Tutustu ja
ilmoittaudu
pam.fi/tapahtumat/
koulutukset
Yli 200 koulutusta
PAMin jäsenille.

KOULUTUSEXTRA
PAMin kurssitarjontaa
vuonna 2022
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PAMILAINEN

”Uskon PAMin
koulutuksen laadun
ja vaikuttavuuden
paranevan entisestään uudistuksen
myötä”, koulutuspäällikkö Merja
Westman sanoo.

KATSO PAMIN

koko koulutustarjonta:
pam.fi/koulutukset

PAM KOULUTTAA
VUONNA 2022
Seuraavilla sivuilla esittelemme poimintoja ensi
vuoden keskeisistä kursseista ja koulutuksista.
Hyödynnä hieno jäsenetu ja tule mukaan! Liiton
kurssit ovat jäsenille maksuttomia.

Kurssien
ajankohdat ja
ilmoittautumisajat
Pam.fi/koulutukset

Opintopisteitä myös
ay-opinnoista
ENSI VUODEN ALUSTA ALKAEN PAMIN KURSSEILTA VOI SAADA OPINTOPISTEITÄ, JOITA
VOI HYÖDYNTÄÄ VAIKKAPA TYÖNHAUSSA JA AMMATILLISISSA OPINNOISSA.
MARJA IKKALA / kuva SUSANNA KEKKONEN

”T

ämä on mielettömän hieno
uudistus. Jatkossa vaikkapa
luottamusmies pystyy virallisesti osoittamaan taitonsa”,
PAMin koulutuspäällikkö MERJA
WESTMAN iloitsee.
Taustalla on lakimuutos siitä, että
virallisia opintopisteitä voi saada myös
vapaan sivistystyön koulutuksesta,
kuten ay-opinnoista.

Opiskelijan pyynnöstä

Westmanin mukaan osaamismerkinnöillä voi edistää esimerkiksi ura- tai
opintosuunnitelmia tai palkkakeskusteluja. Niillä voi vaikka CV:ssään
korostaa tiettyä osaamistaan.
”CV:hen voi sopia vaikka tieto
käydystä suomen kielen kurssista tai

lainsäädännön osaamisesta, mikä edesauttaa työpaikan löytymistä tai uralla
etenemistä”, Westman pohtii.
Liiton kursseista saatavat opintopisteet rekisteröidään opetushallituksen ns. Koski-tietovarantoon. Koskeen
kirjatut opintosuoritukset tekevät
osaamisesta virallista ja vertailukelpoista.
”Opintosuoritusten tallentaminen
tapahtuu vain opiskelijan omasta
pyynnöstä. Jokainen itse myös päättää
kenelle haluaa opintotietoja edelleen
luovuttaa osoitteesta Opintopolku.fi”,
Westman tähdentää.

Vaihe vaiheelta

Opintosuoritusmerkinnän voi saada
vain sellaisista kursseista, jotka täyttä-
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vät opetushallituksen vaatimat kriteerit
osaamisperusteisesta koulutuksesta.
”Tämä tarkoittaa merkittäviä
uudistuksia liiton kurssisuunnitteluun,
sen toteutukseen ja arviointiin. Vaikka
opiskelun tavoitelähtöisyys lisääntyy,
niin mitään koulumaailman numeroarviointeja ei ole tulossa.”
Uudistus on iso, ja sitä toteutetaan
vaihe vaiheelta ensi vuoden alusta
alkaen.
”Tavoitteena on, että vuoden 2022
loppuun mennessä osaamismerkintöjä
olisi saatavissa mahdollisimman monesta liiton kurssitarjonnassa olevasta
kurssista. ”
Liiton verkkosivuille päivitetään tietoa, mistä kursseista missäkin vaiheessa
on saatavilla osaamismerkintöjä.

Jäsenet
Digitaitoja!
Liitto haluaa olla tukemassa
sinua, jotta pysyt digitalisaation
vauhdissa mukana. Digitaalisten
taitojen oppiminen tekee työnteosta helpompaa ja miellyttävämpää. Koulutuksen aikana saat
oppia muun muassa älylaitteista ja
tietoturvasta. Koulutus järjestetään etäyhteydellä. Ei haittaa,
vaikka etäyhteyksien käyttö ei olisi
sinulle tuttua. Jokainen osallistuja
saa ohjeet etäyhteyden käyttöön
ennen koulutuksen alkua. Tervetuloa oppimaan digitaitoja yhdessä
muiden pamilaisten jäsenten
kanssa. Tutustu tarkemmin hankkeeseen: www.skillplus.fi

Etäopetuksena kolme kurssia
vuonna 2022.

Opi suomea
Opi suomea -kurssilla opit käyttämään suomea arjen työkielenä.
Tutustut suomalaisen työelämän
tapoihin ja sääntöihin. Kurssilla
opiskelet suomen kielen puhumista, lukemista ja kirjoittamista.
Kurssin lopuksi saat todistuksen,
jota voit hyödyntää esimerkiksi
työtä hakiessasi. Opi suomea
kurssit ovat PAMin jäsenille ilmaisia. Kielikoulutukset järjestetään
vuonna 2022 etäopetuksena
sekä lähiopetuksena Helsingissä.
Etäopiskeluun voit osallistua,
mistä päin Suomea tahansa.
Seuraava haku kielikurssille alkaa
tammikuussa.

Learn Finnish
In the Learn Finnish course you
learn to use Finnish as an everyday working language. You learn
about the practices and rules
of Finnish working life. In the
course you learn to speak, read

and write Finnish. At the end of
the course you get a certificate.
Learn Finnish courses are free for
PAM members. The next application period starts in January.
Learn Finnish language courses
are organized in Helsinki and as
remote classes in 2022 You can
participate in the remote classes
from anywhere in Finland.

Työhyvinvointikortti
Työhyvinvointia edistetään parhaiten työpaikalla yhteisvoimin.
Työhyvinvointi auttaa organisaatiota menestymään, tuo työuriin
pituutta ja vähentää sairaus- ja
eläkekuluja. Koulutuksen päätteeksi kertaamme asiat testin
muodossa. Koulutuksen jälkeen
saat haltuusi työhyvinvointikortin,
jonka myöntää Työturvallisuuskeskus.

Korttikoulutuksia
työttömille
Oletko tällä hetkellä työtön tai kokonaan lomautettu? Kiinnostaako
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ensiapukoulutus, hygieniapassi, alkusammutuskortti, trukkikortti tai
esimerkiksi työturvallisuuskortti?
Työtön tai kokonaan lomautettu
jäsen voi osallistua jälleen ensi
vuonna yhteen pätevyys- tai
sertifikaattikoulutukseen ja saada
näin työssä ja työnhaussa hyödyllisen todistuksen osaamisestaan.
Koulutus tapahtuu yhteistyöoppilaitoksen kautta. PAM maksaa koulutuksista kurssimaksun, mutta ei
matkakuluja.

Hyvä Fiilis!
Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, mitkä asiat lisäävät
voimavaroja ja mitkä toisaalta
verottavat niitä. Viikonlopun
aikana opit keinoja, joiden avulla
työhyvinvointisi paranee ja voimavarasi kasvaa. Kurssilla etsitään
hyvää fiilistä luonnosta ja kivasta
porukasta.

Vuonna 2022 Helsingissä,
Tampereella ja Oulussa.    

Rohkeutta ja
itsevarmuutta
MARJA IKKALA / kuva EEVA ANUNDI

M

irva Wiikin, 32, mielestä
joskus on hyvä pysähtyä
miettimään, mitkä asiat
tuovat itselle hyvää mieltä.
“Voimavaroja on hyvä pohtia, jotta
niistä saa apua arjesta selviytymiseen”,
Wiik perustelee. Sipoolainen Wiik elää
vilkasta lapsiperhearkea hoitovapaalla.
Totta onkin, että mikäli henkisten
ja fyysisten resurssien vaaliminen on
jäänyt vähiin, ihmiseltä puuttuu puskuri
selvitä vastoinkäymisistä.
”Kun voi itse hyvin, niin pystyy
omalta osaltaan parantamaan vaikka
työpaikan ilmapiiriä. Jaksaa aidosti
kuunnella muita, sanoa hyvää huomenta ja kysyä työkaverilta kuulumiset”,
Wiik pohtii.

Hänen omia voimanlähteitään ovat
perhe, liikunta ja luonto, josta hän nauttii lähimetsissä ulkoillen.
”Saan niistä positiivista energiaa,
rohkeutta ja itsevarmuutta.”
Wiik osallistui tänä syksynä Hyvä
Fiilis! -kurssille, ja omien voimien pohdinta on jäänyt tärkeäksi asiaksi kurssin
jälkeenkin.
WIIK ON INNOSTUVA, mutta myös
kärsimätön. Kiinnostus terveellisiin
elämäntapoihinkin saattaa välillä
lopahtaa. Siksi jojoilija kaipaa uskon
vahvistusta. Tuttujen asioiden kertaaminen koulutuksessa oli hänen mielestään
virkistävää.
Kurssilla tunnistettiin, mikä on

Mirva Wiik sai
liiton kurssilta
kipinää pitää
kotijumppia Melanien,3, ja Madeleinen,1, kanssa.

Mirva Wiikin
mukaan Hyvä Fiilis
-kurssi pohjusti
hyvin työelämään
siirtymistä.
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itselle mielekäs tapa harrastaa liikuntaa.
Ohittaa kun kannattaa se, mikä ei itselle
nappaa ja keskittyä siihen, mikä tuntuu
luontevalta.
”Minulle sopii paremmin sykettä
nostava hikitreeni kuin rentoutusharjoitus.”
Hän sai kouluttaja Marko Puukarin
vetämästä hiit-treenistä kipinän ja jumppaa nykyään kotonaan tyttäriensä kanssa
Youtuben jumppavideoiden avulla.
Wiikin mielestä kurssi antoi paljon
ajattelemisen aihetta ja oli mukava
irtiotto lapsiperhearkeen ja yhteisöpedagogiikan opintojen keskelle.
Mirva Wiik osallistui syyskuussa Hyvä
Fiilis! -viikonloppukurssille Espoossa.

Työsuojelun
peruskurssit
Työsuojelun peruskurssi antaa
kokonaiskuvaa työsuojelusta,
niin sen fyysisestä, psyykkisestä kuin sosiaalisesta puolesta.
Kurssi perehdyttää tehtävään,
oikeuksiin ja velvollisuuksiin,
työsuojelulakeihin ja sopimuksiin. Koulutukseen kuuluu
ennakkotehtävä ja välitehtävä.
Kurssin kesto on 3 pv + 2 pv.

PAMILAINEN

Teemawebinaarit
Webinaarit ovat lyhyehköjä
ajankohtaisinfoja, jotka täydentävät varsinaista koulutusta.
Webinaarien avulla jäsenellä on
mahdollisuus perehtyä ajankohtaisiin asioihin.

Marko Ståhl käsitteli
välitehtävää kurssikaveri Helena Kanttikosken kanssa. Ståhlin
tehtävän aihe liittyi
työpaikan varoituskäytäntöön.

LUE LISÄÄ

luottamusmiehille
tarkoitetuista kursseista:
pam.fi/koulutus/
koulutustaluottamushenkiloille

Teemawebinaarien aiheina
vuonna 2022 muun muassa
työoikeus ja työsuojelu.

Alkuvuonna työsuojelun
peruskurssit järjestetään Hattulassa (kaupan
esihenkilöille), Tampereella,
Helsingissä ja Oulussa.

Luottamushenkilöiden jatkokurssit

Luottamushenkilöt
PAM järjestää vuonna 2022 paljon
kursseja luottamushenkilöille eli
luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Osallistu kursseille,
niin onnistut luottamustehtäväsi
hoidossa parhaalla mahdollisella
tavalla. Aloita perehdytyksistä ja
peruskurssista, lähde sitten jatkoja täydennyskursseille.

Luottamushenkilöiden perehdytys
Perehdytyspäivän aikana opit
hahmottaan omaa rooliasi luottamushenkilönä. Oma tehtävänkuvasi selkenee, kun tiedät
mitkä ovat tehtäväsi, oikeutesi
ja velvollisuutesi toimiessasi
työpaikkasi luottamusmiehenä
tai työsuojeluvaltuutettuna.
Perehdytys lisää itsevarmuuttasi
ja antaa avaimia uuteen tehtävääsi. Lisäksi kerromme, miten PAM
toimii luottamushenkilön tukena
tehtävässä. PAMin aluetoimistot
järjestävät uusille luottamushenkilöille perehdytyksiä. Jos et
pysty osallistumaan oman alueesi

perehdytyspäivään, voit suorittaa
sen kätevästi verkossa. Uusittuun
verkkoperehdytykseen pääsee
ilmoittautumaan 1.12.2021 alkaen.

Luottamusmiesten
peruskurssit
Peruskurssilta saat hyvät eväät
luottamustehtävässä toimimiseen. Saat tietoa luottamushenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista sekä opit työlainsäädännön
keskeisiä määräyksiä ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita.
Hae ensisijaisesti oman alueesi
peruskurssille. Kurssi järjestään
pääsääntöisesti kaksiosaisena
(3 pv + 2 pv) ja lähijaksojen välissä tehdään välitehtävä.

Alkuvuoden luottamusmiesten peruskurssit tammi-maaliskuussa järjestetään Hattulassa (kaupan
esihenkilöille), Tampereella,
Helsingissä ja Oulussa.
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Voit hakea luottamusmiesten
ja työsuojeluvaltuutettujen
jatkokursseille, kun olet jo
toiminut hyvän ajan luottamustehtävässä ja olet käynyt
peruskurssin. Kurssit toteutetaan kahdessa osassa (5pv
+ 5pv). Lähijaksojen välissä
tehdään välitehtäviä. Uutta
vuonna 2022 on se, että PAM
järjestää ensimmäistä kertaa
työsuojelun jatkokurssit itse.

Luottamusmiesten jatkokursseja on vuonna 2022
kaksi kappaletta. Kevätkaudella Tampereella ja syksyllä
Helsingissä.

Luottamushenkilöiden täydennyskoulutus
Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun perusosaamista
täydennetään ja syvennetään
täydennyskursseilla. Luottamustehtävässäsi tarvitset
monipuolisia taitoja. PAM
tarjoaa täydennyskoulutusta
muun muassa lainsäädäntöön,
paikallisen sopimisen osaamiseen ja viestintätaitoihin
liittyen. Vuoden 2022 alusta
myös täydennyskurssit ovat
PAMin omaa koulutusta.
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Vuoden 2022 täydennyskoulutukset:
• Työoikeuden peruskurssi
• Työsuojelulainsäädäntö
• Paikallinen sopiminen
• Yritystalous
• Neuvottelutaito
• Työhyvinvointi ja tuottavuus
• Sovitteleva työyhteisö
• Vaikuttavaa viestintää luottamushenkilöille
• Alakohtaiset täydennyskurssit
• Työelämän mielenterveystaidot

Voi hyvin
luottamushenkilö!
Luottamushenkilö, muistathan pitää huolta myös omasta
hyvinvoinnistasi ja jaksamisestasi. Persoona vaikuttaa siihen,
miten kukin luottamustehtäväänsä hoitaa, ja persoona saakin
näkyä. Tule pohtimaan rooliasi
luottamushenkilönä niin itsellesi
ominaisen toimintatavan kuin
työyhteisösi näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä hyvinvointia
ja voimavaroja luottamustehtävän hoitamiseen.

Kurssit pidetään vuonna
2022 Helsingissä,
Tampereella ja Oulussa.

Yhteisellä kurssilla
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSILLA OPITAAN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ, VERKOSTOIDUTAAN JA
VAIHDETAAN KOKEMUKSIA ERI TOIMIALOJA EDUSTAVIEN OSALLISTUJIEN KESKEN.
MARJA IKKALA / kuvat EEVA ANUNDI

P

uheensorina käy vilkkaana,
kun kurssiin osallistujat tekevät ryhmätyötä vantaalaisen
hotellin kokoushuoneessa.
Paikalla on eri pamilaisten alojen
edustajia aina vartijasta myyjään ja
apteekin työntekijään. Meneillään on
luottamusmiesten peruskurssin toinen
osa lokakuussa.
Marko Ståhl edustaa joukossa harvinaisempaa alaa, myymälämuutoksien
toteuttajaa. Lahtelainen Ståhl on Muutosryhmä Oy:n projektivastaava, joka
työssään purkaa ja asentaa kalusteita
myymälöissä yhdessä tiiminsä kanssa.

Erilaisuus rikastuttaa

”Sen, että täällä on ihmisiä eri toimialoilta, olen kokenut ehdottomasti
rikkautena. On ollut mielenkiintoista
kuulla eri alojen ihmisten näkemyksiä
ja peilata niitä omaan pieneen puulaa-

kiin nähden. Siinä saa omankin firman
asiat mittasuhteisiinsa.”
”Tietysti saattaisi pitkästyttää, jos
kurssilla käsiteltäisiin eri alojen työehtoehtosopimuksia kovin tarkkaan läpi,
mutta näin ei kuitenkaan tehdä. Täällä
on käsitelty yhteisiä asioita. Yksi päivä
meni työlainsäädäntöön.”
Pääluottamusmies Ståhl pohtii,
että luottamustehtävässä tarvitaan
vapaamuotoista keskustelua muiden
henkilöstön edustajien kanssa. Hän
pitää tämän kurssin kymmenkuntaa
ihmistä sopivana osallistujamääränä
siihen, että keskusteluyhteys syntyy.
Kouluttaja Katja Noro kertoo, että
kurssilla käsitellään luottamusmiehen
tehtävää ja roolia monissa eri tilanteissa,
joita palvelualojen työpaikoilla tulee
vastaan.
”Eri aloilla on paljon yhdistäviä tekijöitä ja samat haasteet”, Noro sanoo.
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Kouluttaja Katja Noron mukaan kurssilla käsitellään
luottamusmiehen tehtäviä ja rooleja.

Nuoret
Make a difference –
nuori vaikuttaja
Nuoret ovat aina muuttaneet
maailmaa, ja maailma muuttuu,
kun sitä muutetaan. Viikonlopun
kestävässä koulutuksessa käydään läpi sitä, miten työntekijät
voivat puolustaa etujaan työpaikalla. Kurssilla etsitään keinoja,
joilla työntekijöiden yhteinen
tahto löytyy ja haetaan väyliä
vaikutusmahdollisuuksiin PAMin
jäsenenä.

Miten saada fyrkat
riittämään? – nuorten talouskoulu
Asiaa rahasta. Talouskoulussa
käydään läpi keinoja hallita omaa
taloutta. Kurssilla opitaan esi-

Näin löydät koulutukset
ja ilmoittaudut mukaan

merkiksi, mitä ovat verovähennykset, kuinka haetaan asuntolainaa
ja miten säästetään rahaa. Kurssilla opitaan myös suojaamaan omia
tietojaan eli tarjotaan perustiedot kyberturvallisuudesta.

Itseä kiinnostavan koulutuksen etsiminen

Ei ole motii –
syö hyvin ja jaksa!
Aina sanotaan, että pitää syödä
hyvin, levätä ja vapaa-ajallakin harrastaa liikuntaa. Usein
työpäivän jälkeen alkaa kuitenkin
Netflix-maratoni, koska voimia ei
ole muuhun. Kuinka jaksan työelämässä ja nautin myös vapaa-ajastani? Miten vuorotyöläisen pitäisi
nukkua, ja paljonko unta tarvitaan? Nuorten hyvinvointipäivänä
käydään läpi ravintotietämystä,
läsnäolotaitoja ja resilienssiä eli
ns. ponnahduskykyä. Sekä syödään
hyvin yhdessä!

1

Osaava ja sovitteleva
esihenkilö
Paineet ja muutokset työyhteisössä kohdistuvat erityisesti
esihenkilöön. Keskustelu- ja konfliktinratkaisutaitoja tarvitaan joka
päivä. Kuinka olla sopivan suora
ja myötätuntoinen! Tule syventämään ja harjoittelemaan esihenkilötaitojasi, saamaan voimavaroja
ja löytämään itsestäsi positiivisen
roolimallin. Kurssilla voit myös
verkostoitua muiden esihenkilöiden kanssa. Osaava ja sovitteleva
esihenkilö -kurssi järjestetään
kahdessa osassa (2+2 päivää).

Helmikuussa Helsingissä.

Työhyvinvointikortti

Yhteistyötahot kouluttavat
PAMin jäsen voi osallistua vuoden 2022 aikana yhdelle Kansan
Sivistystyön Liiton KSL:n, Työväen Sivistysliiton TSL:n tai
Kiljavan opiston yleiselle kurssille. Lisäksi luottamustehtävässä
olevat voivat halutessaan osallistua Kiljavan opiston tehtäväkohtaiselle kurssille.

Tervetuloa miettimään työhyvinvointikysymyksiä esihenkilötyön
näkökulmasta samalla arjen
kiireistä irtautuen. Koulutuksen
päätteeksi kertaamme asiat testin
muodossa. Koulutuksen jälkeen
saat haltuusi työhyvinvointikortin,
jonka myöntää Työturvallisuuskeskus.

Maaliskuussa Helsingissä.

30

Kurssit löytyvät helposti, kun kohdennat haun klikkaamalla
haluamaasi kohderyhmää, maantieteellistä aluetta tai
lisäämällä hakusanan.
Kustakin Pam.fi-lehdestä näet seuraavien kuukausien
kurssit ajankohtineen ja ilmoittautumisaikoineen.

Esihenkilöt
Kaikkia kolmea nuorten kurssia järjestetään jokaisella
PAMin toimistoalueella vuoden 2022 aikana. Koulutukset
on suunnattu alle 31-vuotiaille liiton jäsenille.

Löydät PAMin koulutukset tapahtumakalenterista,
osoitteesta www.Pam.fi/koulutukset.
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Ilmoittautuminen kurssille

Lähiesimiestyön
ammattitutkinto
PAM tarjoaa sinulle laadukkaan
ja käytännönläheisen lähiesimiehen ammatillisen koulutuksen
yhteistyössä Rastor-instituutin
kanssa. Koulutuksessa opit ohjaamaan ja suunnittelemaan tiimisi
työskentelyä ja kasvat hyväksi
esimieheksi. Koulutuksen jälkeen
tunnet myös lainsäädännölliset
velvollisuudet ja oikeudet esimiestyössä, kun johdat tiimisi osaamista, työnjakoa ja tehtäviä strategiaa
tukevalla tavalla. Koulutus alkaa
helmikuussa 2022, mikäli saamme
kokoon vähintään 15 pamilaisen
oman ryhmän. Tätä pienemmällä
osallistujamäärällä koulutus alkaa
maaliskuussa. Koulutuspaikkana
on Rastor-instituutti Espoossa.
Liitto maksaa koulutusmaksun
molemmissa vaihtoehdoissa. Tarkemmat tiedot ja haku-info: Kouluttaja Irene Korimäki p. 050 344
5812 irene.korimaki@pam.fi

Esihenkilöille on tarjolla
koulutusta myös työelämän mielenterveydestä ja
omasta hyvinvoinnista.
Seuraa koulutuksia
Pam.fi/koulutukset

Voit ilmoittautua koulutukseen tapahtumakalenterin www.Pam.fi/koulutukset kautta
· Valitse kurssi, jonne haluat ilmoittautua
· Paina 'Ilmoittaudu'
· Kirjaudu sisään pankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella ja tee
ilmoittautuminen loppuun.
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Tieto kurssille pääsystä
Saat vahvistusviestin siitä, että ilmoittautumisesi on
tullut perille liittoon. Saat myös hyvissä ajoin ennen
kurssin alkua tiedon kurssille pääsystä.

Raha – liiton kurssit ovat jäsenille ilmaisia
Kannattaa siis hyödyntää jäsenetu. Liitto maksaa opetuksen,
ruokailut, matkakulut ja tarvittaessa majoituksen.
Luottamushenkilöiden kursseista on sovittu PAMin ja
työnantajaliittojen kesken. Kun kurssi kuuluu työnantajatuen piiriin, työnantaja maksaa palkkasi kurssin ajalta.
Liitto korvaa ansionmenetystä, mikäli kurssi ei
kuulu alallasi työnantajatuen piiriin.
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