1/2	 01.02.2010
   26.04. — 28.04. Raseborg-opisto, osa 2/2 01.02.2010
•	13.10.	—	15.10.	Raseborg-opisto,	osa	1/2	 26.07.2010
   15.11. — 17.11. Raseborg-opisto, osa 2/2 26.07.2010
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Kuntatalouden perusteet, 3 pv
Uusi kurssi
Kurssi on tarkoitettu kunta-alan henkilöstön edus-
tajille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. 
Kurssilla tutustutaan kuntatalouden näkökulmasta 
kuntien kehitysnäkymiin, tutustutaan kuntatalouden 
ja kuntakonsernin tunnuslukuihin, talousarvioihin ja 
tilinpäätöksiin. Kurssin jälkeen sinulla on valmiuksia 
ymmärtää ja tunnistaa oman kuntasi taloudellista ti-
laa, arvioida sitä henkilöstön resurssien näkökulmasta 
sekä omaat edellytykset lukea asiakirjoja. Kurssiin liit-
tyy etukäteistehtävä.
17.05. — 19.05. Raseborg-opisto 12.04.2010
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 13.09.2010

työhyvinvointia yhteistoiminnalla, 3 pv
Uusi kurssi
Kurssilla perehdytään työhyvinvointiin ja sen edelly-
tyksiin, henkilöstövoimavarajohtamisen merkitykseen 
hyvinvointia edistävästi ja yhteistoiminnan mahdolli-
suuksiin työhyvinvointikysymyksissä sekä pohditaan, 
millaisilla toimenpiteillä tuetaan henkilöstön jaksa-
mista ja pitkää työuraa.
19.04. — 21.04. Raseborg L 15.03.2010
08.11. — 10.11. Raseborg L 04.10.2010

työyhteisöneuvojakoulutus 2010, 
4 koulutusosaa, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu kehittäjäkoulutuksesta kiinnos-
tuneille työpaikan toimijoille, joilla on kokemusta 
työpaikan yhteistoiminnasta eri tehtävissä. Koulu-
tusohjelma koostuu neljästä viiden päivän pituisesta 
koulutuskokonaisuudesta sekä välitehtävistä. Kehittä-
jäkoulutuksen teemoina ovat johtaminen, organisaa-
tiotuntemus, vuorovaikutus, yhteistyö, tuloksellisuus, 
laatu sekä kehittäjänä toimiminen ja oma ennakoiva 
toimintatapa ongelmanratkaisuissa ja omassa kehittä-
järoolissa. Kurssin jälkeen sinulla on valmiuksia toimia 
työelämän kehittäjänä työorganisaatioiden toiminnas-
sa. Kurssilla käsitellään teoriaa ja käytäntöä perehtyen 
aihealueen teoriateoksiin, yhteistoiminnallisin keinoin 
hyödyntäen omia ja ryhmän kokemuksia. Kurssin kai-
kille jaksoille haetaan yhtä aikaa
15.02. — 19.02. Raseborg-opisto, osa 2/4 26.10.2009
31.05. — 04.06. Raseborg-opisto L, osa 3/4 26.10.2009
11.10. — 15.10. Raseborg-opisto, osa 4/4 26.10.2009

työyhteisöneuvojien opintopäivät, 2 pv
Työyhteisöneuvojakoulutuksen käynneille suunnatuilla 
opintopäivillä tuetaan kehittäjäammatillisuutta ajan-
kohtaisilla teemoilla ja keskusteluilla, vahvistetaan 
vertaistukea ja verkostoitumista.
20.11. — 21.11. Raseborg-opisto 18.10.2010

vaikuttavuuden arviointi, tuottavuuden ja 
tuloksellisuustyön hyvät käytännöt, 3 pv
Kurssilla esitellään ja arvioidaan paikallisten tuloksel-
lisuushankkeiden vaikuttavuutta palveluprosesseihin 
sekä vaihdetaan kokemuksia hyvistä käytännöistä. 
Kurssin jälkeen sinulla on valmiudet osallistua oman 
työpaikan strategiatyöhön ja arvioida toiminnan tu-
loksellisuutta /tuottavuutta henkilöstön näkökulmasta. 
Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään Edunvalvon-
nan ja yhteistoiminnan johdantokurssin ja peruskurs-
sin käymistä.
10.05. — 12.05. Raseborg-opisto 06.04.2010

Yritystalouden perusteet, 3 pv
Uusi kurssi
Kurssi on tarkoitettu yksityisen sektorin henkilöstön 
edustajille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuute-
tuille. Kurssilla tutustutaan taloushallinnon säädök-
siin, yrityksen talouteen, talouden tunnuslukuihin, 
talousarvioon ja tilinpäätökseen. Kurssin jälkeen si-
nulla on valmiuksia ymmärtää ja tunnistaa työpaikkasi 
taloudellista tilaa, arvioida sitä henkilöstön resurssien 
näkökulmasta sekä omaat edellytykset lukea talous-
asiakirjoja. Kurssiin liittyy etukäteistehtävä.
01.11. — 03.11. Raseborg-opisto 27.09.2010

< aLueeLLiset aJaNKoHtaisPäiVät

työsuojelun ja yhteistoiminnan 
ajankohtaispäivät, 2 pv
Oulu, Kainuu, Lappi 
25.03. — 26.03. Oulu 22.02.2010

työsuojelun ja yhteistoiminnan 
ajankohtaispäivät, 2 pv
Oulu, Kainuu, Lappi 
11.11. — 12.11. Rovaniemi 11.10.2010

Yhteistoiminnan ja työsuojelun 
ajankohtaispäivä, plm, lm, pj, tsv, tsasia, 1 pv
Pirkanmaa
05.05. — 05.05. Pirkanmaa 29.03.2010



23
JHL kouluttaa 2010

AIKA PAIKKA (L=LASTENHOITO)  HAKU ENNEN AIKA PAIKKA (L=LASTENHOITO)  HAKU ENNEN

työsuojelukoulutus

Työsuojelukoulutus on tarkoi-

tettu työsuojeluvaltuutetuille, 

varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, 

työsuojeluasiamiehille, työsuojelutoimi-

kuntien tai vastaavan paikallisen yhteis-

toimintaelimen jäsenille varahenkilöineen 

sekä pääluottamusmiehille ja luottamus-

miehille. Kurssit soveltuvat kunta-alan, 

kirkon, valtion ja yksityisen sektorin 

toimijoille. 

Kurssien palkallisuus määräytyy 

tarkemmin kunkin oman koulutusalan 

koulutussopimuksen mukaisesti. Työ-

suojelukoulutus soveltuu myös esimies-

tehtävissä toimiville. 

Kursseilla sisältöjä, teoriaa ja 

käytännön kokemuksia käsitellään vuoro-

vaikutuksellisin keinoin ja toinen toisilta 

oppien. Kurssin jälkeen sinulla on eväät 

viedä oppimaasi käytäntöön

Suosittelemme Edunvalvonnan ja yh-

teistoiminnan johdantokurssin käymistä 

ennen peruskurssille hakeutumista. 

< JoHdaNtoKurssit

edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 
johdantokurssi, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu kaikille omalla työpaikalla asioihin 
vaikuttamisesta kiinnostuneille ja luottamustehtäväs-
sä aloittavalle. Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen 
edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin 
sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- 
ja yhteistoimintatehtävissä. Kurssilla aloitetaan oman 
oppimispolun rakentaminen henkilökohtaisen oppi-
missuunnitelman (HOPS) avulla. Kurssin jälkeen sinulla 
on kokonaisnäkemys edunvalvonnan toimintakentästä 
ja osaat oma-aloitteisesti hakea käytännön tilanteissa 
tarvittavaa tietoa. 
11.01. — 13.01. Raseborg-opisto 07.12.2009
29.03. — 31.03. Raseborg-opisto 22.02.2010
14.06. — 16.06. Raseborg-opisto L 10.05.2010
23.08. — 25.08. Raseborg-opisto 19.07.2010
24.11. — 26.11. Raseborg-opisto 18.10.2010
08.12. — 10.12. Raseborg-opisto L 01.11.2010
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< PerusKurssit

työsuojelun peruskurssi, 5 pv
Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perustei-
siin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan 
työsuojeluhenkilöstön rooliin ja tehtäviin sekä opi-
taan käyttämään ennakoivaa ja korjaavaa toimintaa 
yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja 
työterveyshuollon kanssa. Aloitamme oman työsuoje-
luosaamisen kartuttaminen henkilökohtaisen oppimis-
suunnitelman avulla. Kurssin jälkeen sinulla on koko-
naisnäkemys työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehen, 
-päällikön ja -toimikunnan tehtävistä sekä työsuoje-
luyhteistoiminnasta ja osaat hakea työsuojelutehtävi-
en hoitamisessa tarvittavaa lisätietoa. Kurssiin liittyy 
ennakkotehtävä. 
22.02. — 26.02. Raseborg-opisto 18.01.2010
06.09. — 10.09. Raseborg-opisto L 02.08.2010
08.11. — 12.11. Raseborg-opisto L 04.10.2010

työsuojelun alueellinen peruskurssi, 3 pv
Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perustei-
siin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan 
työsuojeluhenkilöstön rooliin ja tehtäviin sekä opi-
taan käyttämään ennakoivaa ja korjaavaa toimintaa 
yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja 
työterveyshuollon kanssa. Aloitamme oman työsuoje-
luosaamisen kartuttaminen henkilökohtaisen oppimis-
suunnitelman avulla. Kurssin jälkeen sinulla on koko-
naisnäkemys työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehen, 
-päällikön ja -toimikunnan tehtävistä sekä työsuoje-
luyhteistoiminnasta ja osaat hakea työsuojelutehtävi-
en hoitamisessa tarvittavaa lisätietoa. Kurssiin liittyy 
ennakkotehtävä.
Länsi-Suomi
•	08.03.	—	10.03.	 Tampere	 01.02.2010
Itä-Suomi
•	22.03.	—	24.03.	 Varkaus	 15.02.2010
Pohjois-Suomi
•	25.01.	—	27.01.	 Oulu	 20.12.2009

työsuojelun perusteet yksityisellä 
sektorilla, 3 pv
Uusi kurssi
Kurssi on tarkoitettu yksityisen sektorin työsuojeluval-
tuutetuille, varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille ja 
työsuojelutoimikunnan jäsenille. Kurssilla perehdytään 
työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin 
säädöksiin, tutustutaan työsuojeluhenkilöstön rooliin 
ja tehtäviin sekä opitaan käyttämään ennakoivaa ja 
korjaavaa toimintaa yhteistyössä työpaikan henkilös-
tön, työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa. Kurssilla 
aloitetaan oman työsuojeluosaamisen kartuttaminen 
henkilökohtaisen oppimissuunnitelman avulla.
12.04. — 14.04. Raseborg-opisto 08.03.2010
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 13.09.2010

< JatKoKouLutus

työsuojelun jatkokurssi, 2 koulutusosaa, 5 pv
Kurssille pääsyyn edellytetään Työsuojelun peruskurs-
sin käymistä tai vastaavia tietoja. Hae molemmille 
jaksoille yhtä aikaa. Koulutuksen keskeisiä osa-alueita: 
Työn vaarojen ja kuormitustekijöiden arviointi, tapa-
turman torjunta, työn fysikaaliset ja kemialliset altis-
teet. Työterveyshuollon toiminta, fyysinen ja henkinen 
kuormittavuus, ergonomiaan liittyvät periaatteet, var-
haisen välittämisen mallit ja kuntoutus. Teemoja ovat 
myös väkivallan uhan hallinta, häirintä ja epäasillinen 
kohtelu, yksintyöskentelyn periaatteet, työsuojelun 
valvonta ja viranomaistoiminta, työelämän muutokset 
ja kehittäminen. Kurssiin sisältyy lisäksi laaja Työtur-
vallisuuskortti-koulutus, jonka liitto maksaa. Tentin 
jälkeen saat Työturvallisuuskortin, jonka voimassa-
oloaika on 5 vuotta. Koulutusjaksojen välillä tehdään 
välitehtävä ja käydään yhteistä keskustelua verkko-
opiskeluna. Kurssin jälkeen sinulla on eväät työsuoje-
lutehtäviin työpaikalla ja osaat hakea lisää tietoa. 
Kurssin molemmille jaksoille haetaan yhtä aikaa.
•	17.05.	—	21.05.	Raseborg-opisto,	osa	1/2	 12.04.2010
   07.06. — 11.06. Raseborg-opisto, osa 2/2 12.04.2010
•	20.09.	—	24.09.	Raseborg-opisto,	osa	1/2	 16.08.2010
   25.10. — 29.10. Raseborg-opisto, osa 2/2 16.08.2010
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< JatKoKouLutus ModuuLeiNa

työsuojelun jatkokurssi moduulikoulutuksena, 
4 moduulia, 3 pv ja 2 pv
Kurssille pääsyyn edellytetään Työsuojelun peruskurs-
sin käymistä tai vastaavia tietoja. Moduuleihin liittyy 
ennakkotehtäviä. Moduulit ovat itsenäisiä kokonai-
suuksia, parhaan hyödyn oppimiselle saat suoritta-
malla ne järjestyksessä. Moduulien teemoja: 1) työn 
vaarojen ja kuormitustekijöiden arviointi, tapaturman 
torjunta, työn fysikaaliset ja kemialliset altisteet. 2) 
Työterveyhuollon toiminta, fyysinen ja henkinen kuor-
mittavuus, ergonomiaan liittyvät periaatteet, varhaisen 
välittämisen mallit ja kuntoutus. 3) Väkivallan uhan 
hallinta, häirintä ja epäasiallinen kohtelu, yksintyös-
kentely, työsuojelun valvonta ja viranomaistoiminta, 
työelämän muutokset ja kehittäminen. 4) Työturvalli-
suuskorttikoulutus sekä tentti. Tentin jälkeen saat Työ-
turvallisuuskortin, jonka voimassaoloaika on 5 vuotta 
ja jonka liitto maksaa. Hae koko kurssikokonaisuuteen 
ensimmäisen moduulin yhteydessä.
•	01.03.	—	03.03.	Raseborg-opisto,	osa	1/4	 25.01.2010
   19.04. — 21.04. Raseborg-opisto L, osa 2/4 25.01.2010
   03.05. — 05.05. Raseborg-opisto L, osa 3/4 25.01.2010
   06.05. — 07.05. Raseborg-opisto L, osa 4/4 25.01.2010
•	30.08.	—	01.09.	Raseborg-opisto,	osa	1/4	 26.07.2010
   04.10. — 06.10. Raseborg-opisto, osa 2/4 26.07.2010
   15.11. — 17.11. Raseborg-opisto, osa 3/4 26.07.2010
   18.11. — 19.11. Raseborg-opisto, osa 4/4 26.07.2010

< täYdeNNYsKouLutus

edunvalvonnan kehittämispäivät 
pääluottamusmiehille ja 
työsuojeluvaltuutetuille, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu pääluottamusmiehille ja työsuo-
jeluvaltuutetuille. Kehittämispäivillä käsitellään laajan 
edunvalvonnan kysymyksiä, sopimustoiminnan, työhy-
vinvoinnin ja työturvallisuuden teemoja sekä työelä-
män ajankohtaisia muutoksia. Kurssilaiset saavat val-
miudet soveltaa opittua oman työpaikan käytäntöön. 
Koulutusseminaarissa asioita käsitellään asiantuntija-
luentojen pohjalta.
04.10. — 06.10. Raseborg-opisto 30.08.2010

hyvä työterveyshuoltokäytäntö työpaikalla, 3 pv
Kurssilla opitaan keskeiset asiat työsuojelun ja työ-
terveyshuollon toimintaa ohjaavista säädöksistä ja 
tehtävistä. Kurssilla haetaan hyviä toimintamalleja 
työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyöhön työor-
ganisaation tueksi. 
18.01. — 20.01. Raseborg-opisto 14.12.2009
22.11. — 24.11. Raseborg-opisto  18.10.2010

hyvän kohtelun edistäminen työelämässä, 3 pv
Kurssilla saat tietoa epäasialliseen kohteluun, häi-
rintään ja syrjintään liittyvistä säädöksistä, toimivan 
työyhteisön periaatteesta sekä työkaluja käytännön 
tilanteisiin työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kurssin 
jälkeen sinulla on valmiuksia jakaa tietoa työyhteisön 
ristiriitatilanteissa sekä tukea työyhteisöä ja työnteki-
jöitä ratkaisujen hakemisessa.
10.05. — 12.05. Raseborg-opisto 06.04.2010
11.10. — 13.10. Raseborg-opisto 06.09.2010
29.11. — 01.12. Raseborg-opisto 25.10.2010

Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö, 3 pv
Koneiden ja laitteiden turvallisuus sekä niiden oikea 
käyttö ovat osa työturvallisuutta mm. hoito- ja hoiva-
työssä, keittöissä, puhtaanapidossa, kiinteistönhoidos-
sa sekä teknisellä sektorilla. Kurssilla käydään läpi ko-
neturvallisuuden perusteita ja tutustutaan aiheeseen 
liittyviin säädöksiin. Kurssin jälkeen osaat arvioida työ-
paikan ja työskentelytapojen turvallisuutta sekä ryhtyä 
toimiin turvallisuuden parantamiseksi.
15.02. — 17.02. Raseborg-opisto 11.01.2010
25.10. — 27.10. Raseborg-opisto 20.09.2010
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työn kuormittavuus ja jaksaminen, 3 pv
Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden johdolla tun-
nistetaan työn fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuor-
mitustekijöitä. Kurssilla opitaan kokonaisarviointiin 
pohjautuvaa työn kuormittavuusarviointia ja harjoi-
tellaan yhteistyön tekemistä työterveyshuollon kanssa. 
Kurssin jälkeen sinulla on valmiudet tukea työyhteisöjä 
kehittämään työolojaan. 
01.02. — 03.02. Raseborg-opisto L 28.12.2009
01.11. — 03.11. Raseborg-opisto 27.09.2010

työsuojelu yhteisellä työpaikalla, 3 pv
Kurssilla tunnistetaan yhteisen työpaikan turvallisuu-
den haasteita ja vastuita, työsuojelun yhteistoimin-
taa yhteisellä työpaikalla, työnantajan velvoitteita ja 
työntekijöiden velvollisuuksia ja oikeuksia. Kurssilla 
käsitellään mm. tilaajavastuuta, vuokratyötä ja muun 
ulkopuolisen työvoiman käyttöä sekä viranomaisval-
vontaa.
22.03. — 24.03. Raseborg-opisto L 15.02.2010

työsuojelun kehittämispäivät, 3 pv
Päivillä käsitellään työelämän ja työsuojelun ajankoh-
taisia teemoja sekä hyviä käytäntöjä ja haetaan keinoja 
työpaikoilla tapahtuvan työsuojelun yhteistoiminnan 
ja sen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Kurssille pää-
syyn edellytetään vähintään työsuojelun peruskurssin 
käymistä tai vastaavia teemoja.
24.05. — 26.05. Raseborg-opisto 19.04.2010

työsuojelun tukiverkoston päivät, 2 pv
Liitto kutsuu kurssille alueellisten työsuojeluverkoston 
nimetyt edustajat. Verkostoitumisen tavoitteena on 
tukea työsuojeluaktiiveja tehtävässään ja jakaa hyviä 
malleja paikalliseen työsuojelutoimintaan. Päivillä ke-
hitetään verkostojen toimintatapoja.
21.10. — 22.10. Raseborg-opisto L 20.09.2010

< aLueeLLiset aJaNKoHtaisPäiVät

työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
Keski-Suomi
11.03. — 12.03. Jyväskylä 08.02.2010

työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
Kaakkois-Suomi
16.09. — 17.09. Kouvola 16.08.2010

työsuojelun ja yhteistoiminnan 
ajankohtaispäivät, 2 pv
Oulu, Kainuu, Lappi
25.03. — 26.03. Oulu 22.02.2010

työsuojelun ja yhteistoiminnan 
ajankohtaispäivät, 2 pv
Oulu, Kainuu, Lappi
11.11. — 12.11. Rovaniemi 11.10.2010

työsuojelun ajankohtaispäivät, 
työsuojeluvaltuutetut ja –asiamiehet, 2 pv
Pirkanmaa
11.11. — 12.11. Pirkanmaa 11.10.2010

Yhteistoiminnan ja työsuojelun 
ajankohtaispäivä, plm, lm, pj, tsv, tsasia, 1 pv
Pirkanmaa
05.05. — 05.05. Pirkanmaa 29.03.2010

työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
Pohjanmaa
15.04. — 16.04. Tuuri 15.03.2010

työsuojelun ajankohtaispäivä, 1 pv
Pohjois-Karjala
18.02. — 18.02. Joensuu 18.01.2010

työsuojelun ajankohtaispäivä, 1 pv
Pohjois-Savo
18.02. — 18.02. Kuopio 18.01.2010
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työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
10.11. — 11.11. Varkaus 11.10.2010

työsuojelun ajankohtaispäivät, 
työsuojeluvaltuutetuille ja –asiamiehille, 2 pv
Pääkaupunkiseutu
15.04. — 16.04. Pääkaupunkiseutu 15.03.2010

plm- ja tsv- ajankohtaispäivä, 1 pv
Pääkaupunkiseutu
07.10. — 07.10. Helsinki 30.08.2010

työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaispäivä, 
yksityinen sektori, 1 pv
Pääkaupunkiseutu
14.10. — 14.10. Pääkaupunkiseutu 13.09.2010

työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaispäivä, 1 pv
Pääkaupunkiseutu
11.11. — 11.11. Pääkaupunkiseutu 11.10.2010

työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
Satakunta
15.04. — 16.04. Nokia 15.03.2010

työsuojelun ajankohtaispäivä, 1 pv
Satakunta
11.11. — 11.11. Harjavalta 11.10.2010

työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
Varsinais-Suomi
22.03. — 23.03. Naantali 15.02.2010

työsuojelun täydennyskoulutus, 
työturvallisuuslain syventävä koulutus, 2 pv
Etelä-Suomi
18.03. — 19.03. Hämeenlinna 13.09.2010

työsuojelun ajankohtaispäivät, 
-työsuojelutarkastuksen prosessointi, 2 pv
Etelä-Suomi
14.10. — 15.10. Asikkala 13.09.2010

työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
Varsinais-Suomi
18.10. — 19.10. Naantali 13.09.2010

työsuojelun ajankohtaispäivä, 1 pv
Satakunta
12.11. - 12.11.  Harjavalta 15.10.09

työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
Satakunta
02.04. - 03.04.  Ikaalinen 05.03.09

työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
Varsinais-Suomi
09.03. - 10.03.  Naantali 09.02.09
12.10. - 13.10.  Naantali 14.09.09

työsuojelukoulutus
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Järjestöllinen koulutus

Vuoden 2010 aikana jatkuvat 

JHL tutuksi -teemakurssit uusille 

jäsenille ja niille jotka eivät vielä tunne 

liittoaan hyvin. Kursseilla perehdytään 

JHL:n toimintaan ja jokaisella kurssilla on 

vaihtuva erilainen teema – esimerkiksi 

luonto.

2010 järjestölliset kurssit jatkavat 

ennallaan, niin että puheenjohtajille ja 

sihteereille järjestetään myös jatkokursse-

ja eli syventävää koulutusta tehtäviinsä.

Pitkään aktiivina olleille jäsenille 

jatkuu Aktiiviakatemia- moduulikoulutus 

ja tämän lisäksi järjestölliseen kolutuk-

seen on lisätty kaksi uutta moduuli-

koulutusta – Kansainvälisyyskurssi neljä 

osaa, joista kukin kestää kolme päivää 

sekä Trade Union English – kaksi osaa, 

joista kumpikin kestää kolme päivää. 

Englanninkielenkurssi sopii perustasoi-

sena vasta-alkajille ja on tarkoitettu 

ammattiyhdistysaktiiveille sekä aiheesta 

kiinnostuneille.

Kaikille järjestökursseille liitto maksaa 

matkakulut sekä kurssimaksun, johon 

sisältyy opetus ja täysihoito. Arkipäivinä 

pidettäviltä kursseilta liitto maksaa 

verottoman kurssiapurahan palkatto-

muustodistusta vastaan.

< JoHdaNtoKurssit

edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 
johdantokurssi, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu kaikille omalla työpaikalla asi-
oihin vaikuttamisesta kiinnostuneille ja luottamus-
tehtävässä aloittavalle. Kurssilla perehdytään liiton, 
paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden 
tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, 
työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä. Kurssilla aloi-
tetaan oman oppimispolun rakentaminen henkilö-
kohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) avulla. Kurssin 
jälkeen sinulla on kokonaisnäkemys edunvalvonnan 
toimintakentästä ja osaat oma-aloitteisesti hakea käy-
tännön tilanteissa tarvittavaa tietoa. 
11.01. — 13.01. Raseborg-opisto 07.12.2009
29.03. — 31.03. Raseborg-opisto 22.02.2010
14.06. — 16.06. Raseborg-opisto L 10.05.2010
23.08. — 25.08. Raseborg-opisto 19.07.2010
24.11. — 26.11. Raseborg-opisto 18.10.2010
08.12. — 10.12. Raseborg-opisto L 01.11.2010
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< aVoiMet JäseNKurssit

jhl tutuksi –hyvinvointikurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu uusille jäsenille tai niille jotka ha-
luavat tutustua toisiinsa ja omaan ammattiliittoonsa. 
Viikko toteutetaan hyvinvointikurssina. Kurssin tarkoi-
tus on tehdä tutuksi liittomme JHL, sen yhdistykset, 
toimintatavat ja edunvalvonta. Kurssin jälkeen tunnet 
oman liittosi ja olet mieleltäsi virkistäytynyt.
11.01. — 15.01. Raseborg-opisto 07.12.2009

jhl tutuksi –kurssi maahanmuuttajille, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu kaikille JHL:n maahanmuuttaja-
jäsenille jotka haluavat tuntea oman liittonsa. Kurssin 
tarkoitus on tehdä tutuksi liittomme JHL, sen yhdis-
tykset, toimintatavat ja edunvalvonta. Lisäksi kurssil-
la keskitytään maahanmuuttajien erityiskysymyksiin. 
Kurssin jälkeen tunnet oman liittosi ja olet tavannut 
muita vertaisryhmääsi kuuluvia JHL:n jäseniä. 
01.02. — 03.02. Raseborg-opisto L 27.12.2009

jhl tutuksi –liikuntakurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu uusille jäsenille tai niille jotka ha-
luavat tutustua toisiinsa ja omaan ammattiliittoonsa. 
Viikko toteutetaan liikuntakurssina. Kurssin tarkoitus 
on tehdä tutuksi liittomme JHL, sen yhdistykset, toi-
mintatavat ja edunvalvonta. Lisäksi kurssilla on oh-
jattua liikuntaa eri muodoissa. Kurssin jälkeen tunnet 
oman liittosi ja olet mieleltäsi virkistäytynyt.
23.08. — 27.08. Raseborg-opisto 19.07.2010

jhl tutuksi –luontokurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu uusille jäsenille tai niille jotka ha-
luavat tutustua toisiinsa ja omaan ammattiliittoonsa. 
Viikko toteutetaan luontokurssina. Kurssin tarkoitus on 
tehdä tutuksi liittomme JHL, sen yhdistykset, toimin-
tatavat ja edunvalvonta. Lisäksi kurssilla on ohjattua 
luontoliikuntaa. Kurssin jälkeen tunnet oman liittosi ja 
olet mieleltäsi virkistäytynyt. 
15.02. — 19.02. Raseborg-opisto 11.01.2010
27.09. — 01.10. Raseborg-opisto L 23.08.2010

jhl tutuksi –luontokuvauskurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu uusille jäsenille tai niille jotka 
haluavat tutustua toisiinsa ja omaan ammattiliittoon-
sa. Viikko toteutetaan valokuvauskurssina. Samalla 
perehdymme hieman digikuvauksen tekniikkaan ja 
kuvan käsittelyyn. Kurssin tarkoitus on tehdä tutuksi 
liittomme JHL, sen yhdistykset, toimintatavat ja edun-
valvonta. Kurssin jälkeen tunnet oman liittosi ja olet 
mieleltäsi virkistäytynyt.
31.05. — 04.06. Raseborg-opisto L 26.04.2010

jhl tutuksi –musiikkikurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu uusille jäsenille tai niille jotka ha-
luavat tutustua toisiinsa ja omaan ammattiliittoonsa. 
Viikko toteutetaan musiikkikurssina. Kurssin tarkoitus 
on tehdä tutuksi liittomme JHL, sen yhdistykset, toi-
mintatavat ja edunvalvonta. Tarkista musiikkikurssin 
teema netistä www.jhl.fi/kurssit 
15.11. — 19.11. Raseborg-opisto 11.10.2010

< PerHeKurssit

meidän jhl –perhekurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu kaikille toiminnasta kiinnostu-
neille JHL:n jäsenille. Kurssin tarkoitus on tehdä tutuksi 
liittomme JHL, sen yhdistykset, toimintatavat ja edun-
valvonta. Lisäksi on ohjattua toimintaa koko perheelle 
sekä 3-17-vuotiaille omaa ohjelmaa ja ohjaajat. Katso 
koulutusoppaan alkusivuilta kurssituet ja maksut koh-
dasta perhekurssit. Kurssin jälkeen tunnet oman liittosi 
ja olet tavannut muita JHL:n jäseniä. 
14.06. — 18.06. Raseborg-opisto L 30.04.2010
05.07. — 09.07. Raseborg-opisto L 30.04.2010

järjestöllinen koulutus



31
JHL kouluttaa 2010

AIKA PAIKKA (L=LASTENHOITO)  HAKU ENNEN AIKA PAIKKA (L=LASTENHOITO)  HAKU ENNEN

järjestöllinen koulutus

< PerusKurssit

hallituksen jäsenten kurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistyksen hallituksen jäsenille 
ja varajäsenille. Osallistujiksi toivotaan samasta yhdis-
tyksestä vähintään kaksi osallistujaa. Kurssille pääsyyn 
edellytetään edunvalvonnan johdantokurssin käymistä 
tai vastaavia tietoja. Kurssilla perehdytään JHL:n toi-
mintaan, yhdistyksen hallituksen toimintaan, yhdis-
tyslakiin, yhdistyksen sääntöihin, hallituksen jäsenen 
tehtäviin ja vastuisiin. Kurssin jälkeen sinulla on koko-
naisnäkemys hallituksen jäsenen vastuista ja yhdistyk-
sen toiminnan merkityksestä. 
01.03. — 05.03. Raseborg-opisto 28.12.2009
03.05. — 07.05. Raseborg-opisto L 29.03.2010
08.11. — 12.11. Raseborg-opisto L 04.10.2010

jäsenasiainhoitajien peruskurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistyksen jäsenasiainhoitajille. 
Kurssilla perehdytään jäsenasioiden hoidon perustei-
hin: jäsenhuolto-, jäsenrekisteri- ja jäsenhankinta-
asioihin. Kurssiin sisältyy myös OpenDora-jäsenrekiste-
riohjelman koulutusta. Kurssin jälkeen sinulla on hyvät 
valmiudet käyttää jäsenrekisteriä ja hoitaa yhdistyksen 
jäsenasioita. 
08.02. — 12.02. Raseborg-opisto 04.01.2010
22.11. — 26.11. Raseborg-opisto 18.10.2010

opintosihteerin peruskurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten opintosihteereille. 
Kurssilla perehdytään liiton ja alueiden koulutukseen 
sekä perehdytään yhdistysten koulutuksen suunnitte-
luun niin aktiivien kuin muidenkin jäsenten kannalta. 
Kurssin jälkeen osaat ohjata yhdistyksen toimihenkilöi-
tä oikeille kursseille sekä järjestää jäsenistölle kohden-
nettua koulutusta.
01.02. — 05.02. Raseborg-opisto L 28.12.2009

puheenjohtajan peruskurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten puheenjohtajille ja 
varapuheenjohtajille. Kurssilla perehdytään liiton ja 
yhdistysten tehtäviin, yhdistyksen rooliin edunvalvon-
tatyössä sekä johtamistaitoihin. Kurssin jälkeen hallit-
set yhdistyksen roolin edunvalvonnan toimintakentällä 
ja osaat oma-aloitteisesti hakea käytännön tilanteissa 
tarvittavaa tietoa sekä johtaa yhdistystä.
08.03. — 12.03. Raseborg-opisto 01.02.2010
17.05. — 21.05. Raseborg-opisto 12.04.2010
11.10. — 15.10. Raseborg-opisto 06.09.2010

sihteerin peruskurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten sihteereille ja hei-
dän varahenkilöilleen. Kurssilla perehdytään liiton ja 
yhdistysten tehtäviin, yhdistyksen rooliin edunvalvon-
tatyössä, sihteerin tehtäviin yhdistyksen ja hallituksen 
kokouksissa sekä yleensä hallituksen jäsenten tehtä-
viin. Kurssin jälkeen hallitset yhdistyksen roolin edun-
valvonnan toimintakentällä ja osaat toimia sihteerinä, 
laatia asiakirjoja ja arkistoida. 
01.02. — 05.02. Raseborg-opisto L 28.12.2009
15.03. — 19.03. Raseborg-opisto 08.02.2010
18.10. — 22.10. Raseborg-opisto L 13.09.2010

taloudenhoitajan peruskurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten taloudenhoitajille ja 
heidän varajäsenilleen sekä puheenjohtajille. Kurssilla 
perehdytään yhdistysten kirjanpidon hoitoon. Kurssin 
jälkeen hallitset yhdistyksen kirjanpidon perusasiat. 
Kurssilla käsitellään kirjanpito-ohjelmaa ja kirjanpitoa 
asiantuntijan johdolla.
18.01. — 22.01. Raseborg-opisto 14.12.2009
06.09. — 10.09. Raseborg-opisto L 02.08.2010

tilintarkastajien peruskurssi, 2 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten tilintarkastajille ja 
varatilintarkastajille sekä puheenjohtajille. Kurssilla 
perehdytään tilintarkastajien tehtäviin, asemaan ja 
vastuuseen. Kurssin jälkeen osaat tehdä yhdistyksen 
tilintarkastuksen. Kurssilla käsitellään yhdistyksen kir-
janpitoa asiantuntijan johdolla.
30.01. — 31.01. Raseborg-opisto 28.12.2009
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< JatKo- Ja täYdeNNYsKurssit

aktiiviakatemia moduulikoulutus, 
4 koulutusosaa, 5 pv
Moduulikoulutus on tarkoitettu yhdistysten puheen-
johtajille, työsuojeluvaltuutetuille ja pääluottamus-
miehille, jotka ovat suorittaneet omien toimialojensa 
johdanto-, perus- ja jatkokurssit. Kurssi koostuu nel-
jästä viiden päivän mittaisesta moduulista. Kurssin 
tarkoitus on antaa laajempia valmiuksia järjestö- ja 
edunvalvontatehtävissä toimiville. Kurssin aikana kä-
sitellään suullista ja kirjallista esiintymistaitoa, neu-
vottelu- ja vuorovaikutustaitoja, yhteiskuntavaikut-
tamista ja oman persoonan kehittymistä. Hae koko 
kurssikokonaisuuteen ensimmäisen moduulin yhteydessä!
08.02. — 12.02. Raseborg-opisto, osa 1/4  04.01.2010
07.06. — 11.06. Raseborg-opisto, osa 2/4 04.01.2010
13.09. — 17.09. Raseborg-opisto L, osa 3/4 04.01.2010
29.11. — 03.12. Raseborg-opisto, osa 4/4 04.01.2010

ilmaisutaidon ja viestinnän kurssi, 3 pv
Uusi kurssi
Keskinäinen vuorovaikutus koostuu ilmaisutaidon ja 
viestinnän eri osa-alueista. Näistä tarkentuvat myös 
vuosittain vaihtuvat kurssin pääteemat. Tänä vuonna 
keskitymme ilmaisuun ja omaan esiintymiseen.
06.10. — 08.10. Raseborg-opisto 06.09.2010

Kansainvälisyyskurssi moduulikoulutus, 
4 koulutusosaa, 3 pv
Uusi kurssikokonaisuus
Moduulikoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kan-
sainvälisistä asioista vastaaville, puheenjohtajille, tie-
dottajille ja opintosihteereille. Kurssilla perehdytään 
kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja ay-liikkeen 
kansainväliseen strategiaan. Kurssilaiset perehtyvät 
Eurooppa-tason sopimustoimintaan ja yhteisölainsää-
däntöön. Kurssin jälkeen tiedät miten kansainvälinen 
toiminta vaikuttaa paikallistasoon ja mitä yhdistykset 
voivat osaltaan tehdä kansainvälisyyden edistämiseksi. 
Hae koko kurssikokonaisuuteen ensimmäisen moduulin 
yhteydessä!
08.03. — 10.03. Raseborg-opisto, osa 1/4 01.02.2010
07.06. — 09.06. Raseborg-opisto, osa 2/4 01.02.2010
22.09. — 24.09. Raseborg-opisto, osa 3/4 01.02.2010
29.11. — 01.12. Raseborg-opisto, osa 4/4 01.02.2010

monikulttuurisuus työpaikalla, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuutta-
jille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille 
sekä muille JHL:n aktiiveille, jotka kohtaavat tai tu-
levat kohtaamaan maahanmuuttajia työyhteisöissään 
ja yhdistystoiminnassa. Koulutus koostuu luennoista, 
keskusteluista, ryhmätöistä ja erilaisista harjoituksista, 
jotka mahdollistavat kokemuksellisen oppimisen. Kurs-
sin aikana mietitään, mitä kulttuuri on ja kuinka se 
ilmenee. Kursseilla käsitellään maahanmuuttajuutta, 
monikulttuurisuutta – ja sen merkitystä voimavarana. 
Kurssin aikana käydään läpi myös yhdenvertaisuuslain 
sisältöä ja merkitystä.
21.04. — 23.04. Raseborg-opisto L 15.03.2010

puheenjohtajan ja sihteerin yhteistyö, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten puheenjohtajille ja 
sihteereille. Kurssilla käsitellään työparityöskentelyä 
yhdistyksen hallituksessa. Kurssille pääsyyn edellyte-
tään, että yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri hake-
vat samalle kurssille. Kurssin jälkeen puheenjohtaja ja 
sihteeri hallitsevat työparityöskentelyn periaatteet.
12.04. — 14.04. Raseborg-opisto 08.03.2010

puheenjohtajan jatkokurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten puheenjohtajille ja 
varapuheenjohtajille. Kurssilla käsitellään kokouskäy-
täntöjä, esiintymistaitoja, tehtävien jakamista, joh-
tamista ja muita puheenjohtajan tehtävään liittyviä 
asioita. Kurssille pääsyyn edellytetään Puheenjohtajan 
peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssin 
jälkeen sinulla on parempi työkalupakki yhdistyksen 
johtamiseen.
18.01. — 22.01. Raseborg-opisto 14.12.2009
25.10. — 29.10. Raseborg-opisto 20.09.2010
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sihteerin jatkokurssi, 5 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten sihteereille ja vara-
sihteereille. Kurssilla harjoitellaan tekstinkäsittelyä ja 
asiakirjojen hallintaa sihteerin näkökulmasta. Lisäksi 
paneudumme syvällisemmin kokoustekniikkaan ja sen 
sisältöihin. Kurssille pääsyyn edellytetään Sihteerin 
peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssin 
jälkeen yhdistyksen sihteerinä toimiminen on entistä 
mielekkäämpää. 
22.03. — 26.03. Raseborg-opisto L 15.02.2010
01.11. — 05.11. Raseborg-opisto 27.09.2010

taloudenhoitajien jatkokurssi, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten taloudenhoitajille ja 
heidän varajäsenilleen. Kurssi syventää taloudenhoita-
jan kirjanpidon perusosaamista, toiminnan ja talouden 
suunnittelua. Kurssin jälkeen sinulla on laajempi näke-
mys yhdistyksen kirjanpidosta.
08.12. — 10.12. Raseborg-opisto L 01.11.2010

tiedotustoiminta tehokkaaksi, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen tiedot-
tajille, puheenjohtajille ja sihteereille. Kurssi antaa 
valmiuksia yhdistyksen tiedotustoimintaan ja yhteis-
kuntavaikuttamiseen. Kurssin jälkeen olet perehtynyt 
tiedottamisen ja yhteiskuntavaikuttamisen perustei-
hin. 
10.05. — 12.05. Raseborg-opisto 12.04.2010

trade union english, 2 koulutusosaa, 3 pv
Uusi kurssikokonaisuus
Kurssi on tarkoitettu yhdistyksien aktiiveille ja niille, 
jotka työpäivinään tarvitsevat työmarkkinaenglantia 
kanssakäymisessä. Kurssi on tasoltaan peruskurssi jo-
ten voit ilmoittautua, jos osaat englanninkielen alkeet. 
Kurssin vetäjänä englanninkielinen opettaja ja kurssi 
koostuu kahdesta moduulista. Hae koko kurssikokonai-
suuteen ensimmäisen moduulin yhteydessä!
14.06. — 16.06. Raseborg-opisto L, osa 1/2 10.05.2010
16.08. — 18.08. Raseborg-opisto, osa 2/2 10.05.2010

Yhdistysten taloushallinnon kurssi, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu kaikille yhdistysten hallitusten 
jäsenille. Kurssilla perehdytään yhdistyksen talouden-
hoitoon ja hallituksen jäsenen vastuisiin talousarvion 
seurannassa. Kurssilla käsitellään myös kuluihin, vero-
tukseen ja palkkioihin liittyviä asioita. Kurssin jälkeen 
tiedät vastuusi hallituksen jäsenenä ja osaat lukea kir-
janpitoa.
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 13.09.2010

Yhdistystoiminnan suunnittelukurssi, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu kaikille yhdistysten hallitusten 
jäsenille. Osallistujiksi toivotaan samasta hallituksesta 
vähintään neljä osallistujaa. Kurssilla perehdytään yh-
distyksen nykytilaan, edunvalvonnallisten ja järjestöl-
listen tehtävien ja haasteiden tunnistamiseen sekä val-
mistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaa. Teemme 
omalle yhdistykselle seuraavan vuoden toimintasuun-
nitelman pohjaa mahdollisimman valmiiksi syyskoko-
uksessa esitettäväksi. Kurssin jälkeen hallitset yhdis-
tyksen toiminnan suunnitelmallisen kehittämisen. 
30.08. — 01.09. Raseborg-opisto 26.07.2010
06.09. — 08.09. Raseborg-opisto L  02.08.2010
20.09. — 22.09. Raseborg-opisto  16.08.2010

Yhdistystoiminnan uudet haasteet, 2 pv
Muuttuuko yhdistys ja mihin suuntaan? Viikonloppu-
kurssilla etsitään työkaluja järjestötoimintaan. Teh-
dään projektisuunnitelma tai hanke. Suosituksena on, 
että kurssille osallistuu yhdistyksen hallituksesta use-
ampi henkilö – mieluummin koko hallitus. 
06.03. — 07.03. Raseborg-opisto 01.02.2010
24.04. — 25.04. Raseborg-opisto 22.03.2010
18.09. — 19.09. Raseborg-opisto 16.08.2010
09.10. — 10.10. Raseborg-opisto 06.09.2010

Yhteiskuntavaikuttamisen kurssi, 3 pv
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistysten puheen-
johtajille, pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuute-
tuille. Kurssilla perehdytään yhteiskunnallisiin käsit-
teisiin ja siihen mitä yhteiskuntavaikuttamisen keinoja 
minulla/yhdistyksellä on. Kurssin jälkeen tiedät mitä 
on olla aktiivinen kansalainen.
17.05. — 19.05. Raseborg-opisto 12.04.2010
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Järjestölliset opintopäivät

Järjestölliset opintopäivät jakau-

tuvat tehtäväkohtaisiin ja yleisiin 

opintopäiviin. Järjestölliset opintopäivät 

kustantaa liitto kokonaisuudessaan. 

JHL siis maksaa jäsenen täysihoidon ja 

matkat, mutta ei korvaa ansionmene-

tyksiä. Tarkemmat ohjeet kurssituista 

löytyvät oppaan sivulla 5 ja netistä. 

< JärJestöLLiset oPiNtoPäiVät

jhl:n opiskelijapäivät, 2 pv
JHL:n opiskelijoiden omat opintopäivät. Ajankohtaiset 
teemat netistä www.jhl.fi
16.10. — 17.10. Raseborg-opisto 13.09.2010

jäsenhankkijapäivät, 2 pv
Opintopäivillä käsitellään eri jäsenhankinnan muotoja. 
Vaihdamme kokemuksia ja mietimme mm. markkinoin-
tia miksi kannattaa liittyä JHL:ään. Ajankohtaiskatsaus 
liiton toimintaan ja koulutuksen kysymyksiin koulutie-
dottajan näkökulmasta. Päiville voivat osallistua myös 
uudet sekä kokeneemmat tiedottajat.
18.09. — 19.09. Raseborg-opisto 16.08.2010

maahanmuuttajien opintopäivät, 2 pv
JHL:n maahanmuuttajille tarkoitetuilla opintopäivillä 
tutustutaan liiton toimintaan, harjoitellaan käytännön 
ay-asioita sekä paneudutaan yhdistystoimintaan ja ko-
toutumiseen.
16.10. — 17.10. Raseborg-opisto 13.09.2010

opintosihteerien opintopäivät, 2 pv
Kurssi on tarkoitettu kaikille opintosihteereille. Kurs-
silla perehdytään opintosihteerin tehtäviin ja merki-
tykseen. Pohdimme yhdessä tapaa toteuttaa opinto-
sihteerin tärkeää tehtävää.
02.10. — 03.10. Raseborg-opisto 30.08.2010

Yhdistysten vapaa-ajan ideapäivät, 2 pv
Opintopäivillä tarkastellaan yhdistysten toiminnan 
ideointia ja järjestämistä. Etsimme erilaisia yhdessä 
toimimisen muotoja ja tapoja sekä vaihdamme koke-
muksia.
05.06. — 06.06. Raseborg-opisto 03.05.2010

< JärJestöLLiset NeuVotteLuPäiVät

työ- ja elinkeinoministeriön virastojen 
neuvottelupäivät, 2 pv
Energiamarkkinaviraston, Huoltovarmuuskeskuksen, 
Kilpailuviraston, Kuluttajatutkimuskeskuksen, Kulut-
tajaviraston, Matkailun edistämiskeskuksen, MIKES:n, 
Patentti- ja rekisterihallituksen, TEKES:n, Turvateknii-
kan keskuksen, VTT:n, Invest in Finland, Finpro:n, Kek-
sintösäätiön, Suomen Standardisoimisliiton ja SFS:n 
hallinnonalaan/sopimusalaan kuuluvat jäsenet. 
30.10. — 31.10. Raseborg-opisto 27.09.2010
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Järjestölliset neuvottelupäivät

< JärJestöLLiset NeuVotteLuPäiVät

Kaikkien järjestöllisten neuvottelupäivien tavoitteena 
on koota samaan hallinnonalaan/sopimusalaan kuulu-
via jäseniä keskustelemaan työnsä ja työpaikkansa sen 
hetkisistä kehitysnäkymistä. JHL maksaa täysihoidon ja 
matkat, mutta ei korvaa ansionmenetyksiä. Tarkemmat 
ohjeet kurssituista löytyvät esitteen alusta. 

GtK:n neuvottelupäivät, 2 pv
18.09. — 19.09. Kuopio 16.08.2010

henkilökohtaisten avustajien 
neuvottelupäivä, 1 pv
25.09. — 25.09. Oulu 23.08.2010

liikenne- ja viestintäministeriön ja sen 
alaisten laitosten neuvottelupäivät, 2 pv
20.11. — 21.11. Raseborg-opisto 18.10.2010

ltY –sektorin neuvottelupäivät, 2 pv
16.10. — 17.10. Tampere 13.09.2010

metsähallituksen ja rKtl:n 
neuvottelupäivät, 2 pv
20.11. — 21.11. Rovaniemi 18.10.2010

millog oy:n ja tampereen yliopiston 
kiinteistöosakeyhtiön neuvottelupäivät, 2 pv
20.05. — 21.05. Raseborg-opisto 19.04.2010

metla:n ja evira:n neuvottelupäivät, 2 pv
05.02. — 06.02. Raseborg-opisto 04.01.2010

oikeushallinnon neuvottelupäivät, 2 pv
30.01. — 31.01. Raseborg-opisto 28.12.2009

opetusministeriön hallinnonalan ja valtion 
oppilaitosten neuvottelupäivät, 2 pv
24.04. — 25.04. Raseborg-opisto 22.03.2010

puolustushallinnon rakennuslaitoksen 
neuvottelupäivät, 2 pv
02.10. — 03.10. Raseborg-opisto 30.08.2010

puolustusvoimien neuvottelupäivät, 2 pv
27.03. — 28.03. Raseborg-opisto 22.02.2010

poliisihallinnon ja hätäkeskusten 
neuvottelupäivät, 2 pv
06.03. — 07.03. Raseborg-opisto 01.02.2010

rajavartiolaitoksen neuvottelupäivät, 2 pv
30.10. — 31.10. Raseborg-opisto 27.09.2010

sosiaali- ja terveysministeriön ja sen 
alaisten virastojen neuvottelupäivät, 2 pv
30.10. — 31.10. Raseborg-opisto 27.09.2010

työkeskuksen neuvottelupäivät, 2 pv
10.09. — 11.09. Raseborg-opisto 09.08.2010

työterveyslaitoksen neuvottelupäivät, 2 pv
22.04. — 23.04. Raseborg-opisto L 22.03.2010

urheilujärjestöjen neuvottelupäivät, 2 pv
16.10. — 17.10. Hämeenlinna 13.09.2010

valtion aluehallinnon (avi ja elY) 
neuvottelupäivät, 2 pv
22.05. — 23.05. Raseborg-opisto 19.04.2010

valtion aluehallinnon (avi ja elY) 
neuvottelupäivät, 2 pv
09.10. — 10.10. Oulu 06.09.2010

valtion palvelukeskusten neuvottelupäivät, 2 pv
27.03. — 28.03. Raseborg-opisto 22.02.2010

viljava oy:n neuvottelupäivät, 2 pv
23.10. — 24.10. Hämeenlinna 20.09.2010

Yksityisten neuvonta-alojen ja järjestöjen  
neuvottelupäivät, 2 pv
09.10. — 10.10. Raseborg-opisto 06.09.2010

Yliopistojen ja korkeakoulujen 
neuvottelupäivät, 2 pv
09.10. — 10.10. Raseborg-opisto 06.09.2010
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Atk-koulutukseen osallistuville 

JHL:n yhdistyksen toimijoille 

maksetaan matkakulujen lisäksi ansion-

menetys verottomana kurssistipendinä. Se 

koostuu päivärahasta ja stipendiosuudes-

ta. Tarkemmat ohjeet kurssituista löytyvät 

esitteen alusta (sivulla 5) ja netistä:  

www.jhl.fi 

atK-koulutus

< atK-PerusKurssit

atk-perusteet aktiiveille, 5 pv
Kurssilla opetellaan tietotekniikan perusteita, pereh-
dytään Windows-ohjelmaan, Word2007-tekstinkäsit-
telyohjelmaan, Internetiin ja sähköpostiin. 
18.01. — 22.01. Raseborg-opisto 14.12.2009
22.03. — 26.03. Raseborg-opisto L 15.02.2010
19.04. — 23.04. Raseborg-opisto L 15.03.2010
30.08. — 03.09. Raseborg-opisto 26.07.2010
15.11. — 19.11. Raseborg-opisto 11.10.2010

openDora jäsenrekisterikurssi, 1 pv
Kurssi on tarkoitettu sellaisten yhdistysten jäsenasi-
ainhoitajille/toimihenkilöille, jotka ovat ottamassa 
käyttöön OpenDora-jäsenrekisteriohjelman tai ovat 
ohjelman uusia käyttäjiä. 
17.02. — 17.02. Helsinki 11.01.2010
17.03. — 17.03. Helsinki 08.02.2010
05.05. — 05.05. Helsinki 29.03.2010
25.08. — 25.08. Helsinki 19.07.2010
13.10. — 13.10. Helsinki 06.09.2010
10.11. — 10.11. Helsinki 04.10.2010

openDora jäsenrekisterikurssi, 2 pv
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöille, ku-
ten mm. jäsenasiainhoitajille, puheenjohtajille ja luot-
tamusmiehille. Kurssi sopii myös niille jotka haluavat 
lisäkoulutusta ohjelman käyttöön.  
12.04. — 13.04. Raseborg-opisto 08.03.2010
13.09. — 14.09. Raseborg-opisto L 09.08.2010

optinet kotisivukurssi, 3 pv
Kurssilla tehdään yhdistykselle kotisivut Optinet Oy:n 
tuottamalla kotisivupaketilla. Ohjelmassa on valmiita 
mallipohjia, joita käyttäen kotisivut luodaan. Sivujen 
ylläpito on helppoa paketin julkaisujärjestelmän avul-
la. Yhdistyksellä ei tarvitse olla etukäteen tätä kotisi-
vupakettia.
01.02. — 03.02. Raseborg-opisto L 28.12.2009
20.09. — 22.09. Raseborg-opisto 16.08.2010
08.12. — 10.12. Raseborg-opisto L 01.11.2010
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atK-koulutus

Yhdistyksen kotisivut peruskurssi, 5 pv
Kurssilla tehdään yhdistykselle kotisivut Expression 
Web-ohjelmaa käyttäen. Tutustutaan digitaalikameran 
sekä skannerin käyttöön. Opiskelijat voivat tuoda mu-
kana omia valokuvia joita skannataan.
15.03. — 19.03. Raseborg-opisto 08.02.2010
06.09. — 10.09. Raseborg-opisto L 02.08.2010
01.11. — 05.11. Raseborg-opisto 27.09.2010

Yhdistysten atk-kirjanpitokurssi, 3 pv
Kurssilla opetellaan yhdistyksen atk-kirjanpidon teke-
mistä Balanssi-ohjelmalla. Kurssin aikana on mahdol-
lisuus tehdä oman yhdistyksen kirjanpitoa opettajan 
ohjauksella.
29.03. — 31.03. Raseborg-opisto 22.02.2010
04.10. — 06.10. Raseborg-opisto 30.08.2010

< atK — JatKoKurssit

atK jatkokurssi aktiiveille, 5 pv
Kurssilla opetellaan Excel2007-ohjelman perusteet, 
Word2007 erikoistoimintoja, Power Point2007-ohjel-
man perusteet sekä Internetin käyttöä esim. Skype, 
Messenger ja blogit.
25.01. — 29.01. Raseborg-opisto 21.12.2009
26.04. — 30.04. Raseborg-opisto L 22.03.2010
23.08. — 27.08. Raseborg-opisto 19.07.2010
29.11. — 03.12. Raseborg-opisto 25.10.2010

Yhdistysten kotisivut jatkokurssi, 5 pv
Käydään läpi Expression Web-ohjelman erikoistoimin-
toja ja tehdään hienosäätöä kotisivujen ulkonäköön. 
Pääaiheena on opetella Paint Shop Pro-kuvankäsitte-
lyohjelman käyttöä. Opiskelijat voivat tuoda mukana 
digikuvia ja valokuvia joita muokataan.
17.05. — 21.05. Raseborg-opisto 12.04.2010
08.11. — 12.11. Raseborg-opisto L 04.10.2010

Yhdistysten kotisivut täydennyskurssi, 5 pv
Kurssilla täydennetään kotisivujen ulkonäköä ja ope-
tellaan tekemään musiikkia kotisivujen taustalle. 
24.05. — 28.05. Raseborg-opisto 19.04.2010
25.10. — 29.10. Raseborg-opisto 20.09.2010

< atK — KoKoNaisHaLLiNta

atk-ajokorttitutkinnon täydentäminen, 5 pv
Uusi kurssi
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat täy-
dentää aikaisemmin suoritettua ajokorttitutkintoaan. 
Kurssilla käydään läpi uudet moduulit eli Kuvankäsit-
tely, Langaton viestintä ja Oppiminen ja työskentely 
verkossa. Lisäksi voi tenttiä muita puuttuvia suorituk-
sia. 
13.12. — 17.12. Raseborg-opisto 08.11.2010

atk-ajokortti monimuotokoulutus, 
3 koulutusjaksoa, 5 pv
Tutkinto suoritetaan siten, että opistolla on kolme 
jaksoa jotka kukin ovat viiden päivän mittaisia ja mo-
duulien välissä tehdään tehtäviä opintoalustan avulla 
kotona verkon kautta opettajan ohjauksella. 
03.05. — 07.05. Raseborg-opisto L, osa 1/3  29.03.2010
07.06. — 11.06. Raseborg-opisto, osa 2/3 29.03.2010
16.08. — 20.08. Raseborg-opisto, osa 3/3 29.03.2010

tietotyötutkinto, 3 koulutusosaa, 5 pv
Tutkinnon tavoitteena on edistää tietotyötaitoja työ-
elämälähtöisesti. Tutkinnossa keskitytään tekniikan so-
veltamiseen työprosesseissa ja uusien työkäytänteiden 
omaksumiseen. Tutkinto koostuu kuudesta moduulista. 
Vaatimuksena on vähintään Kansalaisen @-kortti ta-
son taitojen hallitseminen. Tutkinto suoritetaan siten, 
että opistolla on kolme jaksoa jotka kukin ovat viiden 
päivän mittaisia ja moduulien välissä tehdään tehtäviä 
opintoalustan avulla kotona verkon kautta opettajan 
ohjauksella. 
27.09. — 01.10. Raseborg-opisto L, osa 1/3  23.08.2010
22.11. — 26.11. Raseborg-opisto, osa 2/3 23.08.2010
13.12. — 17.12. Raseborg-opisto, osa 3/3 23.08.2010
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atK-koulutus

< aMMatiLLiset atK—Kurssit

Ammatilliset atk-kurssit on tarkoitettu 

kaikille JHL:n jäsenille, jotka työssään 

käyttävät tai haluavat tutustua oman 

ammattialansa atk-ohjelmistoon. Kurssit 

on tarkoitettu kunta-, seurakunta, valtio- 

ja yksityis-sektorilla työskenteleville!

Clean Basic siivoustyön jatkokurssi, 3 pv
Clean Basic-ohjelmaa käyttäen tehdään oman työpai-
kan mitoitusta. 
04.10. — 06.10. Raseborg-opisto 30.08.2010

Catenet-ravintohuollon kurssi, 3 pv
Keittiöalan kurssilla tutustutaan CateNet-ravinto-
huollon mitoitusohjelman periaatteeseen. Lasketaan 
tarvittava työpanos. Ruuan valmistus, lämmitys, jakelu 
keittiöihin, perustuen siellä tehtäviin aterioihin. Tämä 
tehdään eri keittiöiden erikoistoiminnot, työvaiheet ja 
tarpeet huomioiden. 
01.03. — 03.03. Raseborg-opisto 25.01.2010
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 13.09.2010

jamix- keittiötyössä peruskurssi, 3 pv
Raaka-aineiden hankintaan, ravitsemukseen ja kustan-
nuksiin liittyvää Jamix atk-ohjelman opettelua sekä 
teoriaa. 
08.03. — 10.03. Raseborg-opisto 01.02.2010
02.06. — 04.06. Raseborg-opisto L 26.04.2010

jamix- keittiötyössä jatkokurssi, 3 pv
Asiakaslähtöinen palvelutoiminta, laatu ja turvallisuus, 
seurantajärjestelmät, Jamix-käytön hyödyntäminen, 
tutustuminen Varax- ja Suoritex-ohjelmiin. 
11.10. — 13.10. Raseborg-opisto 06.09.2010

Keittiöalan atk-monimuotokoulutus, 
2 koulutusjaksoa, 3 pv
Koulutus on tarkoitettu Jamix perus- ja jatkokurssin 
suorittaneille täydennyskoulutukseksi. Kurssiin kuuluu 
kaksi lähijaksoa ja välissä opiskellaan opintoalustan 
avulla kotona verkon avulla.
26.04. — 28.04. Raseborg-opisto, osa 1/2  22.03.2010
02.06. — 04.06. Raseborg-opisto L, osa 2/2 22.03.2010

Web-aromi –tuotanto ja varastotoiminnot, 3 pv
Aromi-ohjelmiston perusteisiin tutustumista. Lisäksi 
perehdytään ravintosisältölaskentaan ja ravintosuosi-
tusvertailuihin. 
13.09. — 15.09. Raseborg-opisto L 09.08.2010

atops/atopslite siivoustyön peruskurssi, 3 pv
Kurssilla käydään läpi siivouksen mitoituksen, työntut-
kimuksen ja mitoitusohjelman keskeiset termit ATOPs/
Atopslite -ohjelmistolla. Teemme mitoitustehtävän 
harjoituksia ja opettelemme perustaidot ohjelman 
käytöstä. 
14.04. — 16.04. Raseborg-opisto 08.03.2010
15.09. — 17.09. Raseborg-opisto L 09.08.2010

atops/atopslite siivoustyön jatkokurssi, 3 pv
Kurssilla syvennetään peruskurssin ATOPs/Atopslite 
siivoustyön peruskurssi taitoja ATOPs/Atopslite -ohjel-
mistolla.
08.12. — 10.12. Raseborg-opisto L 01.11.2010

Clean Basic siivoustyön peruskurssi, 5 pv
Opetellaan siivoustyön mitoitusta ja kustannuslasken-
taa Clean Basic atk-ohjelmalla. Siivouksen kustannus-
laskenta, aihealueita: Siivouksen kustannusten lasken-
ta ja analysointi, kustannusrakenteiden sisältö ja erot 
eri organisaatioissa, kustannusvertailujen tekeminen 
ja CleanNet-ohjelman hyödyntäminen kustannuslas-
kennassa. 
08.02. — 12.02. Raseborg-opisto 04.01.2010
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ammatilliset opintopäivät

Ammatillisilla opintopäivillä 

huollat ammatillista osaamistasi, 

saat ideoita ja välineitä työkäytäntöihisi 

sekä tapaat saman alan ammattilaisia eri 

puolilta maata. Opintopäivien tavoitteena 

on, että saadut ideat alkavat elää työn 

kehittämisenä ja uusina työkäytäntöinä 

arjessa. 

Opintopäivien ohjelmat rakennetaan 

kunkin alan ajankohtaisista teemoista ja 

ammattialaverkostoista sekä aiemmilta 

opintopäiviltä saaduista sisältötoiveista. 

Luennoijat ovat oman alansa asiantun-

tijoita ja luennot sisältävät esimerkiksi 

uusinta tutkimustietoa ja alan lain-

säädäntömuutoksia. Tärkeää on myös 

vuorovaikutusfoorumin tarjoaminen 

saman alan ammattilaisille. 

Ammatillisten opintopäivien osallis-

tumismaksu on 50 euroa kurssipäivältä 

(ei koske vailla palkkatuloja olevia). Liitto 

ei maksa ansionmenetyksiä eikä päivä-

rahoja. Osallistumismaksua sekä muita 

kuluja suositellaan haettavaksi työnan-

tajalta henkilöstökoulutusmäärärahoista. 

Ajankohtainen tieto valtakunnallisista 

opintopäiväivistä sekä hakulomakkeet 

ovat netissä: www.jhl.fi/kurssit

Tässä luetellut alueelliset kurssit 

ovat joko aluetoimistokohtaisia 

tai useamman aluetoimiston yhteisiä. 

Näistäkin ammatillisista opintopäivistä 

kannattaa neuvotella työnantajan kanssa.

Voit hakea oman alueesi kursseille. 

Näille kaikille aluekursseille haetaan 

oman aluetoimiston kautta, liiton kurssi-

hakemuksella ei voi siis hakea.

Lisätietoa näistä alueellisista amma-

tillisista opintopäivistä ja kurssimaksuista 

saat omasta aluetoimistostasi. Yhteystie-

dot löydät tämän oppaan taka-aukeamal-

ta ja netistä liiton ja aluetoimiston omilta 

nettisivuilta www.jhl.fi

< valtakunnalliset opintopäivien teema 2010
Vuoden 2010 ammatillisten opintopäivien punaisena 
lankana on ”olemme kaikki erilaisia ja samanarvoisia”. 
Valtakunnalliset opintopäivät on tarkoitettu alan am-
mattilaisille ja opiskelijoille. 

< alueiden yhteiset eli nk. rypäsjako:

< Etelä-Suomen aluerypäs: 
 Etelä-Suomi, Pääkaupunkiseutu
< Länsi-Suomen aluerypäs: 
 Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, 
 Satakunta, Varsinais-Suomi
< Itä-Suomen aluerypäs: 
 Etelä-Savo, Kymi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo
< Pohjois-Suomen aluerypäs: 
 Lappi, Oulu, Kainuu
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ammatilliset opintopäivät

VuodeN 2010 aMMatiLListeN oPiNtoPäiVieN PuNaiseNa LaNKaNa oN: oLeMMe KaiKKi eriLaisia Ja saMaNarVoisia.

aMMatiLLiset oPiNtoPäiVät

VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET AIHEALUEITTAIN
< VALTAKUNNALLISET AMMATILLISET OPINTOPäIVäT
< ALUEELLISET AMMATILLISET OPINTOPäIVäT

Esimiestyö
< esimiestyön ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
15.04. — 16.04. Raseborg-opisto 15.03.2010

Maatalous- ja luonnonvara-ala
< Kalatalous- ja ympäristöalan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
18.03. — 19.03. Raseborg-opisto 15.02.2010

< maatalouslomittajien ja eläintenhoitajien 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
11.11. — 12.11. Raseborg-opisto 11.10.2010

Nuoriso-, vapaa-aika ja liikunta-ala
< Käden taidot -ammatilliset 
opintopäivät ohjaajille, 2 pv
Valtakunnallinen
06.03. — 07.03. Raseborg-opisto 01.02.2010

< nuorisoalan ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
22.04. — 23.04. Raseborg-opisto 22.03.2010

Opetus-, sivistys ja kulttuuriala
< Kirjasto- ja tietopalvelualan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
07.10. — 08.10. Raseborg-opisto 06.09.2010

< Koulunkäyntiavustajien ja -ohjaajien 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
17.06. — 18.06. Raseborg-opisto 17.05.2010

< Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Länsi-alueiden yhteiskurssi
16.04. — 17.04. Jyväskylä 15.03.2010

< turvallinen opetusympäristö 
-ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Etelä-Suomi
10.06. — 11.06. Hämeenlinna 10.05.2010

< Koulunkäyntiavustajien/ohjaajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Keski-Suomi
15.04. — 15.04. Jyväskylä  15.03.2010

< Koulunkäyntiavustajien/ohjaajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Keski-Suomi
30.10. — 30.10. Jyväskylä  27.09.2010

< Koulunkäyntiavustajien 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Lappi
17.04. — 18.04. Lappi 15.03.2010

< Koulunkäyntiavustajien opintopäivät, 2 pv
Oulu, Kainuu
20.03. — 21.03. Pudasjärvi 15.02.2010

< Koulunkäyntiavustajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Pohjanmaa
07.06. — 07.06. Vaasa 03.05.2010
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ammatilliset opintopäivät

< Koulunkäyntiavustajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Pohjois-Karjala
27.10. — 27.10. Joensuu 20.09.2010

< Koulunkäyntiavustajien/ohjaajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Pohjois-Savo
17.04. — 17.04. Kuopio  15.03.2010

< sivistystoimen ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
Pääkaupunkiseutu
25.09. — 25.09. Helsinki 23.08.2010

< Koulunkäyntiavustajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Varsinais-Suomi
13.03. — 13.03. Turku  08.02.2010

Puhtauspalveluala
< puhtauspalvelualan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
22.05. — 23.05. Raseborg-opisto 19.04.2010

< ruoka-ja puhtauspalvelualan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Etelä-Suomi
23.10. — 24.10. Järvenpää  20.09.2010

< puhtauspalvelualan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Kaakkois-Suomi
12.11. — 13.11. Kouvola 11.10.2010

< puhtaus-, ruoka-, ja kiinteistöalan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Keski-Suomi
18.02. — 19.02. Jyväskylä  18.01.2010

< puhtauspalvelualan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Lappi
23.10. — 24.10. Lappi 20.09.2010

< puhtauspalvelualan opintopäivät, 2 pv
Oulu/ Kainuu
16.01. — 17.01. Rokua 14.12.2009

< puhtauspalvelualan ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
Pohjois-Karjala
03.11. — 03.11. Joensuu  04.10.2010

< laitos- ja puhtauspalvelualan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Pohjois-Savo
24.03. — 25.03. Kuopio  22.02.2010

< puhtauspalvelualan ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
Satakunta
18.09. — 18.09. Harjavalta 16.08.2010

< siivous- ja puhtauspalvelualan 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Varsinais-Suomi
09.10. — 09.10. Turku 06.09.2010

Ravitsemispalveluala
< ravitsemispalvelualan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen, Gastro messut 17.-19.3., Helsinki
18.03. — 19.03. Helsinki 15.02.2010

< ruoka- ja puhtauspalvelualan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Etelä-Suomi
23.10. — 24.10. Järvenpää  20.09.2010

aLueeLLiset: KurssiHaKu Ja Lisätiedot oMa aLuetoiMisto. VaLtaKuNNaLLiset: NettiLoMaKe Ja Lisätiedot KouLutusosasto
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< ravitsemispalvelualan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Kaakkois-Suomi
05.03. — 06.03. Mikkeli  01.02.2010

< ruoka-, puhtaus-, kiinteistöalan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Keski-Suomi
18.02. — 19.02. Jyväskylä  18.01.2010

< ravitsemispalvelualan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Lappi
21.08. — 22.08. Lappi 19.07.2010

< ravitsemispalvelualan opintopäivät, 2 pv
Oulu/ Kainuu
16.01. — 17.01. Rokua 14.12.2009

< ravisemispalvelualan 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Pohjois-Karjala
04.08. — 04.08. Joensuu 05.07.2010

< ravitsemispalvelualan 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Pohjois-Savo
02.10. — 02.10. Kuopio  26.08.2010

< ruokapalveluhenkilöstön 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Varsinais-Suomi
02.10. — 02.10. Turku  26.08.2010

Sosiaaliala
< Kehitysvamma-alan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
11.03. — 12.03. Raseborg-opisto 08.02.2010

< vanhustyön ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
28.10. — 29.10. Raseborg-opisto 27.09.2010

< varhaiskasvatuksen ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
22.04. — 23.04. Helsinki 22.03.2010

< varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, perhepäivähoitajat, 1 pv
Kaakkois-Suomi
09.10. — 09.10. Mikkeli  06.09.2010

< varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, perhepäivähoitajat, 1 pv
Keski-Suomi
06.03. — 06.03. Jyväskylä  01.02.2010

< varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, perhepäivähoitajat, 1 pv
Keski-Suomi
23.10. — 23.10. Jyväskylä  20.09.2010

< sosiaalialan ammatilliset 
opintopäivät, vanhustyö, 2 pv
Oulu, Kainuu
22.04. — 23.04. Oulu 22.03.2010

< varhaiskasvatuksen opintopäivät, 
perhepäivähoitajat, 2 pv
Oulu, Kainuu
13.02. — 14.02. Rokua 11.01.2010

< Yksityisen sosiaali- ja 
terveysalan opintopäivät, 2 pv
Oulu/ Kainuu/ Lappi
02.10. — 03.10. Kuusamo 30.08.2010

< henkilökohtaisten avustajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Pohjanmaa
20.03. — 20.03. Seinäjoki  15.02.2010

< varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, perhepäivähoitajat, 1 pv
Pohjanmaa
20.11. — 20.11. Vaasa  18.10.2010

ammatilliset opintopäivät

VuodeN 2010 aMMatiLListeN oPiNtoPäiVieN PuNaiseNa LaNKaNa oN: oLeMMe KaiKKi eriLaisia Ja saMaNarVoisia.
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< varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
Pohjois-Karjala
20.11. — 20.11. Joensuu  18.10.2010

< vanhushuollon ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
Pohjois-Savo
24.04. — 24.04. Kuopio 22.03.2010

< varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, perhepäivähoitajat, 1 pv
Pohjois-Savo
20.11. — 20.11. Kuopio 18.10.2010

< sosiaali- ja terveydenhuollon ammatilliset 
opintopäivät, varhaiskasvatus ja kotihoito, 2 pv
Pääkaupunkiseutu
27.11. — 28.11. Helsinki 25.10.2010

< henkilökohtaisten avustajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Varsinais-Suomi
20.03. — 20.03. Varsinais-Suomi 15.02.2010

Terveydenhuoltoala
< mielenterveysalan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
21.10. — 22.10. Raseborg-opisto 20.09.2010

< välinehuollon ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
10.06. — 11.06. Raseborg-opisto 10.05.2010

< hoiva- ja hoitoalan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Etelä-Suomi
16.04. — 17.04. Hyvinkää  15.03.2010

< hoitolaitosten henkilöstön 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Kaakkois-Suomi
23.04. — 24.04. Lappeenranta 22.03.2010

< Yksityisen sosiaali- ja terveysalan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Kaakkois-Suomi
19.03. — 20.03. Mikkeli  15.02.2010

< hoitoalan ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Keski-Suomi
16.04. — 17.04. Keski-Suomi 15.03.2010

< hoitoalan ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Itä-alueen yhteiskurssi
29.09. — 29.09. Joensuu 23.08.2010

< Kuntotusalan ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
Itä-alueen yhteiskurssi
06.05. — 06.05. Varkaus 29.03.2010

< Yksityisen sosiaali- ja terveysalan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Oulu/ Kainuu/ Lappi
02.10. — 03.10. Kuusamo 30.08.2010

< lähihoitajien ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Pääkaupunkiseutu
25.09. — 26.09. Pääkaupunkiseutu 23.08.2010

< maahanmuuttajien ammatillisuus 
-ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Pääkaupunkiseutu
20.11. — 21.11. Raseborg-opisto 18.10.2010

< seurakuntaväen ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
Pääkaupunkiseutu
17.04. — 17.04. Pääkaupunkiseutu 15.03.2010

< hoitoalan ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Varsinais-Suomi
17.04. — 17.04. Turku  15.03.2010

ammatilliset opintopäivät

aLueeLLiset: KurssiHaKu Ja Lisätiedot oMa aLuetoiMisto. VaLtaKuNNaLLiset: NettiLoMaKe Ja Lisätiedot KouLutusosasto
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Toimisto-, hallinto- ja IT ala
< terveydenhuollon sihteerien 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen, Terve-Sos tapahtuma 19.-20.5., Lahti
20.05. — 21.05. Lahti 19.04.2010

< toimisto-, hallinto- ja it-alan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen, Assistenttimessut 16.-17.9., Helsinki
17.09. — 18.09. Helsinki 16.08.2010

< toimistoalan ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Kaakkois-Suomi
24.09. — 25.09. Kouvola 23.08.2010

< toimistoalan ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta 
07.10. — 08.10. Jyväskylä  06.09.2010

< toimistoalan ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Pohjois-Karjala
24.03. — 24.03. Joensuu  15.02.2010

< toimistoalan ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Varsinais-Suomi
08.02. — 08.02. Varsinais-Suomi 04.01.2010

Turvallisuus- ja viranomaistoiminta
< paloalan ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
09.10. — 10.10. Tampere 06.09.2010

< palopäällystön ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
22.10. — 23.10. Lahti 20.09.2010

< valtion turvallisuusalan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
22.05. — 23.05. Hämeenlinna  19.04.2010

< paloalan ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Länsi-alueiden yhteiskurssi
07.05. — 08.05. Varsinais-Suomi 29.03.2010

Yhdyskuntatekniikka
< Kunnossapito-, kiinteistö-, teknisen- ja 
ympäristöalan ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
25.03. — 26.03. Raseborg-opisto 22.02.2010

< liikenne-, kuljetus- ja satama-alan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
Valtakunnallinen
25.03. — 26.03. Raseborg-opisto 22.02.2010

< vesi- ja jätevesilaitosten hoitajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Etelä-Suomi
23.09. — 23.09. Hyvinkää 23.08.2010

< Kiinteistöalan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Keski-Suomi
18.02. — 19.02. Jyväskylä 18.01.2010

< laitostenhoitajien ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
Länsi-alueiden yhteiskurssi
12.11. — 12.11. Ikaalinen 11.10.2010

< teknisen ja kiinteistöpalvelualan 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo
13.10. — 13.10. Joensuu 06.09.2010

< teknisen palvelun ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
Oulu, Kainuu, Lappi
09.10. — 10.10. Kemi 06.09.2010

ammatilliset opintopäivät

VuodeN 2010 aMMatiLListeN oPiNtoPäiVieN PuNaiseNa LaNKaNa oN: oLeMMe KaiKKi eriLaisia Ja saMaNarVoisia.
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Yhteistyössä Kiljavan opiston ja tsL:n kanssa

Nämä SAK:n opiston eli Kiljavan 

opiston kurssit ovat liiton tuen 

piirissä. Näihin haetaan JHL:n kurssiha-

kemuslomakkeella. Kurssituet ovat samat 

kuin JHL:n omalle koulutukselle, joista 

tarkemmin oppaan alussa (sivu 5). 

Lisätietoa näiden kurssien sisällöistä 

ja teemoista saat Kiljavan opistolta puh. 

09- 276 251. Kurssien sisällöt ja teemat 

löytyvät myös netistä: www.kio.fi 

< YhteistYössä Kiljavan Kanssa

Kiljavan luottamusmieskoulutusta
Kuinka yritys toimii – yritystoiminnan 
perusteita luottamushenkilöille, 3 pv
Kurssi antaa perustiedot yritystoiminnasta: miten lii-
ketoiminta suunnitellaan, organisoidaan ja rahoite-
taan. Kurssilla opitaan tunnistamaan yritystoiminnan 
perusprosessit ja ymmärtämään henkilöstön asemaa 
yritystoiminnan kokonaisuudessa. Kurssin käytyään 
osaat lukea yrityksen talouden perusinformaatiota ja 
keskittyä yrityksen tulevaisuuden kannalta olennai-
siin asioihin. Kurssin käynyt tunnistaa myös yrityksen 
muutostilanteet (kasvuyritys, fuusio, yrityssaneeraus) 
ja osaa ennakoida niissä luottamushenkilöille asettu-
via haasteita.
24.05. — 26.05. Kiljava 12.04.2010

Kuukauden kurssi, 2 koulutusosaa, 10 pv
Kuukauden kurssi syventää ja laajentaa peruskoulu-
tuksessa saatua ymmärrystä työelämästä ja ammatti-
yhdistysliikkeestä. Se auttaa hahmottamaan ja löytä-
mään näkökulmia luottamushenkilöiden toimintaan, 
tehtäviin ja rooleihin muuttuvassa työelämässä. Kurssi 
lisää sekä yhteisöllisiä että henkilökohtaisia viestintä- 
ja vuorovaikutustaitoja. Kuukauden kurssilla osallistuja 
saa välineitä ja rohkaisua ammattiyhdistystoiminnan 
ja oman itsen laadulliseen kehittämiseen.
•	01.03.	—	12.03.	Kiljava,	osa	1/2	 25.01.2010
   26.04. — 07.05. Kiljava, osa 2/2 25.01.2010
•	13.09.	—	24.09.	Kiljava,	osa	1/2	 02.08.2010
   01.11. — 12.11. Kiljava, osa 2/2 02.08.2010

työnohjauksen osaamista pääluottamusmiehille 
ja työsuojeluedustajille, 4 koulutusosaa, 3 pv
Koulutuksen 4x3 päivän ja etätehtävien avulla jäsenne-
tään omaa roolia, omia työskentelytapoja ja –menetel-
miä muuttuvissa olosuhteissa. Testataan ohjauksellisia 
menetelmiä ja työotetta hoitaa omaa luottamusteh-
tävää, syvennetään ymmärrystä erilaisten ryhmien 
toimintaan ja ohjaamiseen sekä elvytetään toimintaa 
vastavuoroisen tuen ja kehittymisen mahdollistavaksi. 
08.03. — 10.03. Kiljava, osa 1/4 01.02.2010
24.05. — 26.05. Kiljava, osa 2/4 01.02.2010
06.09. — 08.09. Kiljava, osa 3/4 01.02.2010
22.11. — 24.11. Kiljava, osa 4/4 01.02.2010
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työoikeuden peruskurssi, 5 pv
Kurssin tarkoituksena on lisätä työntekijöiden edusta-
jien normituntemusta ja valmiuksia ratkaista oikeudel-
lisia kysymyksiä työpaikalla. Sisältöinä mm. työoikeus, 
työsopimuslaki, työpaikan yhteistoiminta.
22.02. — 26.02. Kiljava 18.01.2010
22.03. — 26.03. Kiljava 15.02.2010
22.11. — 26.11. Kiljava 18.10.2010

työoikeuden täydennyskurssi, 5 pv
Syventää ja ajankohtaistaa työoikeuden tietoja ja tai-
toja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmi-
en ratkaisemiseen.
08.03. — 12.03. Kiljava 01.02.2010
26.04. — 30.04. Kiljava 22.03.2010
13.12. — 17.12. Kiljava 08.11.2010

työelämän tietosuoja, 2 pv
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä antaa selkeät 
raamit, joiden käytäntöä kurssilla selvitetään. Lisäksi 
valaistaan, mitä lakeja työnantajan on noudatettava, 
kun kyseessä on työntekijän sähköposti tai internetin 
käyttö tai mitä ”Lex Nokian” soveltaminen käytännös-
sä tarkoittaa.
08.09. — 09.09. Kiljava 02.08.2010

ulkoistaminen, alihankinta ja vuokratyö, 3 pv
Oman vaikuttamisen kehittäminen niin, että ulkopuo-
lisen työvoiman käyttö yrityksessä täyttää yhteistoi-
minnan lainmukaisuuden ja eri työsuhteiden käytön 
muodot.
10.05. — 12.05. Kiljava 29.03.2010

Kiljavan työsuojelukoulutusta
henkisen hyvinvoinnin avaimet työssä, 5 pv
Tavoitteena on perus- ja jatkokurssin käyneille lisätä 
tietoa työyhteisön ja työolosuhteiden kehittämiseen 
työsuojelun ja yhteistoiminnan keinoin. Sisältöinä ovat 
hyvinvoinnin edellytykset työssä, voimavarat ja jaksa-
minen, vuorovaikutus, päihteet ja hoitoonohjaus sekä 
ratkaisukeskeinen lähestymistapa ongelmiin. 
01.03. — 05.03. Kiljava 25.01.2010
13.12. — 17.12. Kiljava 08.11.2010

ihminen, työ ja päihteet, 2 koulutusosaa, 2 pv
Tavoitteena on lisätä tietoutta päihderiippuvuudesta, 
antaa aloitekykyä tarttua ongelmaan ratkaisukeskei-
sesti ja laatia ennaltaehkäisevä päihdeohjelma. Sisäl-
töinä ovat esim. ihminen ja päihderiippuvuus, yhteisön 
rooli päihderiippuvuudessa, päihdeongelmien vähentä-
minen, interventio ja hoitoonohjaus sekä työpaikka ja 
huumeet.
08.03. — 09.03. Kiljava, osa 1/2 01.02.2010
26.04. — 27.04. Kiljava, osa 2/2 01.02.2010

Keinot oman työhyvinvoinnin ja voimavarojen 
vahvistamiseen, 2 koulutusosaa, 3 pv
Opitaan erottamaan työn arkeen kuuluvat stressaavat 
tilanteet työuupumukseen johtavista riskitekijöistä. 
Tarkastellaan työuupumukselle altistavia tekijöitä sekä 
työn ja vapaa-ajan suhdetta. Mietitään keinoja jaksa-
misen parantamiseksi. Fyysistä hyvinvointia tarkastel-
laan terveysliikunnan näkökulmasta. Kokonaisvaltaista 
näkökulmaa täydentää toisella jaksolla alustus ravin-
non merkityksestä jaksamisessa. Toinen jakso toimii 
seurantana ja motivaattorina ja tarkastellaan omien 
/ työyhteisöjen suunnitelmien toteutumista sekä mie-
titään keinoja mahdollisten eteen tulleiden esteiden 
ylittämiseksi jatkossa. 
22.02. — 24.02. Kiljava, osa 1/2 18.01.2010
10.05. — 12.05. Kiljava, osa 2/2 18.01.2010
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työ ja ikä valmennus, 3 pv
Kohdentaa ikätietoutta työpaikkojen työsuojeluval-
tuutetuille ja luottamusmiehille, jotta työpaikoilla olisi 
valmiutta neuvotella erilaisia toimintamalleja ja rat-
kaisuja ikääntyvien työntekijöiden jaksamiseen.
24.05. — 26.05. Kiljava 12.04.2010
08.12. — 10.12. Kiljava 01.11.2010

työnohjauksen osaamista pääluottamusmiehille 
ja työsuojeluvaltuutetuille, 4 koulutusosaa, 3 pv
Koulutuksen 4x3 päivän ja etätehtävien avulla jäsenne-
tään omaa roolia, omia työskentelytapoja ja –menetel-
miä muuttuvissa olosuhteissa. Testataan ohjauksellisia 
menetelmiä ja työotetta hoitaa omaa luottamusteh-
tävää, syvennetään ymmärrystä erilaisten ryhmien 
toimintaan ja ohjaamiseen sekä elvytetään toimintaa 
vastavuoroisen tuen ja kehittymisen mahdollistavaksi. 
08.03. — 10.03. Kiljava, osa 1/4 01.02.2010
24.05. — 26.05. Kiljava, osa 2/4 01.02.2010
06.09. — 08.09. Kiljava, osa 3/4 01.02.2010
22.11. — 24.11. Kiljava, osa 4/4 01.02.2010

työoikeuden peruskurssi, 5 pv
Kurssin tarkoituksena on lisätä työntekijöiden edusta-
jien normituntemusta ja valmiuksia ratkaista oikeudel-
lisia kysymyksiä työpaikalla. Sisältöinä mm. työoikeus, 
työsopimuslaki, työpaikan yhteistoiminta.
22.02. — 26.02. Kiljava 18.01.2010
22.03. — 26.03. Kiljava 15.02.2010
22.11. — 26.11. Kiljava 18.10.2010

työoikeuden täydennyskurssi, 5 pv
Syventää ja ajankohtaistaa työoikeuden tietoja ja tai-
toja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmi-
en ratkaisemiseen.
08.03. — 12.03. Kiljava 01.02.2010
26.04. — 30.04. Kiljava 22.03.2010
13.12. — 17.12. Kiljava 08.11.2010

työsuojelukouluttajakoulutus, 
2 koulutusosaa, 5 pv
Työsuojelukouluttajakoulutuksessa ohjataan osallistu-
jia tiedon hankintaan ja sen välittämiseen kehittämis-
työssä. Osan 1/2 sisältöinä ovat omien lähtötietojen 
kartoitus, tiedottamisesta opettamiseen ja opettami-
sesta oppimisen ohjaamiseen ja työsuojelutyön kehit-
tämiseen.
20.09. — 24.09. Kiljava, osa 1/2 16.08.2010
01.11. — 05.11. Kiljava, osa 2/2 16.08.2010

työelämän tietosuoja, 2 pv
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä antaa selkeät 
raamit, joiden käytäntöä kurssilla selvitetään. Lisäksi 
valaistaan, mitä lakeja työnantajan on noudatettava, 
kun kyseessä on työntekijän sähköposti tai internetin 
käyttö tai mitä ”Lex Nokian” soveltaminen käytännös-
sä tarkoittaa. 
08.09. — 09.09. Kiljava 02.08.2010

työsuojelun täydennyskurssi: 
muutoksen oravanpyörästä 
työpaikkojen kehittämiseen, 5 pv
Kurssin tavoitteena on muuttaa työsuojelutoimintaa 
ongelmien perässä juoksemisesta työelämän kehittä-
miseen. Tarkoituksena on puhkisuojelun sijasta raken-
taa ennaltaehkäisevää ja kaikkien organisaatioiden yh-
teistyötä turvallisuuden ja hyvinvoinnin tavoitteisiin.
08.03. — 12.03. Kiljava 01.02.2010

työsuojelun täydennyskurssi: työyhteisön 
kriisit ja niiden kohtaaminen, 3 pv
Vahvistaa työpaikkojen ennustamattomassa muutos-
tilanteessa työsuojeluvaltuutetulta vaadittavaa toi-
mintakykyä. Selvittää muutosprosessien etenemistä ja 
merkitystä hyvinvoinnin kannata. Auttaa löytämään 
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä voimavaroja. 
26.04. — 28.04. Kiljava 22.03.2010

yhteistyössä Kiljavan opiston ja tsL:n kanssa
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Nämä ovat Työväen Sivistysliitto 

TSL:n kursseja, joiden osallistu-

mismaksun JHL maksaa. Näille kursseille 

ilmoittautumiset viimeistään 2 viikkoa 

ennen kurssin alkua lähimpään TSL:n 

aluekeskukseen.

< YhteistYössä tsl:n Kanssa

Monimuotoisuus, monikulttuurisuus
avaimia monikulttuurisiin kohtaamisiin, 2 pv
Kurssi on tarkoitettu erityisesti asiakastyötä tekevil-
le, luottamushenkilöille ja työhön perehdyttäjille. Se 
sopii myös muille kulttuurien välisistä kohtaamisista 
kiinnostuneille. Kurssin tavoite on oppia toimimaan 
viisaasti monikulttuurisissa työtilanteissa, asiakas-
palvelussa ja työhön perehdytyksessä. Paneudumme 
viestintätilanteisiin ja opettelemme selkokielen käyt-
töä. Opimme tunnistamaan omia ja toisten kulttuuri-
en tapoja erilaisissa työtilanteissa. Opimme ottamaan 
kulttuurieroja huomioon erityisesti asiakaspalvelussa 
ja työhön perehdytyksessä. Sopii myös Monikulttuuri-
suus työelämässä -kurssin käyneille täydennykseksi ja 
kertaukseksi.
17.04. — 18.04. Keuruu
24.04. — 25.04. Lahti
02.10. — 03.10. Ikaalinen

erilaisuus sallittu, 2 pv
Kurssilla käsittelemme erilaisuutta monesta näkökul-
masta: millaisia tunteita erilaisuus meissä herättää, 
miten voimme toimia erilaisuuden kanssa myönteisesti 
ja oppia toisiltamme? Tutustumme ennakkoluulojen 
syntymekanismeihin ja omiin asenteisiimme. Tavoit-
teena on oppia, miten voimme edistää erilaisten yksi-
löiden, sukupuolten, kulttuuritaustojen ja sukupolvien 
yhteistyötä työpaikoilla. Kiinnitämme erityishuomiota 
eri-ikäisten yhteistyöhön. Kurssi on itsenäinen ko-
konaisuus, mutta sen jatkoksi suosittelemme kurssia 
”Avaimia monikulttuurisiin kohtaamisiin. ” Kurssi sopii 
kaikille aiheesta kiinnostuneille.
20.11. — 21.11. Jyväskylä

maassa maan tavalla – siis kenen tavalla?, 1 pv
Tämä päivän kurssi tarjoaa foorumin kriittiselle, asial-
liselle maahanmuuttokeskustelulle. Perehdymme Suo-
men monikulttuurisuuden tilanteeseen: keitä maahan 
on muuttanut, mistä ja miksi. Pohdimme, mikä on 
tämän päivän suomalaisuutta. Tutustumme maahan-
muuttoa ja yhdenvertaisuutta ohjaavaan keskeiseen 
lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Tutus-
tumme myös uusimpiin asennetutkimuksiin. Kurssi 
on tarkoitettu kaikille maahanmuuttokeskustelusta ja 
monikulttuurisuudesta kiinnostuneille.
06.02. — 06.02. Jyväskylä
27.03. — 27.03. Turku
17.04. — 17.04. Mikkeli
25.09. — 25.09. Helsinki
09.10. — 09.10. Lappeenranta

Työelämä
eläkkeelle jäämisen valmennus, 2 pv
Eläkkeelle jääminen merkitsee aina suurta elämänmuu-
tosta. Tuttu ajankäyttö ja rutiinit katoavat, työtoverit 
jäävät työpaikalle ja sinä astut uuteen elämänvaihee-
seen. Miten selviytyä elämänmuutoksesta ja miten toi-
mia itsensä kanssa uudessa tilanteessa, jossa työn rooli 
katoaa kokonaan pois? Kurssilla annetaan valmiuksia 
eläkkeelle jäämisen kohtaamisessa ja selviytymisessä 
uudessa elämäntilanteessa.
13.02. — 14.02. Turku
27.03. — 28.03. Hämeenlinna
27.02. — 28.02. Oulu
03.10. — 04.10. Kemi
30.10. — 31.10. Seinäjoki

eläkkeelle jäämisen valmennus, 1 pv
Eläkkeelle jääminen merkitsee aina suurta elämänmuu-
tosta. Tuttu ajankäyttö ja rutiinit katoavat, työtoverit 
jäävät työpaikalle ja sinä astut uuteen elämänvaihee-
seen. Miten selviytyä elämänmuutoksesta ja miten toi-
mia itsensä kanssa uudessa tilanteessa, jossa työn rooli 
katoaa kokonaan pois? Kurssilla annetaan valmiuksia 
eläkkeelle jäämisen kohtaamisessa ja selviytymisessä 
uudessa elämäntilanteessa.
20.03. — 20.03. Joensuu
20.03. — 20.03. Kuopio

yhteistyössä Kiljavan opiston ja tsL:n kanssa
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Kohtaa ja kuuntele – iloa yhteisöön, 2 pv
Vuorovaikutus on prosessi, mikä mahdollistaa käytän-
nön asioiden sujumisen. Kurssin tavoitteena on pohtia 
ja parantaa omia vuorovaikutustaitoja, saada valmiuk-
sia kohtaamisiin erilaisissa ryhmissä ja ryhmätilanteis-
sa. Tulemme tietoisiksi kuuntelemisen merkityksestä ja 
opimme paremmiksi kuuntelijoiksi erilaisten harjoitus-
ten avulla. Harjoittelemme lisäksi toisiamme arvosta-
vaa palautteen antamista.
27.03. — 28.03. Ikaalinen
24.04. — 25.04. Kouvola
20.11. — 21.11. Rovaniemi

Kokousvälineet verkosta, 1 pv
Verkon palveluiden kehittyminen mahdollistaa monia 
kokonaan uusia toimintatapoja yhdistysten ja järjestö-
jen arkeen. Kurssilla perehdytään sähköisten viestimien 
hyödyntämiseen yhteisessä päätöksenteossa. Kurssilla 
tutustutaan erilaisiin päätöksentekoa tukeviin palve-
luihin, miten päätösten valmisteluun tarvittava mate-
riaali tuotetaan sekä kokousaineistojen välittämiseen 
ja kokouksen pitämiseen verkossa. Kurssilla käytetään 
sekä Open Source että kaupallisia sovelluksia.
02.10. — 02.10. Helsinki
13.03. — 13.03. Mikkeli
30.10. — 30.10. Lappeenranta

psyykkinen työsuojelu, 2 pv
Kurssi antaa näkemystä psyykkisen työsuojelun huo-
mioimiseen työyhteisön kehittämisessä. Opimme tun-
nistamaan mitä henkinen hyvinvointi merkitsee yksi-
lön ja työyhteisön kannalta ja miten ongelmatilanteita 
analysoidaan ja ratkaistaan. Kurssi antaa osallistujalle 
valmiudet ammattiosastojen tai työpaikkakohtaisten 
opintoryhmien ohjaamiseen. Oppimateriaalina Työ-
ihminen – henkisen hyvinvoinnin edellytyksiä (TSL-
SAK).
30.01. — 31.01. Pieksämäki
13.03. — 14.03. Tampere
25.09. — 26.09. Vaasa

taitava järjestötoimija, 2 pv
Kurssi opastaa yhdistysten toiminnan merkityksen si-
säistämiseen, sekä toimintamallien elävöittämiseen. 
Lisäksi tarkastellaan järjestössä toimivan sitoutumi-
seen kannustavia tekijöitä.
30.10. — 31.10. Turku

taitava järjestötoimija, 1 pv
Kurssi opastaa yhdistysten toiminnan merkityksen si-
säistämiseen, sekä toimintamallien elävöittämiseen. 
Lisäksi tarkastellaan järjestössä toimivan sitoutumi-
seen kannustavia tekijöitä.
20.03. — 20.03. Varkaus
18.09. — 18.09. Lappeenranta

työhyvinvointi ja hyvä elämä, 2 pv
Kurssin tavoitteena on lisätä ymmärrystä hyvinvoin-
nista omassa elämässä ja työssä sekä löytää keinoja 
edistää työhyvinvointia. Kurssilla kartoitamme teki-
jöitä, joita tarvitsemme oman työ- ja muun elämän 
tasapainoon. Työssä jaksaminen edellyttää meiltä ja 
työyhteisöltämme mm. työlähtöisyyttä, hyvää kohte-
lua ja käyttäytymistä, yhteistyötä ja pelisääntöjen yllä-
pitämistä. Toiminnallisten harjoitusten avulla haemme 
oivalluksia ja keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi.
06.03. — 07.03. Vantaa
25.09. — 26.09. Polvijärvi
09.10. — 10.10. Keuruu
30.10. — 31.10. Kuusamo

verkosta virtaa ammattiosastoon, 2 pv
Kurssilla perustetaan ammattiosaston verkkopalvelu 
nostamaan ulkoinen ja sisäinen viestintä uudelle ta-
solle. Työkaluna käytetään maksullista Yhdistysavain-
verkkojulkaisujärjestelmää. Keskeisiä sisältöjä ovat 
mm: nettisivujen päivitys, nettilomakkeiden tekemi-
nen, sähköisen tiedostoarkiston perustaminen – esim. 
pöytäkirjojen tallennus sivuille, toimintaa kuvaavan 
kuvagallerian perustaminen, medialeikkeen lisääminen, 
jäsen- ja työhuoneiden käyttöönotto, ammattiosaston 
uudet työtavat verkossa, jäsenkyselyt ja vuosisuunnit-
telu verkossa sekä toiminnan suunnittelu verkkoavus-
teisesti. Kurssilla saat Yhdistysavaimen maksutta ja 
sitoumuksetta käyttöön neljän viikon kokeiluajaksi.
13.02. — 14.02. Helsinki
17.04. — 18.04. Oulu
25.09. — 26.09. Jyväskylä
13.11. — 14.11. Tampere



50
JHL kouluttaa 2010

AIKA PAIKKA (L=LASTENHOITO)  HAKU ENNENAIKA PAIKKA (L=LASTENHOITO)  HAKU ENNEN

yhteistyössä Kiljavan opiston ja tsL:n kanssa

Viestintä
irti jännityksestä, 2 pv
Esiintymis- ja ilmaisutaitojen kehittäminen toiminnal-
lisilla harjoituksilla antaa varmuutta esiintyä erilaisis-
sa tilaisuuksissa puheenpitäjänä, kokousedustajana ja 
vieraana. Koulutus tarjoaa eväitä esiintymiskynnyksen 
ylittämiseen, puheenvuorojen esittämiseen ja palaut-
teen vastaanottamiseen.
06.02. — 07.02. Riihimäki
20.02. — 21.02. Yli-Härmä
17.04. — 18.04. Pori

Kirjoittamisen taito –verkkokurssi
Tavoitteena on oppia kirjoittamaan helposti luettavaa, 
kiinnostavaa ja vaikuttavaa asiatekstiä. Opit käyttä-
mään prosessikirjoittamisen tekniikkaa, joka auttaa si-
nua, jolle aloittaminen on vaikeaa ja myös sinua, jolla 
teksti tahtoo rönsyillä liikaa. Verkkokurssi harjoitellaan 
mm. tekstin jäsentämistä, napakkaa ilmaisua ja oikea-
kielisyyttä. Harjoittelet tiedotteen, mielipidekirjoituk-
sen, jäsenkirjaan ja lehtijutun kirjoittamista. Etenet 
kurssin väljän aikataulun puitteissa omaan tahtiisi. 
Kouluttaja antaa henkilökohtaisen palautteen useim-
piin harjoituksiin.  verkkokurssi

medialukutaito, 2 pv
Kurssin tavoitteena on tutustua mediavälineisiin ja 
oppia ymmärtämään, mikä on median merkitys tänä 
päivänä, miten media toimii ja miten sitä voi käyttää 
mm. yhdistysten toiminnan edistämiseksi. Kurssilla tu-
tustumme mediavaikuttamisen tavoitteisiin ja keinoi-
hin, moraalin ja etiikan kysymyksiin mediatyössä, sekä 
median kuluttajan rooliin osallistujana ja vaikuttajana. 
Kurssilla opimme medialukutaitoa. Viikonloppukurs-
sina 2 pv tai laajempana monimuotokoulutuksena  2 
lähipäivää sekä etäopiskelu verkossa. 
24.04. — 25.04. Tampere

vakuuttava esiintyminen, 2 pv
Kurssilla harjoittelemme erilaisia esiintymistilanteita 
ja puramme esiintymisjännitystä harjoitusten avul-
la. Opiskelemme sanallisen ja sanattoman viestin-
nän tehokeinoja sekä perustelemisen taitoa. Kurssilla 
opimme selkeän ja vakuuttavan puheen rakenteen ja 
harjoittelemme oman puheen esittämistä kehittävän 
arvioinnin avulla.
27.03. — 28.03. Jyväskylä
18.09. — 19.09. Tampere

Ohjaajakoulutus
opintoryhmän ohjaajan kurssi, 2 pv
Perehdymme onnistuneen yhteistoiminnan edellytyk-
siin ja tuloksellisen, oppivan ryhmän toimintatapoihin 
sekä vuorovaikutuksen tehtäviin ja tavoitteisiin. Kurssi 
on tarkoitettu opintoryhmien ohjaajille ja sellaisiksi 
aikoville.
27.03. — 28.03. Rovaniemi
09.10. — 10.10. Riihimäki

opintosihteerin kurssi, 2 pv
Kurssi antaa valmiuksia yhdistyksen toiminnan kehit-
tämiseen opinnollisin keinoin. Kurssilla perehdytään 
koulutuksen itsenäiseen suunnitteluun ja organisoi-
miseen.
23.10. — 24.10. Helsinki
13.11. — 14.11. Tampere

opintosihteerin kurssi, 1 pv
Kurssi antaa valmiuksia yhdistyksen toiminnan kehit-
tämiseen opinnollisin keinoin. Kurssilla perehdytään 
koulutuksen itsenäiseen suunnitteluun ja organisoi-
miseen.
20.02. — 20.02. Imatra
13.11. — 13.11. Joensuu

Yhteiskunta
ilmasto muuttuu – tarvitaan tekoja, 1 pv
Mistä ilmastonmuutoksesta on kyse. Ilmastonmuutok-
sen vaikutukset. Energian säästö ja tehokkuus. Tulevai-
suuden energiavaihtoehdot. Poliittiset ohjauskeinot. 
TSL ja asiantuntijaorganisaatiot
16.10. — 16.10. Tampere
13.11. — 13.11. Helsinki

Kestävään kasvuun ja hyvinvointiin, 1 pv
Taloudellinen kasvu, tuottavuus, hyvinvointiyhteiskun-
nan arvot, valta, työ, yhteiskunnan sosiaalinen eheys, 
oikeudenmukaisuus, eriarvoisuuden kasvu ja köyhyys. 
TSL ja Palkansaajien tutkimuslaitos
17.04. — 17.04. Helsinki
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< miKä on opintoKerho?
Opintokerho on vähintään viiden (15 vuotta 
täyttäneen) henkilön yhdessä valitsemaa aihetta 
opiskeleva pienryhmä. Opintokerho voi saada 
toiminnalleen TSL-tukea (valtionapua), kun 

kerho kokoontuu vähintään viisi kertaa •	
(viitenä eri päivänä)
kerhon toimintakausi on enintään  vuosi •	
aloittamisesta
opiskelutunteja kerholle kertyy vähintään  •	
10 oppituntia

Kerholla on yhteyshenkilö (opinto-ohjaaja), jonka 
tiedot kerho toimittaa aloittamisilmoituksella 
Työväen Sivistysliitto TSL:n aluekeskukseen joko 
kirjallisesti (kortti), puhelimitse tai sähköpostin 
välityksellä. Kerhon kokoontumisista pidetään 
päiväkirjaa, johon merkitään kokoontumisen aihe, 
päivämäärä, tuntimäärä ja osallistujat. Kerhon 
opiskelu raportoidaan TSL:n aluekeskukseen 
toimintakertomuksella, siihen liitetään täytetty 
päiväkirja ja kulutositteet.

taloudellisesti edullista
Opintokerho saa opiskelukuluihinsa TSL-tukea, 
jota kerho kokoaa opiskelutuntien lukumäärän 
perusteella. Tätä tukipohjaa kerho saa käyttöön 
oppimiselle välttämättömiin kuluihin.

Tuntihinnat vuonna 2009:
perustuki    2,30  •	 €

korkeampi    5,00  •	 €

tutor-tuettu    8,00  •	 €

(korvaukset vuonna 2009, tarkista tukimuodot netistä) 

Kuluiksi hyväksytään oppimiselle välttämättömät 
kulut tositteiden perusteella, paitsi JHL:n maksa-
mista opinto-aineistoista riittää maininta. Näistä 
tuleva valtionapuhyöty on tarkoitettu opiskelevan 
ryhmän tueksi.

JHL:n materiaalituki ja 
luennoitsijatuki opintokerholle
JHL:n koulutusyksikkö maksaa JHL, TSL, SAK -opis-
keluaineistot ja muita ammattiin liittyviä kirjoja 
sopimuksen mukaan. Lisätietoa ja materiaalit ovat 
netissä: www.tsl.fi/julkaisut. Aineistot maksetaan 
sillä edellytyksellä, että ryhmä toimii ja ilmoit-
tautuu TSL:n opintokerhoksi. Katso myös www.jhl.
fi -nettisivuilta. Liiton kustantamaa asiantuntija-
apua kerho voi käyttää kerran toimintansa aikana, 
mikäli syventävän tiedon tarve syntyy. Siitä on 
sovittava etukäteen.

opintokerho toimii pienessä ryhmässä
Opintokerhoryhmänä parhaiten toimii pieni 5-8 jä-
senen ryhmä. Ryhmä voi käyttää työssään erilaisia 
työmuotoja, esimerkiksi parityöskentely on joskus 
tehokas työtapa. Pienryhmässä eli opintokerhossa 
voidaan käsitellä miellyttävällä tavalla uusia 
tietoja, kokemuksia ja ajatuksia. Se saattaa olla 
sinun ja työyhteisösi ratkaisu vaikka ammatillisen 
täydennyskoulutuksen hankkimiseen, tutkintoihin 
valmentautumiseen tai koko työpaikan työn 
tekemisen kehittämiseen.

Yhteistyössä perusta
Yhteistoiminnan edellytys on keskinäinen luot-
tamus, tasavertaisuus, toistensa auttaminen ja 
arvostaminen. 

Opintokerhojen tukena ovat myös ryhmien opinto-
tutorit. Näitä ryhmätyön ohjaukseen perehtyneitä 
tutoreita on jo ympäri maan. Opintotutoreita ja/tai 
tutor -koulutuksen saaneita opintosihteereitä 
ryhmät voivat pyytää tuekseen.

Opintotutor –peruskursseja järjestetään tarpeen 
mukaan. Se antaa opintotutorvalmiudet.

opintokerhoista
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Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n koulutus 
koostuu kursseista, neuvottelupäivistä, opinto-
kerho-opiskelusta ja opintopäivistä. Useimpien 
kurssien tiedot on koottu JHL:n koulutusesitteisiin. 
Lisäksi liiton aluetoimistot järjestävät kursseja 
omilla alueillaan. Tietoja näistä saa omasta 
aluetoimistosta. Monipuolista koulutustietoa ajan 
tasalla löydät liiton nettisivuilta www.jhl.fi ja 
Motiivi-lehdestä.

Mikäli liiton koulutustarjonnasta ei löydy 
yhdistyksesi tarpeita vastaavaa koulutusta, voi 
yhdistys järjestää oman kurssin. Kurssi tilataan 
ja tuki haetaan JHL:n ”Yhdistyksen omakurssi” 
-lomakkeella. 

Suositus on, että tilaus kurssin pitämisestä 
tehdään kuusi (6) viikkoa aikaisemmin. Kurssituki 
maksetaan yhdistysten sellaisille kursseille, joiden 
aihealueena on edunvalvonta- tai järjestöllinen 
teema. Kurssilaisten vähimmäismääräksi on 
suosituksena 15 henkilöä.

Lisätietoa saat liiton kurssisihteereiltä sekä 
nettisivuilta: www.jhl.fi/aktiivi-osiosta. ’Yhdistysten 
omakurssi’ -lomaketta voit tulostaa tai kopioida 
omaan käyttöösi. 

Lyhyempien alue- ja yhdistyskurssien, esimer-
kiksi iltakurssien, valtionavun yhdistys voi hakea 
TSL:n nettisivujen kautta (www.tsl.fi). 

Korvausmuoto JHL maksaa; yhdistysten kurssituki 2010
- koskien edunvalvonta- tai järjestöllisiä aiheita

1.
 

(1-PäIVäINEN) 

6 OPPITUNTIA

JHL:n jäsenille yksi ateria ja kahvi /osallistuja,  •	
enintään 25 euroon asti todellisten kulujen mukaan
luennoitsijoista aiheutuvat kulut•	
JHL:n ulkopuolisen luennoitsijan luentopalkkion  •	
enintään 50 euroon asti tunnilta
tämä tuki on maanantai — sunnuntaipäivään sijoittuvalla  •	
kurssilla

2.

(2-PäIVäINEN)

12 OPPITUNTIA 

luennoitsijoista aiheutuvat kulut•	
JHL:n ulkopuolisen luennoitsijan luentopalkkion  •	
enintään 50 euroon asti tunnilta
jos molemmat tai yksi kurssipäivistä on maanantai — perjantai, •	
niin yhdeltä kurssipäivältä tuetaan JHL:n jäsenille yksi ateria ja 
kahvi /osallistuja, enintään 25 euroon asti todellisten kulujen 
mukaan

tuki yhdistysten omille kursseille 2010

< jhl:n tuKi paiKalliseen KoulutuKseen 2010



Yhteyshenkilön nimi

Lähiosoite

Postinumero  Postitoimipaikka              Puhelin suuntanumerolla, päivisin

Sähköpostiosoite (vain jos aktiivisesti käytät) 

Lisätietoja, muuta mainittavaa

Kurssin nimi, aihe/teema

Kurssiaika;    alkupäivä     —     loppupäivä  (ppkk20vv) Kurssin kesto  (päivinä) Arvioitu osallistujamäärä

JHL:n oman yhdistyksen nimi                   Yhdistysnro

Kurssipaikka  Kurssipaikan lähiosoite

Kurssipaikan postinumero Kurssipaikan postitoimipaikka 

      /      . 20      —      /     .20      

TäYTä SELKEäSTI JA FAKSAA TAI LäHETä. Yhdistyksen ilmoitus omasta kurssista

 Kurssin yhteyshenkilön yhteystiedot

JHL — Julkisten ja  
hyvinvointialojen liitto
Kurssihallinto
PL 101,  00531 Helsinki
puh. kurssiasiat 010 7703 510
osaston faksi 010 7703 501

 Kurssin teemat ja aikataulut

NoPeasti Netissä: www.jhl.fi / Aktiivi-osio

Yhdistyksen 
oma kurssi
lomake on käytössäsi netissä tulostus-
versiona ja sähköisenä lomakkeena!

@

 ajoitus 
    klo   —    klo 

 Luennon aihe Luennoitsija, nimi                              
— varmista/sovi kurssin ajat ja aiheet luennoitsijalta 

-

-

-

-

-

-
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JHL utBiLdar 2010

JHL erbjuder alla sina medlemmar mångsidig utbildning. Vi har 2010 fått till stånd ett utökat och alltmer 
mångsidigt kursutbud som riktar sig till nya medlemmar. Vi har också breddat den organisatoriska utbild-
ningen, förtroendemannakurserna, samarbets- och arbetarskyddskurserna, de yrkesinriktade studiedagarna, 
de organisatoriska studie- och förhandlingsdagarna samt datakurserna anpassade efter föreningarnas 
behov.

En effektiv intressebevakning förutsätter kunskaper, utbildning och tidsenlig information. Utbildning är 
också en nödvändighet för att upprätthålla och utveckla de anställdas fullvärdiga medborgarskap i arbetsli-
vet. De fackligt aktiva och de förtroendevalda gör ett arbete som blir alltmer krävande och som ställs inför 
tilltagande förväntningar.

JHL:s lokala, regionala och riksomfattande utbildning planeras så att de olika nivåerna kompletterar och 
stöder varandra. Det är meningen att utbildningen i allt högre grad byggs upp så att den bildar långsiktiga 
helheter, systematiska utbildningsgångar, moduler och utbildningsprogram. Det faktum man kommer 
överens i allt fler frågor på lokal nivå innebär att också utbildningen måste skräddarsys så att den bättre 
svarar mot de lokala behoven. Därför har vi alltmer regional utbildning i vår kursplan för 2010.

JHL ordnar kurser på Raseborgsinstitutet samt arrangerar utbildning regionalt och lokalt, och dessutom 
har vi utbildningssamarbete med Kiljavainstitutet och med Arbetarnas Bildningsförbund, vars kurser också 
tas upp här i guiden. JHL:s kurser är platser för förnyelse och studier. Välkommen!

Jari Valtari 
Utbildningsavdelningens avdelningschef, rektor 

svenskspråkig utbildning
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< KursansöKan, antaGninG, 
avGiFter oCh KursstöD
Om du vill delta i någon av de kurser som pre-
senteras i kursguiden, bör du sända en skriftlig 
ansökan till förbundets utbildningssektion. Du kan 
också fylla i en kursansökan på förbundets webb-
sidor. Ansökan bör vara hos förbundet senast fem 
veckor före kursens början, helst ännu tidigare.

Efter anmälningstidens utgång sänder för-
bundet dig en kallelse, som även fungerar som 
bekräftelse på att anmälan har mottagits. även 
reseinstruktioner bifogas.

Blanketter för kursansökan hittar du på 
förbundets webbsida www.jhl.fi/kurser. Du kan 
också fråga efter blanketter på det närmaste 
regionkontoret.

Till kurserna antas i första hand medlemmar 
som hör till målgruppen för respektive kurs. 
Förbundets utbildningsavdelning utser deltagarna i 
den ordning som ansökningarna kommer in. 

JHL:s stöd till den fackliga utbildningen är 
omfattande. Genom utbildningen vill förbundet 
öka de lokala aktörernas och medlemmarnas 
kompetens inom intressebevakningen och förbättra 
deras yrkeskunskaper. Principen är att utbildningen 
är gratis för förbundets medlemmar. Kurserna 
finansieras i huvudsak av förbundet, och arbets-
givaren deltar enligt överenskommelse. En del av 
utbildningen finansieras med offentligt stöd.

Vi följer i regel FFC:s rekommendationer om 
studiesociala förmåner samtidigt som vi beaktar 
den offentliga sektorns utbildningsavtal och 
normer.

Anvisningarna nedan gäller de kurser som 
presenteras i denna guide.

 

Förbundets stöd till kursdeltagaren
Förbundets medlemmar kan i regel delta i kurserna 
gratis. Förbundet står för undervisningen, inkvar-
teringen med helpension och resorna.

Resekostnaderna ersätts normalt enligt det 
billigaste färdsättet. Användningen av egen bil 
ersätts på basis av körsträckan enligt gällande 
biljettpriser i busstrafiken. En kursdeltagare 
(det vill säga föraren) som ger andra kursdelta-
gare skjuts från hemmet till kursstället och/eller 
tillbaka, erhåller för användningen av egen bil 
en förhöjd kilometerersättning enligt statens 
resereglemente, ifall det ur förbundets synvinkel 
är totalekonomiskt förmånligare att göra så. 
Om du bor i huvudstadsregionen och deltar i en 
kurs på Raseborgsinstitutet i Karis, ersätter JHL 
endast dina resekostnader till och från Helsingfors 
järnvägsstation (avgångs- och ankomstplatsen för 
samtransport).

Om arbetsgivaren betalar lön för kurstiden och 
din tur- och returresa varar sammanlagt över 10 
(6) timmar, har du rätt till sådant dagtraktamente 
som skattestyrelsen godkänt. Dagtraktamente 
betalas inte ut till dem som deltar i studiedagar 
eller i organisationskurser.

Du som bor på eller norr om linjen Vasa– 
Kuopio–Joensuu (dessa orter medräknade) eller på 
Åland har rätt att ta flyget. Boka biljetterna enligt 
de anvisningar som vi sänder dig tillsammans med 
kurskallelsen.

arbetsgivarens stöd till kursdeltagaren
Förbundet berörs av flera olika utbildningsavtal, 
vars innehåll varierar, och man följer det avtal 
som gäller den bransch där kursdeltagaren i fråga 
jobbar. Utbildningsavtalen omfattar förtroende-
manna-, arbetarskydds- och samarbetskurser. I 
avtalen fastställs de målgrupper som har rätt till 
avlönad utbildning och övriga ersättningar.

svenskspråkig utbildning
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Förtroendemanna- och samarbetskurser
När du deltar i samarbets- och förtroendeman-
nakurser, betalar arbetsgivaren din lön, och 
förbundet uppbär en kursavgift eller en ersättning 
för måltidskostnaderna av arbetsgivaren. Dessa 
kursersättningar uppbärs för varje sådan kursdag 
som tjänsteinnehavaren får ordinarie lön för, eller i 
fråga om arbetstagare, för varje dag som ersätt-
ning för inkomstbortfall betalas. Kursersättningens 
storlek:

kommunsektorn 23,21 euro/dag•	
statssektorn 27,50 euro/dag för endagskurser •	
och 55,00 euro/dag för kurser som pågår två 
dagar eller längre
LTY-sektorn 25,00 euro/dag för endagskurser •	
och 50,00 euro/dag för kurser pågår två dagar 
eller längre
SIAF 22,31 euro/dag (rekommendation)•	
energibranschen 23,21 euro•	
församlingarna 22,30 euro.•	

(ersättningarna 2009, aktuell information på webben)
JHL betalar deltagarnas resekostnader och det 
eventuella dagtraktamentet. 

arbetarskyddskurser
Arbetsgivaren betalar lön till dem som deltar i 
arbetarskyddskurser. Förbundet uppbär dessutom 
i enlighet med utbildningsavtalet en kursavgift av 
arbetsgivaren som ersättning för kurskostnaderna. 
Kursersättningens storlek:

kommunerna, energibranschen och försam-•	
lingarna 40,00 euro/dag
statssektorn 27,50 euro för endagskurser •	
och 55,00 euro/dag för kurser som pågår två 
dagar eller längre
LTY-sektorn 25,00 euro/dag för endagskurser •	
och 50,00/dag för kurser som pågår två dagar 
eller längre.

(ersättningarna 2009, aktuell information på webben)
JHL betalar deltagarnas resekostnader och det 
eventuella dagtraktamentet. 

Kurser för särskilda målgrupper
Förbundet ordnar under årets lopp några kurser 
för särskilda målgrupper. Kallelsen sänds direkt till 
målgruppen, som kan representera en viss avtals-
bransch, yrkeskår eller facklig organisationsprincip. 
En del av dessa kurser omfattas av arbetsgivarens 
stöd.

Yrkesinriktade studiedagar
Studiedagarna betraktas som yrkesinriktad fort-
bildning. Deras innehåll svarar mot de utmaningar 
som utvecklingen av arbetslivet ställer. Förbundet 
betalar varken ersättning för inkomstbortfall eller 
dagtraktamente för studiedagarna. Yrkesinriktade 
studiedagar likställs med personalutbildning som 
arbetsgivaren bekostar.

Förbundet rekommenderar att du ansöker om 
ersättning för deltagaravgiften från arbetsgivarens 
anslag för personalutbildning. Deltagaravgiften för 
yrkesinriktade studiedagar är 50 euro per kurs-
dag. De som inte har löneinkomster, till exempel 
arbetslösa och heltidsstuderande, är befriade från 
deltagaravgift.

Förbundet står för medlemmarnas resekostna-
der och inkvartering med helpension. Innan du 
söker till studiedagarna ska du utreda vem som 
betalar deltagaravgiften och anteckna betalaren i 
kursansökan.

Förbundets stöd för organisationskurser
Förbundet står för resekostnaderna och för kurs-
avgiften i vilken undervisningen och inkvartering 
med helpension ingår. För kurser som ordnas på 
vardagar betalar förbundet ett kursdagtraktamen-
te och ett kursstipendium. År 2010 är det kalkyle-
rade priset per dag 64,662 euro. Exempelvis uppgår 
förbundets kursbidrag således till 323,31 euro om 
kursen är fem dagar lång. Förmånen är inte skat-
tepliktig inkomst. Villkoret för kursbidraget är att 
du visar upp ett intyg över lönebortfallet.

organisatoriska studiedagar
Förbundet svarar för deltagarnas resekostnader 
och för inkvarteringen med helpension. För 
studiedagarna erläggs varken dagtraktamente eller 
ersättning för inkomstbortfall, men förbundet 
uppbär ingen deltagaravgift. Studiedagarna ordnas 
vanligtvis på veckoslut.

Vårt JHL-familjekurser
Kursen är avsedd för hela familjen. Barn som följer 
med ska vara fem år fyllda. Förbundet betalar 
inkvarteringen, måltiderna och resorna enligt det 
billigaste färdsättet (ej flyg), förutom en personlig 
avgift som är 50 euro per vuxen och 15 euro per 
barn i åldern 3–17 år. Förbundet betalar inte ut 

svenskspråkig utbildning
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dagtraktamente eller ersättning för inkomstbort-
fall. Ange makens/makans namn samt barnens 
namn och ålder (t.ex. i punkten Tilläggsuppgifter) 
när du söker till dessa kurser. Kurser av detta slag 
ordnas inte på svenska.

< övriGt utBilDninGsstöD
arbetarnas Bildningsförbunds kurser
Förbundet fastställer årligen de ABF-kortkurser 
som omfattas av stöd. I dessa fall betalar förbun-
det deltagarnas kursavgift. De ABF-kurser som 
omfattas av stödet nämns på nästa uppslag.

Facklig skola på webben
Förbundet betalar i enlighet med FFC:s rekom-
mendationer nät- och studiematerialkostnaderna 
då en JHL-medlem deltar i FFC:s och ABF:s fackliga 
skola på webben. 

FFC:s fackliga skola
Förbundet betalar deltagaravgiften och resekost-
naderna enligt FFC:s rekommendation.

samhällelig utbildning
HUMAK-utbildningen är examensinriktad fortbild-
ning (även högre YH-examen) inom medborgar- 
och ungdomsverksamheten. Villkoret för JHL:s stöd 
är att personen i fråga har haft förtroendeuppdrag 
i JHL under minst tre års tid före studierna. 
Förbundet betalar ut ett stipendium, som är 
detsamma som en kursdagpenning enligt startårets 
taxa (2010: 34,02 euro/dag) för närstudieperioder-
na under högst 50 dagar under hela den treåriga 
utbildningen. Stipendiet betalas ut efter avslutade 
studier mot uppvisande av examensbetyget. Rikta 
en stipendieansökan före studiernas början till 
utbildningsavdelningen. Foga läroanstaltens intyg 
över beviljad studieplats till den fritt formulerade 
ansökan.

Reseersättningen omfattar tre tur- och retur-
resor årligen.

studiecirklar
Förbundet står för sitt eget studiematerial och det 
material som producerats av ABF/FFC. Också andra 
böcker som behandlar det egna yrket kan ersättas 

svenskspråkig utbildning

enligt särskild överenskommelse. Ersättningen 
förutsätter att gruppen anmäler sig och fungerar 
som en JHL-studiecirkel vid ABF. För närmare 
information, se avsnittet om studiecirklar i denna 
guide. 

Förbundets regionala kurser
Regionkontoren ordnar egna kurser, vilka i regel är 
gratis för deltagarna. Syftet med kurserna är att 
stödja förbundets utbildningsmål. Uppgifter om 
kurserna ges av JHL:s närmaste regionkontor, och 
du hittar också information i tidningen Motiv och 
på förbundets webbsidor.

Föreningarnas egna kurser
När det gäller stödet till föreningarnas egna kurser, 
ser förbundet gärna att kursen pågår en dag. Så-
lunda bör en endagskurs innehålla åtminstone sex 
lektioner undervisning. I så fall betalar förbundet 
en måltid och en kopp kaffe per deltagare samt 
ersätter kostnaderna för föreläsarna. Närmare 
information om detta hittar du på annan plats i 
denna guide. Ytterligare uppgifter får du hos JHL:s  
närmaste regionkontor, i tidningen Aktiv och på 
förbundets webbsidor för aktiva. 

Möjlighet till barnpassning 
på raseborgsinstitutet
Ifall kursen har markerats med texten RaseborgB 
(Raseborg-opisto L), betyder det att det under 
lektionstid finns möjlighet till barnpassning för 
barn i åldern 3–6 år. Avgiften för inkvartering 
med helpension är för barn nio euro per dygn. 
JHL ersätter inte barnens resekostnader. Närmare 
uppgifter ges i kurskallelsen.

Förkortningar
I kursbroschyren har vi använt följande förkortningar:
JHL = Förbundet för den offentliga sektorn och  
          välfärdsområdena JHL rf
FFC = Finlands fackförbunds centralorganisation rf 
ABF = Arbetarnas Bildningsförbund rf
LTY = Arbetsgivarföreningen för transport- och specialbranschen  
          (ingen svensk förkortning)
EK = Finlands näringsliv (ingen svensk förkortning) 
SIAF = Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening
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svenskspråkig utbildning

Om du vill delta i någon av de 

kurser som presenteras i kursbro-

schyren, ska du sända en skriftlig ansökan 

till förbundets utbildningssektion. Du kan 

också fylla i en kursansökan på förbun-

dets webbsidor www.jhl.fi

Ansökan bör vara hos förbundet fem 

veckor före kursens början.

< FörtroeNdeMaNNaKurser

Kompletterande förtroendemannakurs, 2 dagar
Kursen tar upp aktuella avtalsfrågor och tolkningar. 
Kursdeltagarna får sätta sig in arbetstids- och semes-
terbestämmelser samt de omställningar som sker till 
följd av kommun- och servicestrukturreformen.
17.03. — 19.03. Österbotten 08.02.2010

regional förtroendemannakurs, 2 dagar
Hur det åländska avtalssystemet fungerar. Aktuella av-
talsfrågor.
25.03. — 26.03. Åland 22.02.2010

regional förtroendemannakurs, 
österbotten, 1 dag
Aktuella avtalsfrågor och tolkning av avtalsbestäm-
melser. 
16.02. — 16.02. Österbotten 11.01.2010

regional förtroendemannakurs 
nyland, Åboland, 1 dag
Aktuella avtalsfrågor och tolkning av avtalsbestäm-
melser.
18.02. — 18.02. Raseborgsinstitutet 11.01.2010

Fortsättningskurs för förtroendemän, 3 dagar
10.11. — 12.11. Raseborgsinstitutet L 04.10.2010

< orGaNisatioNsKurser

aktivitetskurs, 2 dagar
Kursen består av olika aktiviteter både inomhus och 
utomhus. Kursdeltagarna får med hjälp av lätt motion 
tips om hur de kan förbättra sin arbetshälsa. Aktuell 
facklig information. Kursen är på svenska och delta-
garrna bör kunna det.
02.10. — 03.10. Åland 30.08.2010

Facklig framtidskurs, 2 dagar
Svensk facklig verksamhet i JHL i framtiden. Planering 
av teman och utbudet av JHL:s svenska kurser år 2011. 
06.03. — 07.03. Tammerfors 01.02.2010

Kurs för föreningsfunktionärer, 2 dagar
För ordförande, sekreterare, kassörer och medlemsan-
svariga.
24.04. — 25.04. Tammerfors 22.03.2010

introduktionskurs, 2 dagar
Kursdeltagarna ventilerar den fackliga verksamheten 
ur nya och unga medlemmars synvinkel. Vad kan fack-
et erbjuda de yngre? Deltagarna får information om 
ungdomssektionen EKSTAS verksamhet. I kursen ingår 
också en sportig lagtävling Vikingacup. Kursen är på 
svenska och deltagarrna bör kunna det.
06.02. — 07.02. Österbotten 04.01.2010

miljökurs, 3 dagar
På miljökursen får deltagarna njuta av den östra ny-
ländska naturen och miljön. Deltagarna gör också ar-
betsplatsbesök och får information om olika miljöpro-
jekt. Deltagarantalet är begränsat.
14.06. — 16.06. Östra Nyland 10.05.2010

< YrKesiNriKtade studiedaGar

proffs på välfärd, yrkesinriktade studiedagar 
för familjedagvårdare, dagvårdare, barnskötare, 
skolgångsbiträden och eftisledare, 2 dagar
Vi behandlar nära ögat-situationer i arbetarskyddet 
samt juridiska frågor och mångkulturellt arbete. För-
bundet uppbär en deltagaravgift om 50 euro per dag. 
Studerande och arbetslösa betalar ingen deltagarav-
gift.
29.10. — 30.10. Nådendal 27.09.2010
15.04. — 16.04. Vasa 15.03.2010
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svenskspråkig utbildning

Kiljavainstitutets och ABF:s kurser,  

JHL betalar deltagaravgiften. 

Kiljavas svenskspråkiga utbildning

Grundkurs i arbetarskydd, 5 dagar
Kursen ger dig grundkunskaper om arbetarskyddet och 
hjälper dig att förstå arbetarskyddets betydelse för ar-
betsplatsen och för arbetstagarna. 
22.03. — 26.03. Kiljava 15.02.2010

Fortsättningskurs i arbetarskydd, 3 dagar
Kursen ger deltagarna fördjupade kunskaper om ar-
betarskyddsverksamheten. Tyngdpunkten flyttas från 
korrigerande åtgärder till ett mera förebyggande och 
systematiskt arbetarskydd. 
08.11. — 10.11. Kiljava, del 1/2 04.10.2010
13.12. — 15.12. Kiljava, del 2/2 04.10.2010

nordiska sommarskolan, 5 dagar
Sommarskolan har som sitt traditionellt viktigaste mål 
att ge deltagarna möjlighet att bekanta sig med det 
finländska samhället och den finländska fackfören-
ingsrörelsen.
25.08. — 29.08. Kiljava 19.07.2010

aBF:s svenskspråkiga utbildning

Nedan nämns de ABF-kurser som JHL betalar 
deltagaravgiften för. Anmäl dig senast två veckor 
före kursens början till ABF. Ytterligare informa-
tion om den svenskspråkiga ABF-utbildingen ges 
av Kari Marja, tfn 0207 457 604. 

aBC för mångkulturella möten, 2 dagar
Kursen är avsedd för personer som möter invandrare 
och flyktingar i sitt arbete, men också för dem som 
är intresserade av att förstå hur du ska bemöta män-
niskor med annat etniskt ursprung och annan religiös 
bakgrund. Vi går igenom hur vi reagerar för det främ-
mande och hur vi ska gå till väga för att ta fram det 
positiva i det finländska samhället och arbetslivet. 
Kursen kan ses som en fortsättning på och repetition 
av kursen Mångkultur i arbetslivet från år 2009. men 
det går bra att haka på kursen utan förhandskunskaper 
men med ett öppet sinne. 
06.02. — 07.02. Vasa

livsförändring, att gå i pension, 2 dagar
Att lämna arbetslivet, antingen frivilligt eller som en 
följd av den ekonomiska recessionen kan vara en stor 
förändring. Hittills har du levt med fasta rutiner och 
arbetskamrater, men nu får du lov att lära känna dig 
själv på nytt efter många arbetsår. Vilka vägar ska du 
välja? Kan du förnya dig själv och aktivera dig på nya 
spår? Behöver du verktyg för att inleda detta nya ske-
de i ditt liv? Lyssna också på andra människors sätt att 
ta itu med det nya levnadsskedet. 
02.10. — 03.10. Härmä
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< vaD är en stuDieCirKel?
En studiecirkel är en grupp med minst fem (15 
år fyllda) personer, vilka studerar ett ämne som 
de valt tillsammans. Studiecirkeln kan få stöd 
från Arbetarnas bildningsförbund ABF (statsstöd) 
förutsatt att

cirkeln sammankommer minst fem gånger  •	
(på fem olika dagar)
cirkeln arbetar högst ett år räknat från •	
studiernas början
antalet studietimmar är minst tio.•	

Cirkeln har en kontaktperson (studiehandledare). 
Hans eller hennes kontaktinformation bör sändas 
till ABF:s regioncentral jämte ett meddelande om 
verksamhetens början. Man bör föra protokoll 
över cirkelns sammanträden genom att anteckna 
ämnet, datumet, timantalet och deltagarna.

svenskspråkig utbildning

Förmånliga studier
Cirkeln får stöd från ABF för studiekostnaderna. 
Stödets belopp beror på antalet studietimmar, 
och meningen är att det används till nödvändiga 
studiekostnader. Stödet per timme år 2009:

grundstöd 2,30 •	 €

höjt stöd 5,00 •	 €

(kolla aktuell information om stödet på webben)

ABF ersätter de utgifter som är nödvändiga med 
tanke på studierna. Detta gäller inte det material 
som JHL bekostat, som man bara behöver nämna. 
Det statsbidrag som betalas för detta material är 
avsett som stöd för den studerande gruppen. 

JHL:s stöd för studiematerial 
och föreläsarkostnader
Förbundets utbildningssektion betalar det studie-
material som producerats av JHL, ABF eller FFC. 
Sektionen kan också bekosta andra böcker som 
handlar om yrket i fråga enligt överenskommelse. 

Idealet är en grupp på 5–8 personer. Gruppen 
kan tillämpa olika studieformer, t.ex. pararbete kan 
vara effektivt ibland. 

Fråga mera av föreningens studiesekreterare 
eller hos det närmaste regionkontoret.
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< jhl:s stöD För loKal Kurs- oCh stuDieverKsamhet År 2010

ersättningsform stöd för föreningarnas kurser år 2010
JHL betalar, om temat är intressebevakning eller organisatoriskt

1.
 

(1 DAG)

6 LEKTIONER

JHL-medlemmar får en måltid och kaffe/deltagare,  •	
för högst 25 €, enligt de verkliga kostnaderna
kostnader för föreläsare•	
föreläsningsarvodet för föreläsare utan koppling till  •	
JHL är högst 50 € per lektion
stödet gäller kurser som äger rum någon gång  •	
mellan måndag och söndag

2.

(2 DAGAR)

12 LEKTIONER

kostnader för föreläsare•	
föreläsningsarvodet för föreläsare utan koppling till JHL är högst •	
50 € per lektion
om den ena eller bägge kursdagarna infaller på måndag–fredag, •	
står förbundet för en måltid och kaffe/deltagare under den ena 
kursdagen, för högst 25 €, enligt de verkliga kostnaderna

svenskspråkig utbildning

JHL:s utbildning består av olika slags kurser, 
studiecirklar och studiedagar. Största delen av 
utbudet presenteras i förbundets kursbroschyrer. 
Förbundets regionkontor ordnar dessutom egna 
regionala kurser, som det närmaste regionkontoret 
kan berätta närmare om. Aktuell information om 
utbildningen hittar du på förbundets webbsidor 
www.jhl.fi och i tidningen Motiv.

Om detta utbud inte motsvarar er förenings 
behov, kan ni själva ordna en kurs. Kursen ska 
beställas hos JHL:s utbildningssektion. Vi rekom-
menderar att föreningen gör en anmälan om 
kursen sex (6) veckor tidigare. JHL betalar ut 
stöd till föreningarna i de fall då det är fråga om 
kurser vars ämnesområde omfattar ett intresse-

bevaknings- eller organisatoriskt tema. Närmare 
uppgifter får du bl.a. hos det egna regionkontoret, 
förbundets utbildningssektion samt på våra 
webbsidor. Hos regionkontoret och på webbsidorna 
finns en blankett för kursbeställning, vilken du kan 
skriva ut eller kopiera. 

stöd för föreningarnas kurser år 2010
Rekommendationen är att antalet kursdeltagare är 
minst 15. 

Föreningarna kan ansöka om statsbidrag för 
kortare region- eller föreningskurser, till exempel 
kvällskurser. För ändamålet avsedda blanketter 
finns på ABF:s webbsida (www.tsl.fi). 
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tammikuu

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 
johdantokurssi, 3 pv
11.01. — 13.01. Raseborg-opisto 9, 20, 23, 29
JHL tutuksi –hyvinvointikurssi, 5 pv
11.01. — 15.01. Raseborg-opisto 30
Yhteistoiminnan peruskurssi, 5 pv
11.01. — 15.01. Raseborg-opisto 21
Puhtauspalvelualan opintopäivät, 2 pv
16.01. — 17.01. Rokua 41
Ravitsemispalvelualan opintopäivät, 
2 pv
16.01. — 17.01. Rokua 42
Atk-perusteet aktiiveille, 5 pv
18.01. — 22.01. Raseborg-opisto 36
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö 
työpaikalla, 3 pv
18.01. — 20.01. Raseborg-opisto 25
Puheenjohtajan jatkokurssi, 5 pv
18.01. — 22.01. Raseborg-opisto 32
Taloudenhoitajan peruskurssi, 5 pv
18.01. — 22.01. Raseborg-opisto 31
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
21.01. — 22.01. Hyvinkää 17
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
21.01. — 22.01. Helsinki 18
ATK jatkokurssi aktiiveille, 5 pv
25.01. — 29.01. Raseborg-opisto 37
Luottamusmiestiedon kurssi III A, kaikki 
sopimusalat, 3 pv
25.01. — 27.01. Raseborg-opisto 10
Työsuojelun alueellinen peruskurssi, 3 pv
25.01. — 27.01. Oulu 24
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, valtio, yksityinen, 1 pv
28.01. — 28.01. Harjavalta 19
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
30.01. — 31.01. Vantaa 19
Oikeushallinnon neuvottelupäivät, 2 pv
30.01. — 31.01. Raseborg-opisto 35
Psyykkinen työsuojelu, 2 pv
30.01. — 31.01. Pieksämäki 49
Tilintarkastajien peruskurssi, 2 pv
30.01. — 31.01. Raseborg-opisto 31

Helmikuu

JHL tutuksi –kurssi maahanmuuttajille, 
3 pv
01.02. — 03.02. Raseborg-opisto L 30
Opintosihteerin peruskurssi, 5 pv
01.02. — 05.02. Raseborg-opisto L 31
Optinet kotisivukurssi, 3 pv
01.02. — 03.02. Raseborg-opisto L 36
Sihteerin peruskurssi, 5 pv
01.02. — 05.02. Raseborg-opisto L 31
Työn kuormittavuus ja jaksaminen, 3 pv
01.02. — 03.02. Raseborg-opisto L 26
Luottamusmiestiedon kurssi lll B, valtio, 
3 pv
02.02. — 04.02. Raseborg-opisto L osa 1/2 13
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
03.02. — 04.02. Helsinki 19
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
03.02. — 04.02. Ikaalinen 19
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, 1 pv
03.02. — 03.02. Kuopio 18
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, 1 pv
04.02. — 04.02. Jyväskylä 17
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta/tunti-tes/tek.sop, 1 pv
04.02. — 04.02. Kuopio 18
Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
kunta, 2 pv
04.02. — 05.02. Polvijärvi 18
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, yksityinen, 1 pv
05.02. — 05.02. Rokua 18
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
tunti-tes ja teknisten sopimusala, 1 pv
05.02. — 05.02. Jyväskylä 17
METLA:n ja EVIRA:n neuvottelupäivät, 
2 pv
05.02. — 06.02. Raseborg-opisto 35
ABC för mångkulturella möten, 2 dagar
06.02. — 07.02. Vasa 59
Introduktionskurs, 2 dagar
06.02. — 07.02. Österbotten 58
Irti jännityksestä, 2 pv
06.02. — 07.02. Riihimäki 50
Maassa maan tavalla – siis kenen 
tavalla?, 1 pv
06.02. — 06.02. Jyväskylä 48
Aktiiviakatemia moduulikoulutus, 4 
koulutusosaa, 5 pv
08.02. — 12.02. Raseborg-opisto, osa 1/4  32

Clean Basic siivoustyön peruskurssi, 5 pv
08.02. — 12.02. Raseborg-opisto 38
Jäsenasiainhoitajien peruskurssi, 5 pv
08.02. — 12.02. Raseborg-opisto 31
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
08.02. — 09.02. Pirkanmaa 18
Luottamusmiestiedon kurssi II, kunta, 
5 pv
08.02. — 12.02. Raseborg-opisto  11
Toimistoalan ammatillinen opintopäivä, 
1 pv
08.02. — 08.02. Varsinais-Suomi 44
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
valtio, erityispalvelut, 1 pv
10.02. — 10.02. Kuopio 18
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
valtio, 1 pv
12.02. — 12.02. Oulu 18
Eläkkeelle jäämisen valmennus, 2 pv
13.02. — 14.02. Turku 48
Varhaiskasvatuksen opintopäivät, 
perhepäivähoitajat, 2 pv
13.02. — 14.02. Rokua 42
Verkosta virtaa ammattiosastoon, 2 pv
13.02. — 14.02. Helsinki 49
JHL tutuksi –luontokurssi, 5 pv
15.02. — 19.02. Raseborg-opisto 30
Koneiden ja laitteiden turvallinen 
käyttö, 3 pv
15.02. — 17.02. Raseborg-opisto 25
Luottamusmiestiedon kurssi III B, kunta, 
3 pv
15.02. — 17.02. Raseborg-opisto 11
Työyhteisöneuvojakoulutus 2010, 4 
koulutusosaa, 5 pv
15.02. — 19.02. Raseborg-opisto, osa 2/4 22
Regional förtroendemannakurs, 
Österbotten, 1 dag
16.02. — 16.02. Österbotten 58
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
17.02. — 18.02. Lapua 18
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kaikki sopimusalat, 1 pv
17.02. — 17.02. Riihimäki 17
OpenDora jäsenrekisterikurssi, 1 pv
17.02. — 17.02. Helsinki 36
Kiinteistöalan ammatilliset opintopäi-
vät, 2 pv
18.02. — 19.02. Jyväskylä 44
Puhtaus-, ruoka-, ja kiinteistöalan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
18.02. — 19.02. Jyväskylä  41
Regional förtroendemannakurs Nyland, 
Åboland, 1 dag
18.02. — 18.02. Raseborgsinstitutet 58

Koulutuskalenteri 2010



63
JHL kouluttaa 2010

KURSSIN NIMI/KURSNAMN 
  AIKA/T ID         PAIKKA/PLATS        S IVU/SIDAN

KURSSIN NIMI/KURSNAMN 
  AIKA/T ID         PAIKKA/PLATS        S IVU/SIDAN

KURSSIN NIMI/KURSNAMN 
  AIKA/T ID         PAIKKA/PLATS        S IVU/SIDAN

Ruoka-, puhtaus-, kiinteistöalan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
18.02. — 19.02. Jyväskylä  42
Työsuojelun ajankohtaispäivä, 1 pv
18.02. — 18.02. Joensuu 26
Työsuojelun ajankohtaispäivä, 1 pv
18.02. — 18.02. Kuopio 26
Irti jännityksestä, 2 pv
20.02. — 21.02. Yli-Härmä 50
Opintosihteerin kurssi, 1 pv
20.02. — 20.02. Imatra 50
Keinot oman työhyvinvoinnin ja voima-
varojen vahvistamiseen, 2 koulutusosaa, 
3 pv
22.02. — 24.02. Kiljava, osa 1/2 46
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 3 pv
22.02. — 24.02. Rokua 18
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta ja yksityinen, 1 pv
22.02. — 22.02. Rovaseutu 17
Työoikeuden peruskurssi, 5 pv
22.02. — 26.02. Kiljava 46, 47
Työsuojelun peruskurssi, 5 pv
22.02. — 26.02. Raseborg-opisto 24
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta ja yksityinen, 1 pv
23.02. — 23.02. Kemi-Tornio 17
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
24.02. — 25.02. Keski-Suomi 17
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
1 pv
24.02. — 24.02. Sodankylä 17
Eläkkeelle jäämisen valmennus, 2 pv
27.02. — 28.02. Oulu 48

Maaliskuu

CateNet-ravintohuollon kurssi, 3 pv
01.03. — 03.03. Raseborg-opisto 38
Hallituksen jäsenten kurssi, 5 pv
01.03. — 05.03. Raseborg-opisto 31
Henkisen hyvinvoinnin avaimet työssä, 
5 pv
01.03. — 05.03. Kiljava 46
Kuukauden kurssi, 2 koulutusosaa, 10 pv
01.03. — 12.03. Kiljava, osa 1/2 45
Raskone Oy:n luottamusmiestiedon 
kurssi lll, LTY, 3 pv
01.03. — 03.03. Tampere 15
Työsuojelun jatkokurssi moduulikoulu-
tuksena, 3 pv
01.03. — 03.03. Raseborg-opisto, osa 1/4 25
Valtioneuvoston yhteisen palkkaus-
järjestelmän luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, valtio, 3 pv
01.03. — 03.03. Raseborg-opisto 14
Perhepäivähoitajien luottamusmiesten 
ajankohtaispäivät, kunta, 2 pv
04.03. — 05.03. Turku 19
Ravitsemispalvelualan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
05.03. — 06.03. Mikkeli  42
Facklig framtidskurs, 2 dagar
06.03. — 07.03. Tammerfors 58
Käden taidot -ammatilliset opintopäivät 
ohjaajille, 2 pv
06.03. — 07.03. Raseborg-opisto 40
Poliisihallinnon ja hätäkeskusten 
neuvottelupäivät, 2 pv
06.03. — 07.03. Raseborg-opisto 35

Työhyvinvointi ja hyvä elämä, 2 pv
06.03. — 07.03. Vantaa 49
Varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, perhepäivähoitajat, 1 pv
06.03. — 06.03. Jyväskylä  42
Yhdistystoiminnan uudet haasteet, 2 pv
06.03. — 07.03. Raseborg-opisto 33
Ihminen, työ ja päihteet, 2 koulutus-
osaa, 2 pv
08.03. — 09.03. Kiljava, osa 1/2 46
Jaksotyöajan ja työaikamääräysten 
luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
valtio, 3 pv
08.03. — 10.03. Raseborg-opisto 13
Jamix- keittiötyössä peruskurssi, 3 pv
08.03. — 10.03. Raseborg-opisto 38
Kansainvälisyyskurssi moduulikoulutus, 
4 koulutusosaa, 3 pv
08.03. — 10.03. Raseborg-opisto, osa 1/4 32
Kuinka toimin henkilöstön edustajana 
rakennemuutoksissa, 2 koulutusosaa, 
3 pv
08.03. — 10.03. Raseborg-opisto, osa 1/2 21
Luottamusmiestiedon kurssi III C, kunta, 
3 pv
08.03. — 10.03. Raseborg-opisto 11
Merenkulkulaitoksen, GTK:n, Luotsaus- 
ja varustamoliikelaitoksen ja Labtiumin, 
luottamusmiestiedon kurssi lll, LTY, 3 pv
08.03. — 10.03. Raseborg-opisto 15
Puheenjohtajan peruskurssi, 5 pv
08.03. — 12.03. Raseborg-opisto 31
Työnohjauksen osaamista pääluotta-
musmiehille ja työsuojeluedustajille, 4 
koulutusosaa, 3 pv
08.03. — 10.03. Kiljava, osa 1/4 45, 47
Työoikeuden täydennyskurssi, 5 pv
08.03. — 12.03. Kiljava 46, 47
Työsuojelun alueellinen peruskurssi, 3 pv
08.03. — 10.03. Tampere 24
Työsuojelun täydennyskurssi: Muu-
toksen oravanpyörästä työpaikkojen 
kehittämiseen, 5 pv
08.03. — 12.03. Kiljava 47
Yliopistojen ja korkeakoulujen luotta-
musmiestiedon täydennyskurssi, 3 pv
10.03. — 12.03. Raseborg-opisto 14
Kehitysvamma-alan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
11.03. — 12.03. Raseborg-opisto 42
Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
2 pv
11.03. — 12.03. Mikkeli 17
Työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
11.03. — 12.03. Jyväskylä 26
Kokousvälineet verkosta, 1 pv
13.03. — 13.03. Mikkeli 49

koulutuskalenteri 2010
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Koulunkäyntiavustajien ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
13.03. — 13.03. Turku  41
Psyykkinen työsuojelu, 2 pv
13.03. — 14.03. Tampere 49
Energia-alan luottamusmiestiedon 
kurssi lll, 3 pv
15.03. — 17.03. Raseborg-opisto 15
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
yksityinen sosiaali- ja terveysala, 2 pv
15.03. — 16.03. Vantaa 17
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
yksityinen sosiaali- ja terveysala, 2 pv
15.03. — 16.03. Vantaa 19
Maa- ja metsätalousministeriön viras-
tot: RKTLn, METLAn, TIKEn luottamus-
miestiedon täydennyskurssi, valtio, 3 pv
15.03. — 17.03. Raseborg-opisto 13
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen 
luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
valtio, 3 pv
15.03. — 17.03. Raseborg-opisto 13
Sihteerin peruskurssi, 5 pv
15.03. — 19.03. Raseborg-opisto 31
Yhdistyksen kotisivut peruskurssi, 5 pv
15.03. — 19.03. Raseborg-opisto 37
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
yksityinen opetusala ja PTY, 2 pv
16.03. — 17.03. Vantaa 17
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
yksityinen opetusala ja PTY, 2 pv
16.03. — 17.03. Vantaa 19
Kompletterande förtroendemannakurs, 
2 dagar
17.03. — 19.03. Österbotten 58
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
valtio, 1 pv
17.03. — 17.03. Turku 19
OpenDora jäsenrekisterikurssi, 1 pv
17.03. — 17.03. Helsinki 36
Kalatalous- ja ympäristöalan ammatilli-
set opintopäivät, 2 pv
18.03. — 19.03. Raseborg-opisto 40
Ravitsemispalvelualan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
18.03. — 19.03. Helsinki 41
Työsuojelun täydennyskoulutus, työtur-
vallisuuslain syventävä koulutus, 2 pv
18.03. — 19.03. Hämeenlinna 27
Yksityisen sosiaali- ja terveysalan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
19.03. — 20.03. Mikkeli  43
Eläkkeelle jäämisen valmennus, 1 pv
20.03. — 20.03. Joensuu 48
Eläkkeelle jäämisen valmennus, 1 pv
20.03. — 20.03. Kuopio 48

Henkilökohtaisten avustajien ammatilli-
nen opintopäivä, 1 pv
20.03. — 20.03. Seinäjoki  42
Henkilökohtaisten avustajien ammatilli-
nen opintopäivä, 1 pv
20.03. — 20.03. Varsinais-Suomi 43
Koulunkäyntiavustajien opintopäivät, 
2 pv
20.03. — 21.03. Pudasjärvi 40
Taitava järjestötoimija, 1 pv
20.03. — 20.03. Varkaus 49
Atk-perusteet aktiiveille, 5 pv
22.03. — 26.03. Raseborg-opisto L 36
Finavian luottamusmiestiedon kurssi lll, 
LTY, 3 pv
22.03. — 24.03. Tampere 15
Grundkurs i arbetarskydd, 5 dagar
22.03. — 26.03. Kiljava 59
Luottamusmiestiedon kurssi lll C, valtio, 
3 pv
22.03. — 24.03. Raseborg-opisto L 13
Sihteerin jatkokurssi, 5 pv
22.03. — 26.03. Raseborg-opisto L 33
Työoikeuden peruskurssi, 5 pv
22.03. — 26.03. Kiljava 46, 47
Työsuojelu yhteisellä työpaikalla, 3 pv
22.03. — 24.03. Raseborg-opisto L 26
Työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
22.03. — 23.03. Naantali 27
Työsuojelun alueellinen peruskurssi, 3 pv
22.03. — 24.03. Varkaus 24
Kirkon alan luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, 3 pv
24.03. — 26.03. Raseborg-opisto L 16
Laitos- ja puhtauspalvelualan ammatil-
liset opintopäivät, 2 pv
24.03. — 25.03. Kuopio  41
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
valtio, 1 pv
24.03. — 24.03. Pääkaupunkiseutu 19
Toimistoalan ammatillinen opintopäivä, 
1 pv
24.03. — 24.03. Joensuu  44
Kunnossapito-, kiinteistö-, teknisen- ja 
ympäristöalan ammatilliset opintopäi-
vät, 2 pv
25.03. — 26.03. Raseborg-opisto 44
Liikenne-, kuljetus- ja satama-alan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
25.03. — 26.03. Raseborg-opisto 44
Pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, 1 pv
25.03. — 25.03. Jyväskylä 17
Regional förtroendemannakurs, 2 dagar
25.03. — 26.03. Åland 58

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankoh-
taispäivät, 2 pv
25.03. — 26.03. Oulu 22, 26
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin luottamusmiehet, 2 pv
26.03. — 27.03. Riihimäki 19
Eläkkeelle jäämisen valmennus, 2 pv
27.03. — 28.03. Hämeenlinna 48
Kohtaa ja kuuntele – iloa yhteisöön, 
2 pv
27.03. — 28.03. Ikaalinen 49
Maassa maan tavalla – siis kenen 
tavalla?, 1 pv
27.03. — 27.03. Turku 48
Opintoryhmän ohjaajan kurssi, 2 pv
27.03. — 28.03. Rovaniemi 50
Puolustusvoimien neuvottelupäivät, 2 pv
27.03. — 28.03. Raseborg-opisto 35
Vakuuttava esiintyminen, 2 pv
27.03. — 28.03. Jyväskylä 50
Valtion palvelukeskusten neuvottelupäi-
vät, 2 pv
27.03. — 28.03. Raseborg-opisto 35
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 
johdantokurssi, 3 pv
29.03. — 31.03. Raseborg-opisto 9, 20, 23, 29
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
29.03. — 30.03. Naantali 19
Luottamusmiestiedon kurssi lll B, valtio, 
3 pv
29.03. — 31.03. Raseborg-opisto osa 2/2 13
Yhdistysten atk-kirjanpitokurssi, 3 pv
29.03. — 31.03. Raseborg-opisto 37
Yhteistoiminnan perusteet yksityisellä 
sektorilla, 3 pv
29.03. — 31.03. Raseborg-opisto 21

Huhtikuu

KVTES:n työaikamääräykset, luottamus-
miestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv
12.04. — 14.04. Raseborg-opisto 11
Metsähallituksen luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, LTY, 3 pv
12.04. — 14.04. Oulu 16
OpenDora jäsenrekisterikurssi, 2 pv
12.04. — 13.04. Raseborg-opisto 36
Puheenjohtajan ja sihteerin yhteistyö, 
3 pv
12.04. — 14.04. Raseborg-opisto 32
Työsuojelun perusteet yksityisellä 
sektorilla, 3 pv
12.04. — 14.04. Raseborg-opisto 24
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ATOPs/Atopslite siivoustyön peruskurssi, 
3 pv
14.04. — 16.04. Raseborg-opisto 38
Destian luottamusmiestiedon kurssi lll, 
LTY, 3 pv
14.04. — 16.04. Raseborg-opisto 15
KVTES:n vuosilomakurssi, luottamus-
miestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv
14.04. — 16.04. Raseborg-opisto 11
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
14.04. — 15.04. Kuopio 18
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
14.04. — 15.04. Kuopio 18
Teknisten alojen luottamusmiesten 
ajankohtaispäivä, kunta, 1 pv
14.04. — 14.04. Helsinki 19
Yksityisen sosiaalialan luottamusmiesti-
edon kurssi lll, 3 pv
14.04. — 16.04. Raseborg-opisto 15
Yksityisen terveyspalvelualan luotta-
musmiestiedon kurssi lll, 3 pv
14.04. — 16.04. Raseborg-opisto 15
Esimiestyön ammatilliset opintopäivät, 
2 pv
15.04. — 16.04. Raseborg-opisto 40
Koulunkäyntiavustajien/ohjaajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
15.04. — 15.04. Jyväskylä  40
Proffs på välfärd, yrkesinriktade studie-
dagar för vårdpersonal, mentalvårdare, 
närvårdare, 2 dagar
15.04. — 16.04. Vasa 58
Työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
15.04. — 16.04. Tuuri 26
Työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
15.04. — 16.04. Nokia 27
Työsuojelun ajankohtaispäivät, työsuo-
jeluvaltuutetuille ja –asiamiehille, 2 pv
15.04. — 16.04. Pääkaupunkiseutu 27
Yksityisen opetusalan ja aikuiskou-
lutuskeskusten luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, 2 pv
15.04. — 16.04. Varala 16
Hoitoalan ammatilliset opintopäivät, 
2 pv
16.04. — 17.04. Keski-Suomi 43
Hoiva- ja hoitoalan ammatilliset opinto-
päivät, 2 pv
16.04. — 17.04. Hyvinkää  43
Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät, 
2 pv
16.04. — 17.04. Jyväskylä 40
Avaimia monikulttuurisiin kohtaamisiin, 
2 pv
17.04. — 18.04. Keuruu 48

Hoitoalan ammatillinen opintopäivä, 
1 pv
17.04. — 17.04. Turku  43
Irti jännityksestä, 2 pv
17.04. — 18.04. Pori 50
Kestävään kasvuun ja hyvinvointiin, 
1 pv
17.04. — 17.04. Helsinki 50
Koulunkäyntiavustajien ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
17.04. — 18.04. Lappi 40
Koulunkäyntiavustajien/ohjaajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
17.04. — 17.04. Kuopio  41
Maassa maan tavalla – siis kenen 
tavalla?, 1 pv
17.04. — 17.04. Mikkeli 48
Seurakuntaväen ammatillinen opinto-
päivä, 1 pv
17.04. — 17.04. Pääkaupunkiseutu 43
Verkosta virtaa ammattiosastoon, 2 pv
17.04. — 18.04. Oulu 49
Atk-perusteet aktiiveille, 5 pv
19.04. — 23.04. Raseborg-opisto L 36
Luottamusmiestiedon kurssi II, kunta, 
5 pv
19.04. — 23.04. Raseborg-opisto L 11
Luottamusmiestiedon kurssi II, valtio, 
3 pv
19.04. — 21.04. Raseborg-opisto L 13
PTY:n luottamusmiestiedon täydennys-
kurssi, 2 pv
19.04. — 20.04. Raseborg-opisto L 16
TEM:n alaisten virastojen luottamus-
miestiedon täydennyskurssi, valtio, 3 pv
19.04. — 21.04. Raseborg-opisto L 14
Työhyvinvointia yhteistoiminnalla, 3 pv
19.04. — 21.04. Raseborg L 22
Työsuojelun jatkokurssi moduulikoulu-
tuksena, 3 pv
19.04. — 21.04. Raseborg-opisto L, osa 2/4 25
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 2 pv
20.04. — 21.04. Mäntyharju 17
Monikulttuurisuus työpaikalla, 3 pv
21.04. — 23.04. Raseborg-opisto L 32
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, 1 pv
22.04. — 22.04. Riihimäki 17
Nuorisoalan ammatilliset opintopäivät, 
2 pv
22.04. — 23.04. Raseborg-opisto 40
Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, 
vanhustyö, 2 pv
22.04. — 23.04. Oulu 42

Työterveyslaitoksen neuvottelupäivät, 
2 pv
22.04. — 23.04. Raseborg-opisto L 35
Varhaiskasvatuksen ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
22.04. — 23.04. Helsinki 42
Hoitolaitosten henkilöstön ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
23.04. — 24.04. Lappeenranta 43
Avaimia monikulttuurisiin kohtaamisiin, 
2 pv
24.04. — 25.04. Lahti 48
Kohtaa ja kuuntele – iloa yhteisöön, 
2 pv
24.04. — 25.04. Kouvola 49
Kurs för föreningsfunktionärer, 2 dagar
24.04. — 25.04. Tammerfors 58
Medialukutaito, 2 pv
24.04. — 25.04. Tampere 50
Opetusministeriön hallinnonalan ja 
valtion oppilaitosten neuvottelupäivät, 
2 pv
24.04. — 25.04. Raseborg-opisto 35
Vanhushuollon ammatillinen opintopäi-
vä, 1 pv
24.04. — 24.04. Kuopio 43
Yhdistystoiminnan uudet haasteet, 2 pv
24.04. — 25.04. Raseborg-opisto 33
ATK jatkokurssi aktiiveille, 5 pv
26.04. — 30.04. Raseborg-opisto L 37
Henkilöstön edustajan jaksaminen, 
tiedot ja taidot ajan haasteissa, 5 pv
26.04. — 30.04. Raseborg-opisto 21
Ihminen, työ ja päihteet, 2 koulutus-
osaa, 2 pv
26.04. — 27.04. Kiljava, osa 2/2 46
Keittiöalan atk-monimuotokoulutus, 2 
koulutusjaksoa, 3 pv
26.04. — 28.04. Raseborg-opisto, osa 1/2  38
Kuinka toimin henkilöstön edustajana 
rakennemuutoksissa, 2 koulutusosaa, 
3 pv
26.04. — 28.04. Raseborg-opisto, osa 2/2 21
Kuukauden kurssi, 2 koulutusosaa, 10 pv
26.04. — 07.05. Kiljava, osa 2/2 45
Luottamusmiestiedon kurssi III A, kaikki 
sopimusalat, 3 pv
26.04. — 28.04. Raseborg-opisto 10
Puolustusvoimien ruokahuollon 
luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
valtio, 3 pv
26.04. — 28.04. Raseborg-opisto 14
Työoikeuden täydennyskurssi, 5 pv
26.04. — 30.04. Kiljava 46, 47
Työsuojelun täydennyskurssi: Työyhtei-
sön kriisit ja niiden kohtaaminen, 3 pv
26.04. — 28.04. Kiljava 47
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Atk-ajokortti monimuotokoulutus, 3 
koulutusjaksoa, 5 pv
03.05. — 07.05. Raseborg-opisto L, osa 1/3  37
Hallituksen jäsenten kurssi, 5 pv
03.05. — 07.05. Raseborg-opisto L 31
Luottamusmiestiedon kurssi II, yksityi-
selle sektorille, EK, LTY ja PTY, 3 pv
03.05. — 05.05. Raseborg-opisto L 15
Päivähoidon luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, kunta, 3 pv
03.05. — 05.05. Raseborg-opisto L 12
Työsuojelun jatkokurssi moduulikoulu-
tuksena, 3 pv
03.05. — 05.05. Raseborg-opisto L, osa 3/4 25
OpenDora jäsenrekisterikurssi, 1 pv
05.05. — 05.05. Helsinki 36
Työehtosopimusten muutokset – ajan-
kohtaispäivä, kaikki sopimusalat, 1 pv
05.05. — 05.05. Helsinki 19
Yhteistoiminnan ja työsuojelun 
ajankohtaispäivä, plm, lm, pj, tsv, tsasia, 
1 pv
05.05. — 05.05. Pirkanmaa 22, 26
Kuntotusalan ammatillinen opintopäivä, 
1 pv
06.05. — 06.05. Varkaus 43
Työsuojelun jatkokurssi moduulikoulu-
tuksena, 2 pv
06.05. — 07.05. Raseborg-opisto L, osa 4/4 25
Paloalan ammatilliset opintopäivät, 2 pv
07.05. — 08.05. Varsinais-Suomi 44
Hyvän kohtelun edistäminen työelämäs-
sä, 3 pv
10.05. — 12.05. Raseborg-opisto 25
Keinot oman työhyvinvoinnin ja voima-
varojen vahvistamiseen, 2 koulutusosaa, 
3 pv
10.05. — 12.05. Kiljava, osa 2/2 46
Luottamusmiestiedon kurssi III B, kunta, 
3 pv
10.05. — 12.05. Raseborg-opisto 11
Tiedotustoiminta tehokkaaksi, 3 pv
10.05. — 12.05. Raseborg-opisto 33
Ulkoistaminen, alihankinta ja vuokratyö, 
3 pv
10.05. — 12.05. Kiljava 46
Vaikuttavuuden arviointi, tuottavuuden 
ja tuloksellisuustyön hyvät käytännöt, 
3 pv
10.05. — 12.05. Raseborg-opisto 22
Kuntatalouden perusteet, 3 pv
17.05. — 19.05. Raseborg-opisto 22
KVTES:n palkkausmääräykset, 
luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
kunta, 3 pv
17.05. — 19.05. Raseborg-opisto 11

Puheenjohtajan peruskurssi, 5 pv
17.05. — 21.05. Raseborg-opisto 31
Työsuojelun jatkokurssi, 2 koulutusosaa, 
5 pv
17.05. — 21.05. Raseborg-opisto, osa 1/2 24
Yhdistysten kotisivut jatkokurssi, 5 pv
17.05. — 21.05. Raseborg-opisto 37
Yhteiskuntavaikuttamisen kurssi, 3 pv
17.05. — 19.05. Raseborg-opisto 33
Perhepäivähoitajien luottamusmiestie-
don täydennyskurssi, kunta, 3 pv
19.05. — 21.05. Raseborg-opisto 12
Tuntipalkkaisten TES, luottamusmiestie-
don täydennyskurssi, kunta, 3 pv
19.05. — 21.05. Raseborg-opisto 12
Millog Oy:n ja Tampereen yliopiston 
kiinteistöosakeyhtiön neuvottelupäivät, 
2 pv
20.05. — 21.05. Raseborg-opisto 35
Terveydenhuollon sihteerien ammatilli-
set opintopäivät, 2 pv
20.05. — 21.05. Lahti 44
Puhtauspalvelualan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
22.05. — 23.05. Raseborg-opisto 41
Valtion aluehallinnon (AVI ja ELY) 
neuvottelupäivät, 2 pv
22.05. — 23.05. Raseborg-opisto 35
Valtion turvallisuusalan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
22.05. — 23.05. Hämeenlinna  44
Kuinka yritys toimii – yritystoiminnan 
perusteita luottamushenkilöille, 3 pv
24.05. — 26.05. Kiljava 45
Puhtauspalvelualan luottamusmiestie-
don täydennyskurssi, 3 pv
24.05. — 26.05. Raseborg-opisto 10
Työ ja ikä valmennus, 3 pv
24.05. — 26.05. Kiljava 46
Työnohjauksen osaamista pääluotta-
musmiehille ja työsuojeluedustajille, 4 
koulutusosaa, 3 pv
24.05. — 26.05. Kiljava, osa 2/4 45, 47
Työsuojelun kehittämispäivät, 3 pv
24.05. — 26.05. Raseborg-opisto 26
Yhdistysten kotisivut täydennyskurssi, 
5 pv
24.05. — 28.05. Raseborg-opisto 37
JHL tutuksi –luontokuvauskurssi, 5 pv
31.05. — 04.06. Raseborg-opisto L 30
Luottamusmiestiedon kurssi III C, kunta, 
3 pv
31.05. — 02.06. Raseborg-opisto L 11
Työyhteisöneuvojien koulutusohjelma 
2010, 4 koulutusosaa, 5 pv
31.05. — 04.06. Raseborg-opisto L, osa 3/4 22
Yhteistoiminnan peruskurssi, 5 pv
31.05. — 04.06. Raseborg-opisto L 21

Kesä — heinäkuu

Jamix- keittiötyössä peruskurssi, 3 pv
02.06. — 04.06. Raseborg-opisto L 38
Keittiöalan atk-monimuotokoulutus, 2 
koulutusjaksoa, 3 pv
02.06. — 04.06. Raseborg-opisto L, osa 2/2 38
Työn vaativuuden arviointi kunta-alalla, 
luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
kunta, 3 pv
02.06. — 04.06. Raseborg-opisto L 12
Yhdistysten vapaa-ajan ideapäivät, 2 pv
05.06. — 06.06. Raseborg-opisto 34

koulutuskalenteri 2010
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Aktiiviakatemia moduulikoulutus, 4 
koulutusosaa, 5 pv
07.06. — 11.06. Raseborg-opisto, osa 2/4 32
Atk-ajokortti monimuotokoulutus, 3 
koulutusjaksoa, 5 pv
07.06. — 11.06. Raseborg-opisto, osa 2/3 37
Kansainvälisyyskurssi moduulikoulutus, 
4 koulutusosaa, 3 pv
07.06. — 09.06. Raseborg-opisto, osa 2/4 32
Koulunkäyntiavustajien ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
07.06. — 07.06. Vaasa 40

Työsuojelun jatkokurssi, 2 koulutusosaa, 
5 pv
07.06. — 11.06. Raseborg-opisto, osa 2/2 24
Turvallinen opetusympäristö -ammatilli-
set opintopäivät, 2 pv
10.06. — 11.06. Hämeenlinna 40
Välinehuollon ammatilliset opintopäivät, 
2 pv
10.06. — 11.06. Raseborg-opisto 43
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 
johdantokurssi, 3 pv
14.06. — 16.06. Raseborg-opisto L 9, 20, 23, 29

Meidän JHL –perhekurssi, 5 pv
14.06. — 18.06. Raseborg-opisto L 30
Miljökurs, 3 dagar
14.06. — 16.06. Östra Nyland 58
Trade Union English, 2 koulutusosaa, 
3 pv
14.06. — 16.06. Raseborg-opisto L, osa 1/2 33
Koulunkäyntiavustajien ja -ohjaajien 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
17.06. — 18.06. Raseborg-opisto 40
Meidän JHL –perhekurssi, 5 pv
05.07. — 09.07. Raseborg-opisto L 30
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Ravisemispalvelualan ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
04.08. — 04.08. Joensuu 42
Atk-ajokortti monimuotokoulutus, 3 
koulutusosaa, 5 pv
16.08. — 20.08. Raseborg-opisto, osa 3/3 37
Trade Union English, 2 koulutusosaa, 
3 pv
16.08. — 18.08. Raseborg-opisto, osa 2/2 33
Ravitsemispalvelualan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
21.08. — 22.08. Lappi 42
ATK jatkokurssi aktiiveille, 5 pv
23.08. — 27.08. Raseborg-opisto 37
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 
johdantokurssi, 3 pv
23.08. — 25.08. Raseborg-opisto 9, 20, 23, 29
JHL tutuksi –liikuntakurssi, 5 pv
23.08. — 27.08. Raseborg-opisto 30
Nordiska sommarskolan, 5 dagar
25.08. — 29.08. Kiljava 59
OpenDora jäsenrekisterikurssi, 1 pv
25.08. — 25.08. Helsinki 36
Atk-perusteet aktiiveille, 5 pv
30.08. — 03.09. Raseborg-opisto 36
Työsuojelun jatkokurssi moduulikoulu-
tuksena, 3 pv
30.08. — 01.09. Raseborg-opisto, osa 1/4 25
Yhdistystoiminnan suunnittelukurssi, 
3 pv
30.08. — 01.09. Raseborg-opisto 33

syyskuu

Ravitsemispalvelualan luottamusmiesti-
edon täydennyskurssi, 3 pv
06.09. — 08.09. Raseborg-opisto L 10
Taloudenhoitajan peruskurssi, 5 pv
06.09. — 10.09. Raseborg-opisto L 31
Teknisten sopimukset, luottamusmiesti-
edon täydennyskurssi, kunta, 3 pv
06.09. — 08.09. Raseborg-opisto L 12
Työnohjauksen osaamista pääluotta-
musmiehille ja työsuojeluedustajille, 4 
koulutusosaa, 3 pv
06.09. — 08.09. Kiljava, osa 3/4 45, 47
Työsuojelun peruskurssi, 5 pv
06.09. — 10.09. Raseborg-opisto L 24
Yhdistyksen kotisivut peruskurssi, 5 pv
06.09. — 10.09. Raseborg-opisto L 37

Yhdistystoiminnan suunnittelukurssi, 
3 pv
06.09. — 08.09. Raseborg-opisto L  33
Työelämän tietosuoja, 2 pv
08.09. — 09.09. Kiljava 46, 47
Työkeskuksen neuvottelupäivät, 2 pv
10.09. — 11.09. Raseborg-opisto 35
Aktiiviakatemia moduulikoulutus, 4 
koulutusosaa, 5 pv
13.09. — 17.09. Raseborg-opisto, osa 3/4 L 32
Kuukauden kurssi, 2 koulutusosaa, 10 pv
13.09. — 24.09. Kiljava, osa 1/2 45
Luottamusmiestiedon kurssi II, kunta, 
5 pv
13.09. — 17.09. Raseborg-opisto L 11
OpenDora jäsenrekisterikurssi, 2 pv
13.09. — 14.09. Raseborg-opisto L 36
Tilastot ja luottamusmies, luottamus-
miestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv
13.09. — 15.09. Raseborg-opisto L 12
Web-Aromi –tuotanto ja varastotoimin-
not, 3 pv
13.09. — 15.09. Raseborg-opisto L 38
Puolustusvoimien alueluottamusmiesten 
luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
valtio, 3 pv
14.09. — 16.09. Kuopio 14
ATOPs/Atopslite siivoustyön peruskurssi, 
3 pv
15.09. — 17.09. Raseborg-opisto L 38
Yksityisen sektorin edunvalvontapäivät, 
yksityinen sosiaaliala, yksityinen 
terveyspalveluala, LTY, opetusala ja 
aikuiskoulutuskeskukset, PTY, neuvonta- 
ja energia-ala, 3 pv
15.09. — 17.09. Helsinki R 16
Työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
16.09. — 17.09. Kouvola 26
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, 1 pv
17.09. — 17.09. Kajaani 18
Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammatilli-
set opintopäivät, 2 pv
17.09. — 18.09. Helsinki 44
GTK:n neuvottelupäivät, 2 pv
18.09. — 19.09. Kuopio 35
Jäsenhankkijapäivät, 2 pv
18.09. — 19.09. Raseborg-opisto 34
Puhtauspalvelualan ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
18.09. — 18.09. Harjavalta 41
Taitava järjestötoimija, 1 pv
18.09. — 18.09. Lappeenranta 49
Vakuuttava esiintyminen, 2 pv
18.09. — 19.09. Tampere 50
Yhdistystoiminnan uudet haasteet, 2 pv
18.09. — 19.09. Raseborg-opisto 33

Optinet kotisivukurssi, 3 pv
20.09. — 22.09. Raseborg-opisto 36
Työsuojelukouluttajakoulutus, 2 
koulutusosaa, 5 pv
20.09. — 24.09. Kiljava, osa 1/2 47
Työsuojelun jatkokurssi, 2 koulutusosaa, 
5 pv
20.09. — 24.09. Raseborg-opisto, osa 1/2 24
Yhdistystoiminnan suunnittelukurssi, 
3 pv
20.09. — 22.09. Raseborg-opisto  33
Kansainvälisyyskurssi moduulikoulutus, 
4 koulutusosaa, 3 pv
22.09. — 24.09. Raseborg-opisto, osa 3/4 32
Koulunkäyntiavustajien luottamusmies-
tiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv
22.09. — 24.09. Raseborg-opisto 11
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
jaksotyöaika, kunta, 2 pv
23.09. — 24.09. Naantali 19
Vesi- ja jätevesilaitosten hoitajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
23.09. — 23.09. Hyvinkää 44
Toimistoalan ammatilliset opintopäivät, 
2 pv
24.09. — 25.09. Kouvola 44
Henkilökohtaisten avustajien neuvotte-
lupäivä, 1 pv
25.09. — 25.09. Oulu 
Lähihoitajien ammatilliset opintopäivät, 
2 pv
25.09. — 26.09. Pääkaupunkiseutu 43
Maassa maan tavalla – siis kenen 
tavalla?, 1 pv
25.09. — 25.09. Helsinki 48
Psyykkinen työsuojelu, 2 pv
25.09. — 26.09. Vaasa 49
Sivistystoimen ammatillinen opintopäi-
vä, 1 pv
25.09. — 25.09. Helsinki 41
Työhyvinvointi ja hyvä elämä, 2 pv
25.09. — 26.09. Polvijärvi 49
Verkosta virtaa ammattiosastoon, 2 pv
25.09. — 26.09. Jyväskylä 49
JHL tutuksi –luontokurssi, 5 pv
27.09. — 01.10. Raseborg-opisto L 30
Luottamusmiestiedon kurssi lll C, valtio, 
3 pv
27.09. — 29.09. Raseborg-opisto L 13
Sosiaali- ja terveysalan luottamusmies-
tiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv
27.09. — 29.09. Raseborg-opisto L 12
Tietotyötutkinto, 3 koulutusosaa, 5 pv
27.09. — 01.10. Raseborg-opisto L, osa 1/3  37
Yhteistoiminnan peruskurssi, 5 pv
27.09. — 01.10. Raseborg-opisto L 21
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Hoitoalan ammatillinen opintopäivä, 
1 pv
29.09. — 29.09. Joensuu 43
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kaikki sopimusalat, 1 pv
29.09. — 29.09. Rovaniemi 17
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
kunta ja yksityinen sosiaalipalveluala, 
2 pv
30.09. — 01.10. Pohjanmaa 18

Lokakuu
Aktivitetskurs, 2 dagar
02.10. — 03.10. Åland 58
Avaimia monikulttuurisiin kohtaamisiin, 
2 pv
02.10. — 03.10. Ikaalinen 48
Kokousvälineet verkosta, 1 pv
02.10. — 02.10. Helsinki 49
Livsförändring, att gå i pension, 2 dagar
02.10. — 03.10. Härmä 59
Opintosihteerien opintopäivät, 2 pv
02.10. — 03.10. Raseborg-opisto 34
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen 
neuvottelupäivät, 2 pv
02.10. — 03.10. Raseborg-opisto 35
Ravitsemispalvelualan ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
02.10. — 02.10. Kuopio  42
Ruokapalveluhenkilöstön ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
02.10. — 02.10. Turku  42
Yksityisen sosiaali- ja terveysalan 
ammatilliset opintopäivät, 2 pv
02.10. — 03.10. Kuusamo 43
Yksityisen sosiaali- ja terveysalan 
opintopäivät, 2 pv
02.10. — 03.10. Kuusamo 42
Eläkkeelle jäämisen valmennus, 2 pv
03.10. — 04.10. Kemi 48
Clean Basic siivoustyön jatkokurssi, 3 pv
04.10. — 06.10. Raseborg-opisto 38
Edunvalvonnan kehittämispäivät 
pääluottamusmiehille ja työsuojeluval-
tuutetuille, 3 pv
04.10. — 06.10. Raseborg-opisto 10, 21, 25
Henkilöstön edustajan jaksaminen, 
tiedot ja taidot ajan haasteissa, 5 pv
04.10. — 08.10. Raseborg-opisto 21
Työsuojelun jatkokurssi moduulikoulu-
tuksena, 3 pv
04.10. — 06.10. Raseborg-opisto, osa 2/4 25
Yhdistysten atk-kirjanpitokurssi, 3 pv
04.10. — 06.10. Raseborg-opisto 37
Ilmaisutaidon ja viestinnän kurssi, 3 pv
06.10. — 08.10. Raseborg-opisto 32

Rajavartiolaitoksen, poliisihallinnon ja 
Hätäkeskuksen luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, valtio, 3 pv
06.10. — 08.10. Raseborg-opisto 14
Kirjasto- ja tietopalvelualan ammatilli-
set opintopäivät, 2 pv
07.10. — 08.10. Raseborg-opisto 40
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, 1 pv
07.10. — 07.10. Kuopio 18
Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
yksityinen, 2 pv
07.10. — 08.10. Turku 19
PLM- ja TSV- ajankohtaispäivä, 1 pv
07.10. — 07.10. Helsinki 27
Pääluottamusmiesten ja työsuojeluval-
tuutettujen ajankohtaispäivä, 1 pv
07.10. — 07.10. Helsinki 19
Toimistoalan ammatilliset opintopäivät, 
2 pv
07.10. — 08.10. Jyväskylä  44
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
yksityiset sopimusalat, 1 pv
09.10. — 09.10. Helsinki 19
Maassa maan tavalla – siis kenen 
tavalla?, 1 pv
09.10. — 09.10. Lappeenranta 48
Opintoryhmän ohjaajan kurssi, 2 pv
09.10. — 10.10. Riihimäki 50
Paloalan ammatilliset opintopäivät, 2 pv
09.10. — 10.10. Tampere 44
Siivous- ja puhtauspalvelualan amma-
tillinen opintopäivä, 1 pv
09.10. — 09.10. Turku 41
Teknisen palvelun ammatilliset opinto-
päivät, 2 pv
09.10. — 10.10. Kemi 44
Työhyvinvointi ja hyvä elämä, 2 pv
09.10. — 10.10. Keuruu 49
Valtion aluehallinnon (AVI ja ELY) 
neuvottelupäivät, 2 pv
09.10. — 10.10. Oulu 35
Varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, perhepäivähoitajat, 1 pv
09.10. — 09.10. Mikkeli  42
Yhdistystoiminnan uudet haasteet, 2 pv
09.10. — 10.10. Raseborg-opisto 33
Yksityisten neuvonta-alojen ja järjestö-
jen neuvottelupäivät, 2 pv
09.10. — 10.10. Raseborg-opisto 35
Yliopistojen ja korkeakoulujen neuvotte-
lupäivät, 2 pv
09.10. — 10.10. Raseborg-opisto 35
Hyvän kohtelun edistäminen työelämäs-
sä, 3 pv
11.10. — 13.10. Raseborg-opisto 25
Jamix- keittiötyössä jatkokurssi, 3 pv
11.10. — 13.10. Raseborg-opisto 38

Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
kunta, 2 pv
11.10. — 12.10. Naantali 19
Luottamusmiestiedon kurssi II, valtio, 
3 pv
11.10. — 13.10. Raseborg-opisto 13
Luottamusmiestiedon kurssi III A, kaikki 
sopimusalat, 3 pv
11.10. — 13.10. Raseborg-opisto 10
Puheenjohtajan peruskurssi, 5 pv
11.10. — 15.10. Raseborg-opisto 31
Työyhteisöneuvojien koulutusohjelma 
2010, 4 koulutusosaa, 5 pv
11.10. — 15.10. Raseborg-opisto, osa 4/4 22
Kuinka toimin henkilöstön edustajana 
rakennemuutoksissa, 2 koulutusosaa, 
3 pv
13.10. — 15.10. Raseborg-opisto, osa 1/2 21
Luottamusmies neuvottelu- ja vuorovai-
kutustilanteessa, 3 pv
13.10. — 15.10. Raseborg-opisto 10
Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
valtio, erityispalvelut, 2 pv
13.10. — 14.10. Kuopio 18
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
kunta, 2 pv
13.10. — 14.10. Ikaalinen 19
OpenDora jäsenrekisterikurssi, 1 pv
13.10. — 13.10. Helsinki 36
Teknisen ja kiinteistöpalvelualan 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
13.10. — 13.10. Joensuu 44
Kirkon alan Unionin luottamusmiestie-
don täydennyskurssi, 3 pv
14.10. — 16.10. Helsinki R 16
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, 1 pv
14.10. — 14.10. Pirkanmaa 18
Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
2 pv
14.10. — 15.10. Kouvola 17
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
kunta, 2 pv
14.10. — 15.10. Lahti 17
Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
kunta, 2 pv
14.10. — 15.10. Keski-Suomi 17
Työsuojelun ajankohtaispäivät, -työsuo-
jelutarkastuksen prosessointi, 2 pv
14.10. — 15.10. Asikkala 27
Työsuojeluvaltuutettujen ajankohtais-
päivä, yksityinen sektori, 1 pv
14.10. — 14.10. Pääkaupunkiseutu 27
Ilmasto muuttuu – tarvitaan tekoja, 
1 pv
16.10. — 16.10. Tampere 50
JHL:n opiskelijapäivät, 2 pv
16.10. — 17.10. Raseborg-opisto 34
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LTY –sektorin neuvottelupäivät, 2 pv
16.10. — 17.10. Tampere 35
Maahanmuuttajien opintopäivät, 2 pv
16.10. — 17.10. Raseborg-opisto 34
Urheilujärjestöjen neuvottelupäivät, 
2 pv
16.10. — 17.10. Hämeenlinna 35
CateNet-ravintohuollon kurssi, 3 pv
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 38
Kuntatalouden perusteet, 3 pv
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 22
KVTES:n jaksotyöaikakurssi, luottamus-
miestiedon täydennyskurssi, kunta, 3 pv
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 11
Luottamusmieskurssi l, kaikki sopimus-
alat, 3 pv
18.10. — 20.10. Kemi 18
Puolustusvoimien luottamusmiestiedon 
täydennyskurssi, valtio, 3 pv
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 13
Sihteerin peruskurssi, 5 pv
18.10. — 22.10. Raseborg-opisto L 31
Työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
18.10. — 19.10. Naantali 27
Työsuojelun perusteet yksityisellä 
sektorilla, 3 pv
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 24
Yhdistysten taloushallinnon kurssi, 3 pv
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 33
Yhteistoiminnan perusteet yksityisellä 
sektorilla, 3 pv
18.10. — 20.10. Raseborg-opisto L 21
Opetusministeriön hallinnonalan 
virastojen ja valtion oppilaitoksien 
luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 
valtio, 3 pv
20.10. — 22.10. Raseborg-opisto L 13
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
valtio, 1 pv
21.10. — 21.10. Pirkanmaa 18
Mielenterveysalan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
21.10. — 22.10. Raseborg-opisto 43
Työsuojelun tukiverkoston päivät, 2 pv
21.10. — 22.10. Raseborg-opisto L 26
Palopäällystön ammatilliset opintopäi-
vät, 2 pv
22.10. — 23.10. Lahti 44
Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 
kunta, 2 pv
23.10. — 24.9. Polvijärvi 18
Opintosihteerin kurssi, 2 pv
23.10. — 24.10. Helsinki 50
Puhtauspalvelualan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
23.10. — 24.10. Lappi 41

Ruoka- ja puhtauspalvelualan ammatil-
liset opintopäivät, 2 pv
23.10. — 24.10. Järvenpää  41
Ruoka-ja puhtauspalvelualan ammatilli-
set opintopäivät, 2 pv
23.10. — 24.10. Järvenpää  41
Varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, perhepäivähoitajat, 1 pv
23.10. — 23.10. Jyväskylä  42
Viljava Oy:n neuvottelupäivät, 2 pv
23.10. — 24.10. Hämeenlinna 35
Koneiden ja laitteiden turvallinen 
käyttö, 3 pv
25.10. — 27.10. Raseborg-opisto 25
Luottamusmiestiedon kurssi III B, kunta, 
3 pv
25.10. — 27.10. Raseborg-opisto 11
Puheenjohtajan jatkokurssi, 5 pv
25.10. — 29.10. Raseborg-opisto 32
Työoikeuden täydennyskurssi luotta-
musmiehille, 3 pv
25.10. — 27.10. Raseborg-opisto 10
Työsuojelun jatkokurssi, 2 koulutusosaa, 
5 pv
25.10. — 29.10. Raseborg-opisto, osa 2/2 24
Yhdistysten kotisivut täydennyskurssi, 
5 pv
25.10. — 29.10. Raseborg-opisto 37
Yksityisen sosiaalialan luottamusmiesti-
edon täydennyskurssi, 2 pv
25.10. — 26.10. Helsinki 16
Yksityisen terveyspalvelualan luotta-
musmiestiedon täydennyskurssi, 2 pv
25.10. — 26.10. Helsinki 16
Koulunkäyntiavustajien ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
27.10. — 27.10. Joensuu 41
Vanhustyön ammatilliset opintopäivät, 
2 pv
28.10. — 29.10. Raseborg-opisto 42
Proffs på välfärd, yrkesinriktade studie-
dagar för familjedagvårdare, dagvårda-
re, barnskötare, skolgångsbiträden och 
eftisledare, 2 dagar
29.10. — 30.10. Nådendal 58
Eläkkeelle jäämisen valmennus, 2 pv
30.10. — 31.10. Seinäjoki 48
Kokousvälineet verkosta, 1 pv
30.10. — 30.10. Lappeenranta 49
Koulunkäyntiavustajien/ohjaajien 
ammatillinen opintopäivä, 1 pv
30.10. — 30.10. Jyväskylä  40
Rajavartiolaitoksen neuvottelupäivät, 
2 pv
30.10. — 31.10. Raseborg-opisto 35

Sosiaali- ja terveysministeriön ja sen 
alaisten virastojen neuvottelupäivät, 
2 pv
30.10. — 31.10. Raseborg-opisto 35
Taitava järjestötoimija, 2 pv
30.10. — 31.10. Turku 49
Työ- ja elinkeinoministeriön virastojen 
neuvottelupäivät, 2 pv
30.10. — 31.10. Raseborg-opisto 34
Työhyvinvointi ja hyvä elämä, 2 pv
30.10. — 31.10. Kuusamo 49

Marraskuu

Kuukauden kurssi, 2 koulutusosaa, 10 pv
01.11. — 12.11. Kiljava, osa 2/2 45
Sihteerin jatkokurssi, 5 pv
01.11. — 05.11. Raseborg-opisto 33
Työn kuormittavuus ja jaksaminen, 3 pv
01.11. — 03.11. Raseborg-opisto 26
Työsuojelukouluttajakoulutus, 2 
koulutusosaa, 5 pv
01.11. — 05.11. Kiljava, osa 2/2 47
Yhdistyksen kotisivut peruskurssi, 5 pv
01.11. — 05.11. Raseborg-opisto 37
Yritystalouden perusteet, 3 pv
01.11. — 03.11. Raseborg-opisto 22
Puhtauspalvelualan ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
03.11. — 03.11. Joensuu  41
Fortsättningskurs i arbetarskydd, del 
1/2, 3 dagar
08.11. — 10.11. Kiljava, del 1/2 59
Hallituksen jäsenten kurssi, 5 pv
08.11. — 12.11. Raseborg-opisto L 31
Luottamusmiestiedon kurssi II, kunta, 
5 pv
08.11. — 12.11. Raseborg-opisto L 11
Työhyvinvointia yhteistoiminnalla, 3 pv
08.11. — 10.11. Raseborg L 22
Työsuojelun peruskurssi, 5 pv
08.11. — 12.11. Raseborg-opisto L 24
Yhdistysten kotisivut jatkokurssi, 5 pv
08.11. — 12.11. Raseborg-opisto L 37
Fortsättningskurs för förtroendemän, 
3 dagar
10.11. — 12.11. Raseborgsinstitutet L 58
OpenDora jäsenrekisterikurssi, 1 pv
10.11. — 10.11. Helsinki 36
Työsuojelun ajankohtaispäivät, 2 pv
10.11. — 11.11. Varkaus 27
Maatalouslomittajien ja eläintenhoitaji-
en ammatilliset opintopäivät, 2 pv
11.11. — 12.11. Raseborg-opisto 40
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Pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
kunta, 1 pv
11.11. — 11.11. Jyväskylä 17
Työsuojelun ajankohtaispäivä, 1 pv
11.11. — 11.11. Harjavalta 27
Työsuojelun ajankohtaispäivät, työsuo-
jeluvaltuutetut ja –asiamiehet, 2 pv
11.11. — 12.11. Pirkanmaa 26
Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankoh-
taispäivät, 2 pv
11.11. — 12.11. Rovaniemi 22
Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankoh-
taispäivät, 2 pv
11.11. — 12.11. Rovaniemi 26
Työsuojeluvaltuutettujen ajankohtais-
päivä, 1 pv
11.11. — 11.11. Pääkaupunkiseutu 27
Laitostenhoitajien ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
12.11. — 12.11. Ikaalinen 44
Puhtauspalvelualan ammatilliset 
opintopäivät, 2 pv
12.11. — 13.11. Kouvola 41
Ilmasto muuttuu – tarvitaan tekoja, 
1 pv
13.11. — 13.11. Helsinki 50
Opintosihteerin kurssi, 1 pv
13.11. — 13.11. Joensuu 50
Opintosihteerin kurssi, 2 pv
13.11. — 14.11. Tampere 50
Verkosta virtaa ammattiosastoon, 2 pv
13.11. — 14.11. Tampere 49
Atk-perusteet aktiiveille, 5 pv
15.11. — 19.11. Raseborg-opisto 36
JHL tutuksi –musiikkikurssi, 5 pv
15.11. — 19.11. Raseborg-opisto 30
Kuinka toimin henkilöstön edustajana 
rakennemuutoksissa, 2 koulutusosaa, 
3 pv
15.11. — 17.11. Raseborg-opisto, osa 2/2 21
Työsuojelun jatkokurssi, moduulikoulu-
tuksena, 3 pv
15.11. — 17.11. Raseborg-opisto, osa 3/4 25
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 
valtio, 1 pv
17.11. — 17.11. Pääkaupunkiseutu 19
Luottamustiedon täydennyskurssi, kaikki 
sopimusalat, 2 pv
18.11. — 19.11. Oulu 18
Työsuojelun jatkokurssi moduulikoulu-
tuksena, 2 pv
18.11. — 19.11. Raseborg-opisto, osa 4/4 25
Erilaisuus sallittu, 2 pv
20.11. — 21.11. Jyväskylä 48
Kohtaa ja kuuntele – iloa yhteisöön, 
2 pv
20.11. — 21.11. Rovaniemi 49

Liikenne- ja viestintäministeriön ja sen 
alaisten laitosten neuvottelupäivät, 2 pv
20.11. — 21.11. Raseborg-opisto 35
Maahanmuuttajien ammatillisuus 
-ammatilliset opintopäivät, 2 pv
20.11. — 21.11. Raseborg-opisto 43
Metsähallituksen ja RKTL:n neuvottelu-
päivät, 2 pv
20.11. — 21.11. Rovaniemi 35
Työyhteisöneuvojien opintopäivät, 2 pv
20.11. — 21.11. Raseborg-opisto 22
Varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, 1 pv
20.11. — 20.11. Joensuu  43
Varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, perhepäivähoitajat, 1 pv
20.11. — 20.11. Vaasa  42
Varhaiskasvatuksen ammatillinen 
opintopäivä, perhepäivähoitajat, 1 pv
20.11. — 20.11. Kuopio 43
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö 
työpaikalla, 3 pv
22.11. — 24.11. Raseborg-opisto  25
Jäsenasiainhoitajien peruskurssi, 5 pv
22.11. — 26.11. Raseborg-opisto 31
Luottamusmiestiedon kurssi III C, kunta, 
3 pv
22.11. — 24.11. Raseborg-opisto 11
Tietotyötutkinto, 3 koulutusosaa, 5 pv
22.11. — 26.11. Raseborg-opisto, osa 2/3 37
Työnohjauksen osaamista pääluotta-
musmiehille ja työsuojeluedustajille, 4 
koulutusosaa, 3 pv
22.11. — 24.11. Kiljava, osa 4/4 45, 47
Työoikeuden peruskurssi, 5 pv
22.11. — 26.11. Kiljava 46, 47
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 
johdantokurssi, 3 pv
24.11. — 26.11. Raseborg-opisto 9, 20, 23, 29
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatil-
liset opintopäivät, varhaiskasvatus ja 
kotihoito, 2 pv
27.11. — 28.11. Helsinki 43
Aktiiviakatemia moduulikoulutus, 4 
koulutusosaa, 5 pv
29.11. — 03.12. Raseborg-opisto, osa 4/4 32
ATK jatkokurssi aktiiveille, 5 pv
29.11. — 03.12. Raseborg-opisto 37
Hyvän kohtelun edistäminen työelämäs-
sä, 3 pv
29.11. — 01.12. Raseborg-opisto 25
Kansainvälisyyskurssi moduulikoulutus, 
4 koulutusosaa, 3 pv
29.11. — 01.12. Raseborg-opisto, osa 4/4 32

Joulukuu

ATOPs/Atopslite siivoustyön jatkokurssi, 
3 pv
08.12. — 10.12. Raseborg-opisto L 38
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 
johdantokurssi, 3 pv
08.12. — 10.12. Raseborg-opisto L 9, 20, 23, 29
Optinet kotisivukurssi, 3 pv
08.12. — 10.12. Raseborg-opisto L 36
Taloudenhoitajien jatkokurssi, 3 pv
08.12. — 10.12. Raseborg-opisto L 33
Työ ja ikä valmennus, 3 pv
08.12. — 10.12. Kiljava 46
Atk-ajokorttitutkinnon täydentäminen, 
5 pv
13.12. — 17.12. Raseborg-opisto 37
Fortsättningskurs i arbetarskydd, del 2/2, 
3 dagar
13.12. — 15.12. Kiljava, del 2/2 59
Henkisen hyvinvoinnin avaimet työssä, 
5 pv
13.12. — 17.12. Kiljava 46
Tietotyötutkinto, 3 koulutusosaa, 5 pv
13.12. — 17.12. Raseborg-opisto, osa 3/3 37
Työoikeuden täydennyskurssi, 5 pv
13.12. — 17.12. Kiljava 46, 47
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JuLKisteN Ja HYViNVoiNtiaLoJeN LiitoN JHL:N aLuetoiMistot aPuNasi
Liiton aluetoimistot ovat apunasi ja lähellä Sinua. Ne palvelevat luonnollisesti myös kaikissa jäsenasioissa:

etelä-suomen JHL:n aluetoimisto/
södra Finlands regionkontor
Hämeenkatu 25-27, 2. krs.
11100 Riihimäki 
Puh./tfn 010 7703 680

Kaakkois-suomen JHL:n  
aluetoimisto
Koulukatu 23 
53100 Lappeenranta
Puh. 010 7703 590

Mikkelin toimipiste
Vuorikatu 11 A 4
50100 Mikkeli
Puh. 010 770 3550

Keski-suomen JHL:n aluetoimisto
Kalevankatu 4 
40100 Jyväskylä
Puh. 010 7703 580

Lapin JHL:n aluetoimisto
Rovakatu 26 A 
96200 Rovaniemi
Puh. 010 7703 600

oulun JHL:n aluetoimisto
Mäkelininkatu 31 
90100 Oulu
Puh. 010 7703 610

Kainuun toimipiste
Kauppakatu 22 B 
87100 Kajaani
Puh. 010 7703 570

Pirkanmaan JHL:n aluetoimisto
Rautatienkatu 10 
33100 Tampere
Puh. 010 7703 620

Pohjanmaan JHL:n aluetoimisto/
österbottens regionkontor
Pitkäkatu 43 
65100 Vaasa
Puh. 010 7703 640

Pohjois-Karjalan JHL:n  
aluetoimisto
Yläsatamakatu 7 B 13 
80100 Joensuu
Puh. 010 7703 650

Pohjois-savon JHL:n aluetoimisto
Puistokatu 6 
70110 Kuopio
Puh. 010 7703 660

Pääkaupunkiseudun JHL:n  
aluetoimisto
Haapaniemenkatu 14
00530 Helsinki
Puh. 010 7703 340

satakunnan JHL:n aluetoimisto
Isolinnankatu 24, 5. krs 
28100 Pori
Puh. 010 7703 670

Varsinais-suomen JHL:n  
aluetoimisto/
egentliga Finlands regionkontor
Verkatehtaankatu 4
20100 Turku
Puh. 010 7703 700

aluetoimistojen yhteystiedot

NYt KurssiLLe!   

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n 
koulutus tarjoaa jokaiselle jotakin. Opintojen 
avulla on mahdollista löytää hyödyllistä tietoa, 
jota voi soveltaa työelämän ajankohtaisissa 
muutoksissa. 

Huomioimalla viimeisen hakuajan varmistat 
joutuisan kurssivalmistelun.

Ajankohtaisen tiedon ja sisältöteemoja löy-
dät liiton nettisivujen kurssikalenterista: 
www.jhl.fi/kurssit 

Liiton koulutusosaston yhteystiedot löydät 
koulutusoppaan etusisäkannesta.

Koulutus kannattaa aina. Tervetuloa!

—  JHL KouLuttaa

JHL:n keskustoimisto  |  postiosoite: PL 101, 00531 Helsinki  |  käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 23, Helsinki
vaihde/växel 010 770 31  |  www.jhl.fi  |  sähköpostit/e-post: etunimi.sukunimi@jhl.fi  |  förnamn.efternamn@jhl.fi 

KOULUTUSOPPAAN KUVITUS:

Koulutusoppaan sisäsivujen teemana  on ”ku-
vataan luontoa”. Kaikki kuvat ovat vuoden 
2009 ”JHL tutuksi -luontokuvauskurssilta. 

Kuvaajatiedot, nimi paikkakunta, sivut:
Päivi Elovirta, Naarajärvi, s 4
Merit Lahnaoja, Oulu, s 54
Jarkko Räsänen, Helsinki, s kansi, 34, 67
Kari Valtonen, Pori, s 9, 20 28, 63



oMa oPisto raasePorissa
Suurin osa liiton kursseista on RASEBORG-opis-
tolla. 

Opisto sijaitsee kauniissa järvimaisemassa 
laajojen metsäalueiden tuntumassa vain 8 km  
Karjaalta, 25 km Tammisaaresta ja 85 km Hel-
singistä. Opistolla on useita kokoustiloja 10–250 
hengelle, 75 hotellitasoista 2 hengen majoitushuo-
netta, 3 saunaa, uima-allasosasto ja A-oikeuksin 
varustettu iltabaari. Meillä on runsaasti erilaisia 
liikunta- ja oheispalvelumahdollisuuksia. 

Järjestämme ammattitaidolla myös erilaiset 
juhlat ja tapahtumat. Omissa majoituksissa ja 
kursseissa kysy JHL:n jäsenhintoja. Kysy lisää 
myyntipalvelustamme puh. 010 7703 741 tai 
raseborg@jhl.fi. Opisto netissä: liiton portaalin 
linkkibannerista tai www.raseborgopisto.fi . 

JHL:n kursseista saat tietoa liiton kurssihallin-
non kurssisihteereiltä, et opistolta. 

Opisto toimii kansanopistona. Opisto on julkisen 
ja hyvinvointisektorin luottamus- ja järjestöväen 
osaava kouluttaja, joka tuottaa alan ammatti-
laisille myös kehittämispalveluksia johtamisen, 
henkilöstötyön, julkistalouden ja työelämän laadun 
alueilla. 

HYVät LiiKeNNeYHteYdet
Opistolle on erittäin hyvät liikenneyhteydet. 

Lähimpään taajamaan Karjaalle pääsee Hel-
singistä ja Turusta sekä junalla että linja-autolla. 
Useimmille JHL:n kursseille on järjestetty yhteis-
kuljetus Helsingin rautatieasemalta, josta kerro-
taan tarkemmin kyseisen kurssin kutsukirjeessä. 

Etäisyydet: Helsingistä opistolle on 85 km,  
Helsinki-Vantaa lentoasemalta 95 km ja Turusta 
115 km. Karjaan keskustaan opistolta on matkaa 
vain 8 km. 

Ajo-ohje: Helsingistä tullaan 75 km Hankoon 
päin ja käännytään vasemmalle Antbyn viitan 
suuntaan. Tästä on vielä 6 km opistolle. Opasteet 
johtavat perille.

raseBorG-oPisto 
Lähdelammentie 155 
10300 Karjaa 
puh. 010 7703 730 
fax 010 7703 731

Huomaathan, että JHL:n kursseista saat tietoa 
kurssisihteereiltä liiton kurssihallinnosta, et siis 
opistolta.
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