
PAM tarjoaa jäsenilleen ensi vuoden aikana tietoa ja oppia muun 
muassa työsuojelusta, uralla etenemisestä, työelämän muutoksista 
ja hyvästä fiiliksestä. Valitse oma kurssisi ja lähde mukaan!

Ota lii
te talteen!

Alueelliset ja valtakunnalliset kurssit PAMin jäsenille

Lisää osaamistasi

– INNOSTUMINEN 
SALLITTU

KOULUTUS
2019

Ilmoittautumiset 
26.11. alkaen

Yli 200 koulutusta PAMin  
jäsenille ja ohjeet miten  

pääset mukaan.
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Uralle ja työnhakuun
TUTUSTU  

PAM Urapalveluun  
ja tee itsellesi  

tunnukset osoitteessa  
urapalvelut.fi/ 

pam.

PAM URAPALVELU
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muistuttaa, että 
myös työssä jo 
olevat voivat 
 päivittää työ
elämä ja työn
hakuosaamistaan.

PAM URAPALVELU  tarjoaa verkos
sa koulutusta ja tukea työnhakuun 
ja työelämään. 

”Voit kehittää esimerkiksi työn
hakutaitojasi, mutta myös opiskella 
erilaisia työelämätaitoja, kuten työ
hyvinvointia”, PAMin verkkokou
luttaja TARJA MÄENPÄÄ vinkkaa.

Hän nostaa esille, että palve
lussa on mahdollisuus varata aika 
henkilökohtaiseen uravalmen
nukseen. Työttömät jäsenet saavat 
yhden puolen tunnin valmennuk
sen ilmaiseksi ja työlliset 3 euron 
omavastuuhintaan. Keskustelun 
painopisteen voi itse valita sen 
mukaan, onko tarpeesi esimerkiksi 
tehokkaampi CV tai jokin työelä
män pulmatilanne.

”PAM Urapalvelu sopii kai
kille, jotka ovat kiinnostuneita 
päivittämään omaa osaamistaan ja 
tietämystään työelämän aiheista. Se 
toimii lähes riippumatta ajasta ja 
paikasta. Voi opiskella vaikka iltai
sin oman kodin rauhassa”, Mäenpää 
kertoo.

Tarjolla on kymmeniä eripitui
sia koulutusvideoita ja vuorovai
kutteisia webinaareja, joista voi 
myös katsoa tallenteen jälkikäteen. 
Vuodenvaihteessa tarjonta laajenee 
uusilla webinaareilla.

Palvelu on tarkoitettu PAMin 
varsinaisille jäsenille ja rakennettu 
yhteistyössä koulutusyritys UP! 
Partnersin kanssa. Se on erikoistu
nut työelämäkoulutuksiin ja tarjoaa 
samantyyppistä palvelua muillekin 
ammattiliitoille. Tunnukset Urapal
veluun voi luoda PAMin jäsen
numeron avulla.

// TUOMAS LEHTO
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Kysy lisää  
kursseista ja 

 koulutuksista

Onko sinulla  kysyttävää 
kursseista tai PAMin 

 koulutuksista? Lähetä 
sähkö postia osoitteeseen  

kurssisihteeri@pam.fi.

→ Seuraavassa on poimintoja aluetoimistosi 
tarjoamista koulutuksista.  
→ Koko alueesi tarjonnan löydät osoitteesta 
www.pam.fi/kurssikalenteri. 

→ Kaikille jäsenille

STOP HÄIRINNÄLLE
Epäasiallista käytöstä ja häirintää voi kohdata 
niin työkavereiden kuin asiakkaidenkin osalta. 
Asiakaspalvelutilanteiden kirjossa on viime 
vuosina näkynyt lisääntyvä määrä epämiel-
lyttäviä kohtaamisia. Kenen ja miten pitää 
reagoida jos loukkaukset, kohtuuttomat 
syyttelyt tai seksuaalisesti vihjailevat kom-
mentit alkavat nakertaa työhyvinvointia? Tule 
oppimaan, miten näihin vaikeisiin tilanteisiin 
pitää puuttua, ja tee STOP häirinnälle.

HYVÄ FIILIS
Viikonlopun aikana haetaan avaimia työssä 
jaksamiseen ja omien voimavarojen löytä-
miseen. Etsitään hyvää fiilistä luonnosta ja 
kivasta porukasta. 

SOVITTELEVA TYÖYHTEISÖ
Työpaikan ilmapiiri vaikuttaa suoraan työn 
tekemiseen ja tulokseen. Onko arvostus vai 
arvottomuus toiminnan ohjeena työpaikal-
lamme? Miten puhumme toisillemme, ovat-
ko tunteet sallittuja? Sovitteleva työyhteisö 
kohtaa konfliktit ja oppii niistä. Opi tunnis-
tamaan, miten työpaikkasi henki rakentuu ja 
miten itse voit siihen vaikuttaa.

TYÖHYVINVOINTIKORTTI 
Työhyvinvointia edistetään parhaiten työpai-
kalla yhteisvoimin. Hyvinvoiva henkilöstö on 
motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii 
tehokkaasti. Työhyvinvointi auttaa orga-
nisaatiota menestymään, edistää työurien 
kestoa ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. 
Koulutuksessa mietitään työhyvinvointiky-
symyksiä samalla arjen kiireistä irtautuen. 
Lopuksi kertaamme asiat pienen tentin 
muodossa. Koulutuksen jälkeen saat työhy-
vinvointikortin, jonka myöntää Työturvalli-
suuskeskus. Koulutus on tarkoitettu kaikille 
työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä 
kiinnostuneille.

VARMUUTTA KOKOUKSEEN – LIITTO
KOKOUSEDUSTAJIEN KOULUTUS
Koulutuksessa käydään läpi liittokokouk-
sessa tarvittavia kokoustaitoja. Koulutus 
on tarkoitettu liittokokousedustajille ja 
eritysesti sellaisille, joilla ei ole entuudestaan 
kokouskokemusta.

→ Aloittaville  
luottamushenkilöille

LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELU
VALTUUTETTUJEN PEREHDYTYS
Perehdytyksessä hahmotetaan luottamus-
henkilön roolia työpaikalla ja PAMissa. Päivän 
aikana selvitämme, mitkä ovat tehtäväsi, 
oikeutesi ja velvollisuutesi toimiessasi 

Poimintoja aluetoimistosi 
tarjoamista koulutuksista

työpaikkasi luottamusmiehenä tai työ-
suojeluvaltuutettuna. Perehdytys lisää 
luottamushenkilöiden itsevarmuutta ja 
antaa avaimia toimia alusta alkaen innok-
kaasti uudessa tehtävässä.  Kerromme myös, 
miten PAM toimii luottamushenkilön tukena. 
Perehdytys tulee suorittaa joko alueellisessa 
perehdytyspäivässä tai verkkokoulutuk-
sessa (ks. kurssikalenteri). Mikäli alueesi 
perehdytyspäivään osallistumisesta sinulle 
tulee ansionmenetystä, maksamme sinulle 
kurssipäivärahan ja stipendin nettoansiome-
netyksesi mukaan (max. 75,97 e/pv). 

→ Luottamushenkilöille

AJANKOHTAISAAMUT/KAHVIT
Luottamushenkilöiden ajankohtaiskahvitte-
luissa paneudutaan ajankohtaisiin asioihin. 
Tule verkostoitumaan alueesi muiden luotta-
mushenkilöiden kanssa.

ILMOITTAUDU VERKOSSA
→ Hae kaikille kurssille netissä osoitteessa  
www.pam.fi/kurssikalenteri.

KURSSIT OVAT JÄSENILLE ILMAISIA
Liiton kurssit ovat jäsenille ilmaisia. Liitto 
maksaa opetuksen, kurssipäivien ohjelman 
mukaiset tarjoilut, matkakulut ja tarvit-
taessa majoituksen. Kurssikirjeen mukana 
tarkemmat ohjeet. Matkustamisessa suo-
simme julkisia kulkuvälineitä ja kimppa-

kyytejä (emme korvaa alle 6 €:n matkakuluja). 
Muistathan aina ilmoittaa peruuntumiset, 
muuten joudumme veloittamaan sinulta osan 
kurssin kuluista.

Lue lisää koulutuksista osoitteesta  
www.pam.fi/koulutus

Ei ole väliä, oletko uusi tai vanha pamilainen, 
juniori tai seniori, noviisi tai konkari – olet 
tervetullut PAMin koulutukseen!

PAMin koulutukset – lupa innostua!

Perehdytys 
tulee olla 

käytynä ennen 
peruskurssia!
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HELSINKI-UUSIMAAN ALUE

→ Ilmoittaudu: www.pam.fi/kurssikalenteri 
→ Lisätiedot: helsinki-uusimaa@pam.fi

→ Jäsenille:

STOP HÄIRINNÄLLE 
6.2. klo 9-16 PAMin keskustoimisto
Ilmoittautumiset viimeistään 30.1.
 
VOIMA & SYKE
30.–31.3. la 9–18 ja su 10–15  
Pääkaupunkiseutu
Oletko käynyt Jaksamisen avaimet – voima-
varoja työhön -kurssin ja olet työelämässä? 
Kaipaatko täydennystä aiemmin oppimallesi? 
Voima ja syke -jatkokurssi tuo vahvuutta 
itsellesi ja työelämään. Voima, vallankäyttö 
ja vaikuttaminen ovat läsnä työssä ja elämäs-
sä. Käytänkö valtaani vai käyttääkö sitä joku 
toinen, on oleellinen kysymys. Kurssi on 
virkistävä mahdollisuus pohtia näitä asioita 
ja tehdä itselleen oma voimakartta. Opiskelu 
lisää itsetuntemusta ja vahvistaa hyviä vies-
tintä- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssin kautta 
tarkastelet työpaikkaasi, itseäsi ja PAMia 
uusin silmin.
Ilmoittautumiset viimeistään 15.3.

SOVITTELEVA TYÖYHTEISÖ
5. –6.10. la 9–18 ja su 10–15 Helsinki
Ilmoittautumiset viimeistään 5.9.

KULTTUURIEN VÄLINEN  
VUOROVAIKUTUS
2.3. klo: 9–16 Helsinki
Paneudumme erityisesti monikulttuuristen 
viestintätilanteiden haasteisiin, mutta hyvät 
kulttuurien välisen viestinnän taidot sovel-
tuvat kaikkeen viestintään.
Ilmoittautumiset viimeistään 16.2.

PIPO KIRISTÄÄ – VAI KIRISTÄÄKÖ?
21.9. Helsinki, Paasitorni
Kurssilla pohditaan miten voimme yhdessä 
keventää tunnelmaa työpaikan kiireisessä 
ilmapiirissä ja mistä löytyy työrauha. Onko 
se ylipäätään mahdollista tässä ajassa, kun 
työntekijästä yritetään ottaa irti kaikki 
mahdollinen? Ainakin on mahdollista miettiä 
kepeästi kipeitäkin asioita.
Ilmoittautumiset viimeistään 2.9.

→ Liittokokousedustajille:

VARMUUTTA KOKOUKSEEN 
29.4. klo 9–16 PAMin keskustoimisto
13.5. klo 9–16 PAMin keskustoimisto
16.5. klo 9–16 PAMin keskustoimisto
Ilmoittautumiset viimeistään 17.4., 6.5. ja 9.5.  

→ Luottamushenkilöille:

LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELU
VALTUUTETTUJEN PEREHDYTYS
23.1. klo 9–16 Helsinki
Ilmoittautumiset viimeistään 19.1.
AJANKOHTAISAAMUT/KAHVIT 
6.3. Eduskuntavaali-info 
8.5. Ajankohtainen poliittinen katsaus
4.9.  Päihteet työelämässä
13.11. Uudet puheenjohtajat
Kaikki klo 9–11 Tietoranta, Helsinki
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
tapahtumaa.

LOUNAIS-SUOMEN ALUE 

→ Ilmoittaudu: www.pam.fi/kurssikalenteri
→ Lisätiedot: turku@pam.fi tai pori@pam.fi

→ Jäsenille:  

STOP HÄIRINNÄLLE
8.10. klo 10–16 Turku
9.10. klo 10–16 Pori
Ilmoittautumiset viimeistään 18.9. 

HYVÄ FIILIS
6. –7.4. viikonloppukurssi Naantalin kylpylä 
Ilmoittautumiset viimeistään 7.3.

AIKAA ON – HYVÄÄN RYTMIIN  
TYÖSSÄ JA KOKO ELÄMÄSSÄ
2. –3.2. Kylpylähotelli Caribia, Turku
Ajankäytön valintoihin ja kiireen hallintaan 
liittyvä työelämäkurssi.
Ilmoittautumiset viimeistään 7.1.

VOIMAVAROJA TYÖELÄMÄN 
 MUUTOSKARUSELLIIN
16. –17.11. viikonloppukurssi Yyterin 
 Virkistyshotelli 
Vain muutos on vakio, usein sanotaan. 
Jatkuvassa muutoksessa eläminen on myös 

raskasta. Tällä kurssilla osallistujat tunnista-
vat oman tapansa suhtautua muutoksiin ja 
tarvittaessa muuttavat sitä. Etsitään yhdes-
sä keinoja edistää työhyvinvointia nopeasti 
muuttuvassa työelämässä.
Ilmoittautumiset viimeistään 17.10.

→ Liittokokousedustajille:

VARMUUTTA KOKOUKSEEN
7.5. klo 10–16 Turku Scandic Julia
8.5. klo 10–16 Pori Sokos Hotel Vaakuna
21.5. klo 10–16 Turku Scandic Julia
22.5. klo 10–16 Pori Sokos Hotel Vaakuna
Ilmoittautumiset viimeistään 16.4., 17.4., 
30.4. ja 1.5.

→ Luottamushenkilöille:

AJANKOHTAISAAMUT/KAHVIT  
PORIN TOIMISTOLLA
Kevät 22.1, 12.2, 12.3, 9.4, 14.5 klo 10–12 
Syksy 20.8, 17.9, 15.10, 19.11, 10.12 klo 10–12 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen

AJANKOHTAISAAMUT/KAHVIT  
TURUN TOIMISTOLLA
Kevät 24.1, 14.2, 14.3, 11.4, 16.5. klo 10–12 
Syksy 22.8, 19.9, 17.10, 21.11, 12.12. klo 10–12
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen

 PIRKANMAAN ALUE

→ Ilmoittaudu: www.pam.fi/kurssikalenteri
→ Lisätiedot: tampere@pam.fi

→ Jäsenille:

STOP HÄIRINNÄLLE 
2.10. klo 9–15 Sokos Hotel Torni Tampere
Ilmoittautumiset viimeistään 18.9.

Alueiden kursseilta voimavaroja 
ja viestintäosaamista

Onko sinulla   
kysyttävää  

kursseista tai PAMin 
 koulutuksista? Lähetä 

 sähkö postia osoitteeseen  
kurssisihteeri@pam.fi.
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TYÖHYVINVOINTI:  
PALAUTUMISKOULUTUS
25.5. –26.5. viikonloppukurssi Vaihmalan hovi
Koulutuksessa käsitellään levon, rentoutu-
misen ja palautumisen merkitystä hyvinvoin-
nin ja työssäjaksamisen kannalta.
Ilmoittautumiset viimeistään 10.5.
 
LUOVUUTTA JA ROHKEUTTA  
ESIINTYMISEEN
16.–17.3. la 9.30–17, su 9.30–15 Puistotorni
Tunteiden herättäminen, tarinallisuus ja 
yllättävät näkökulmat auttavat jäämään 
kuulijan mieleen puhujana sekä aktivoimaan 
uudenlaista toimintaa yhdistyksessä tai 
työpaikalla. Kurssilla haetaan luovuutta ja 
rohkeutta vaativiinkin esiintymistilanteisiin.
Ilmoittautumiset viimeistään 1.3.

SINUSTAKO LUOTTAMUSMIES TAI  
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU?
20.9.2019 klo 9–18 Scandic Hotel station, 
Tampere
Tule kuuntelemaan, mitä kuuluu luottamus-
miehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviin. 
Voisiko sinusta tulla työpaikkasi luottamus-
henkilö?
Ilmoittautumiset viimeistään 6.9.

JAKSAMISEN AVAIMET
16.–17.11. la 9.30–17 su 9.30–15 Petäys 
resort, Hattula
Kurssiviikonlopun aikana saat tietoa ja taitoa 
etsiä yhdessä jaksamisen edistämiseksi kei-
noja, joita voi hyödyntää omalla työpaikalla. 
Ilmoittautumiset viimeistään 15.10.

→ Liittokokousedustajille:

VARMUUTTA KOKOUKSEEN
24.4. klo 10–16 Tampereen aluetoimisto
11.5. klo 10–16 Tampereen aluetoimisto
Ilmoittautumiset viimeistään 19.4. ja 3.5.

→ Luottamushenkilöille:

LUOTTAMUSHENKILÖN PEREHDYTYS
16.1.. 9.30–16 PAMin Tampereen toimisto
Ilmoittautumiset viimeistään 11.1.

AJANKOHTAISKAHVIT 
Hotelli Tammer/Tampereen aluetoimisto
tiistaisin klo 10–12  8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5., 
3.9., 8.10., 5.11., 3.12.,
Ilmoittautumiset viimeistään: kutakin  
ajankohtaiskahvia edeltävä perjantai

KOHTAA JA KUUNTELE
14.–15.9. la 9.30–17, su 9.30–15 Lapland 
hotel Tampere

Kurssilla voit kehittää puheeksi ottamisen ja 
kuuntelemisen taitojasi. Harjoitusten kautta 
etsimme uusia toimintatapoja erilaisiin työ- 
ja yhdistyselämän haastaviin vuorovaikutus-
tilanteisiin. Saat rohkeutta puuttua ajoissa ja 
rakentavasti.
Ilmoittautumiset viimeistään 3.9.   

ITÄ-SUOMEN ALUE

→ Ilmoittaudu: www.pam.fi/kurssikalenteri
→ Lisätiedot: kuopio@pam.fi

→ Jäsenille: 

STOP HÄIRINNÄLLE
31.1. klo 9–16. Kuopio Sokos Hotel Puijonsarvi
Ilmoittautumiset viimeistään 17.1.

WORD JA PILVIPALVELUT
19.2. klo: 9–16 Joensuu Sokos Hotel Kimmel
10.10. klo 9–16 Mikkeli Hotelli Scandic
Wordin ja pilvipalvelujen  perusteita.
Ilmoittautumiset viimeistään 5.2. ja 26.9.

HYVÄ FIILIS
16.–17.3. viikonloppukurssi Järvisydän 
Rantasalmi
Ilmoittautumiset viimeistään 1.3.

SOVITTELEVA TYÖYHTEISÖ
28.9. –29.9. Joensuu Sokos hotel Kimmel
Ilmoittautumiset viimeistään 13.9.

TYÖHYVINVOINTIKORTTI
13.11. klo 9–16 Mikkeli Hotelli Scandic
Ilmoittautumiset viimeistään 30.10.

→ Liittokokousedustajille:

VARMUUTTA KOKOUKSEEN 
16.5. klo 10–16 Kuopio Kunnonpaikka
Ilmoittautumiset viimeistään 1.5.

→ Luottamushenkilöille:

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 
 KERTAUSKOULUTUS 
3.4. klo 9–16 Joensuu
3.4. klo 9–16 Mikkeli
10.4. klo 9–16 Kuopio 
Kertauskoulutus on tarkoitettu jo jonkin 
aikaa luottamushenkilönä toimineille. Koulu-
tuksessa käydään läpi mm. tessin tuntemus-
ta ja tulkintaa sekä riita-asioiden hoitoa, 
kasvatetaan itseluottamusta ja opitaan 
reagoimaan toimintakentän muutoksiin. 
Käymme myös läpi luottamushenkilöitä 
askarruttavia kysymyksiä.
Ilmoittautumiset viimeistään  

Joensuu/Mikkeli 22.3. ja Kuopio 29.3.

AJANKOHTAISAAMUT/KAHVIT 
6.2. klo 8–10 Joensuu Hotel Aada 
6.2. klo 8–10 Kuopio Sokos Hotel Puijonsarvi 
Ilmoittautumiset viimeistään 1.2.

8.5. klo 8–10 Joensuu Hotel Aada
8.5. klo 8–10 Scandic Kuopio
8.5. klo 8–10 Scandic Mikkeli
Ilmoittautumiset viimeistään 3.5.

3.9. klo 8–10 Joensuu Hotel Aada
3.9. klo 8–10 Kuopio Sokos Hotel Puijonsarvi
Ilmoittautumiset viimeistään 30.8.

27.11. klo 8–10 Joensuu Hotel Aada
27.11. klo 8–10 Scandic Kuopio
27.11. klo 8–10 Vaakuna Mikkeli
Ilmoittautumiset viimeistään 22.11.

HÄME-KAAKKOIS-SUOMEN ALUE

→ Ilmoittaudu: www.pam.fi/kurssikalenteri
→ Lisätiedot: lahti@pam.fi

→ Jäsenille: 

STOP HÄIRINNÄLLE
28.3. klo 9–16. Original Sokos Hotel Lappee, 
Lappeenranta
Ilmoittautumiset viimeistään 5.3.  

HYVÄ FIILIS
25. –26.5. viikonloppukurssi Vierumäki 
Resort Hotel
Ilmoittautumiset viimeistään 23.4.

TYÖHYVINVOINTIKORTTI 
12. –13.10. Viikonloppukurssi Petäys, Hattula
Ilmoittautumiset viimeistään 10.9.

STRESSINHALLINTAA
3.9. klo 17.30–20 Sokos Hotel Lahden  
Seurahuone
Mielen valmentaja Jenni Sofian stressin-
hallinnan valmennus. Valmennus auttaa 
siirtymään suorittamisen ja tekemisen tilasta 
olemisen tilaan, mikä vahvistaa myös tyyty-
väisyyttä itseen ja elämään. Lisäksi se auttaa 
ymmärtämään kehon ja mielen yhteyttä sekä 
olemista tässä ja nyt. Valmennuksessa keski-
tytään käytännön työkaluihin ja ratkaisuihin, 
jotka voidaan ottaa käyttöön välittömästi.
Ilmoittautumiset viimeistään 16.8.

ESIINTYMISJÄNNITYS KURIIN
16.–17.11. viikonloppukurssi Scandic Aulanko, 
Hämeenlinna
Miten olla oma itsensä ja oppia hallitsemaan 



PAM KOULUTTAA

6     PAM.FI  KOULUTUSLIITE

esiintymiseen liittyvää jännitystä? Kurssin 
tarkoituksena on oivaltaa – miten itselle olisi 
luontevinta kohdata uusia ihmisiä, pitää pieni 
puhe tai käydä työhaastattelussa.
Ilmoittautumiset viimeistään 24.10. 

→ Liittokokousedustajille:

VARMUUTTA KOKOUKSEEN 
25.4. klo 10–16 Raatihuone, Hämeenlinna
14.5. klo 10–16 Original Sokos Hotel Kouvola
Ilmoittautumiset viimeistään: 3.4. ja 29.4.

→ Luottamushenkilöille:

OSALLISTAVAT KOKOUSMENETELMÄT
11.4. klo 9–16. Vierumäki Resort Hotel
Pohditko, miten järjestät toiminnallisen 
kokouksen, jossa saat kaikkien äänet kuulu-
ville? Miten aktivoisit osallistujat tehokkaasti 
päätöksentekoon? Kaipaatko uusia toiminta-
tapoja palaverien järjestämiseen? Koulutuk-
sessa saat työkaluja osallistavien kokousten 
ja palaverien järjestämiseen. 
Ilmoittautumiset viimeistään 31.3.

KESKI-SUOMI-POHJANMAAN ALUE

→ Ilmoittaudu: www.pam.fi/kurssikalenteri
→ Lisätiedot: vaasa@pam.fi tai  
jyvaskyla@pam.fi

STOP HÄIRINNÄLLE
19.11. klo 9.30–16 Scandic Jyväskylä
Ilmoittautumiset viimeistään 27.10.
 
HYVÄ FIILIS
21. –22.9. la 9-16 su 9–14 Kylpylähotelli 
 Peurunka, Laukaa
Ilmoittautumiset viimeistään 25.8. 

SOSIAALINEN MEDIA
16. –17.3. la klo 9–16 su 9–14 Jyväskylä, 
 Cumulus Resort Laajavuori
Mitä sosiaalisen median palveluita on 
olemassa ja mihin niitä voidaan käyttää? 
Miten minä esiinnyn ja vaikutan somessa?  
Aikaisempaa kokemusta sosiaalisen median 
käytöstä ei tarvita. Palveluiden kokeiluun ja 
harjoitteluun vaaditaan toimiva sähköposti-
tili. Kurssin aikana avataan henkilökohtaiset 
Facebook- ja/tai Instagram-tilit ja harjoitel-
laan niiden käyttöä. Tilin avaaminen ei ole 
välttämätöntä. 
Ilmoittautumiset viimeistään 17.2.

KUVIA JA VIESTINTÄÄ
5.–6.10. la klo 9–16 su 9–14, Seinäjoki
Kuva on tehokas ja edullinen tapa viestiä. 
Kurssin tavoitteena on oppia käyttämään ku-

vaa ja videota luontevana osana viestintää. 
Kurssilla harjoitellaan videon kuvaamista, 
editoimista sekä jakelua verkossa. Kuvaus-
välineeksi riittää älypuhelin, järjestelmä- tai 
videokamera. Editointityökaluna käytetään 
ilmaisohjelmaa. 
Ilmoittautumiset viimeistään: 15.9.

SUOMEN KIELEN KURSSI
Tulossa syksyllä 2019, Vaasa.

→ Liittokokousedustajille:

VARMUUTTA KOKOUKSEEN
9.5. klo 9–16 Scandic Jyväskylä City
10.5. klo 9–16 Härmän Kylpylä, Ylihärmä
Ilmoittautumiset viimeistään 21.4.

→ Luottamushenkilöille:

LUOTTAMUSHENKILÖN PEREHDYTYS
28.11.2019 klo 9–16 Jyväskylän toimisto
12.12.2019. klo 9–16 Vaasan toimisto
Ilmoittautumiset viimeistään 17.11. ja 
1.12.2019

AJANKOHTAISKAHVIT  
JYVÄSKYLÄN TOIMISTO
17.1. klo 9–11
28.3. klo 12–14
29.8. klo 14–16
Ilmoittautumiset viimeistään  
10 päivää ennen.

AJANKOHTAISKAHVIT  
VAASAN TOIMISTO
15.1. klo 9–11
26.3. klo 12–14
27.8. klo 14–16
Ilmoittautumiset viimeistään  
10 päivää ennen.

POHJOIS-SUOMEN ALUE

→ Ilmoittaudu: www.pam.fi/kurssikalenteri
→ Lisätiedot: oulu-lappi.kurssisihteeri@  
pam.fi

→ Jäsenille:

STOP HÄIRINNÄLLE
17.1. klo 9–16 Rovaniemi
18.1. klo 9–16. Oulu
Ilmoittautumiset viimeistään 2.1.
 
SOVITTELEVA TYÖYHTEISÖ
6. –7.4. Viikonloppukurssi Rovaniemi
Ilmoittautumiset viimeistään 29.3.

TYÖHYVINVOINTIKORTTI
7.9. klo 9–17, Rovaniemi
Ilmoittautumiset viimeistään 24.8.
 
HYVÄ FIILIS
28.–29.9. viikonloppukurssi Kalajoki
Etusijalla ovat jäsenet, joilla ei ole mitään 
luottamustehtäviä ja jotka eivät ole aiem-
min osallistuneet vastaavalle kurssille.
Ilmoittautumiset viimeistään 13.9.

OHJELMAPALVELUALAN  
TESKOULUTUS ENGLANNIKSI
16.11. klo 18–20 Rovaniemen aluetoimisto
Ohjelmapalvelualan TES-koulutus englan-
nin kielellä. 
Ilmoittautumiset viimeistään 1.11.

SUOMEN KIELEN KURSSI
Tulossa syksyllä 2019, Oulu.

→ Liittokokousedustajille:

VARMUUTTA KOKOUKSEEN 
15.5. klo 9–16 Oulu
17.5. klo 9–16 Kajaani, Sokos Hotel Valjus
18.5. klo 9–16 Rovaniemi
Ilmoittautumiset viimeistään 1.5.

→ Luottamushenkilöille:

LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUSSARJA 
KEVÄÄLLÄ (HELMI–TOUKOKUUSSA)
Tarkemmat tiedot ajankohdista, koulutus-
paikoista ja sisällöstä tulevat myöhemmin.  
Kurssi koostuu seuraavista osista:
1. Opi tuottamaan tekstiä
2. Neuvottelutaidot
3. Tiedonhaku
4. Esiintymistaito, viestintä, media

LUOTTAMUSMIESTEN JAKSAMISEN 
AVAIMET
29.11.–1.12. Lappi
Luottamusmiesten hyvinvointikurssi, 
jossa käsitellään myös tulevia 2020 kevään 
tes-neuvotteluja.
Ilmoittautumiset viimeistään 15.11.

AMMATTIOSASTOJEN JOHTOKUNNAN 
KOULUTUS
2.–3.2. la 11-18 su 9–15 Luulaja
Ammattiosaston johtokunnan peruskou-
lutus kokouskäytänteisiin, työkaluihin ja 
jäsenhankintaan. Yhteistyötapaaminen 
paikallisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa. 
2 edustaa / johtokunta.
Ilmoittautumiset viimeistään 18.1. 
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VALTAKUNNALLISET KOULUTUKSET

→ Jäsenille:

JÄSENEN PEREHDYTYS
Uuden jäsenen verkkoperehdytys tutustut-
taa PAMin jäsenyyden perusasioihin. Kurssi 
suoritetaan itseopiskeluna verkossa PAMin 
oppimisympäristö Pamilossa. PAMin verk-
kosivuilla pam.fi/wiki on lisätietoa ja linkki 
Pamiloon kirjautumista varten. Kurssin voit 
suorittaa milloin vain.

URAVALMENNUS JA TYÖNHAUN  
VIDEOKIRJASTO
PAMin jäsenille on oma uravalmennus, joka 
on toteutettu yhteistyössä UP! Partnersien 
kanssa. Uravalmennuksesta löytyy työnhaun 
videokirjasto, josta löytyy syventävästi 
tietoa ja vinkkejä muun muassa työnhakuun 
liittyen. Urapolku-webinaarit ovat työuran 
huolenpitoon räätälöityjä koulutuksia, jotka 
auttavat sinua kehittymään työssäsi ja avaa-
vat työelämään uusia näkökulmia. Videokir-
jaston käyttöön tarvitset nettiyhteyden 
sekä kuulokkeet. Kirjaudu ja luo tunnukset 
palveluun osoitteessa www.urapalvelut.fi/
pam/.

KORTTI JA PASSI KOULUTUKSET 
 TYÖTTÖMILLE
PAM maksaa yhteistyöoppilaitosten kautta 
yhden pätevyys/sertifikaatti -koulutuksen 
vuosittain, mikäli olet työtön PAMin jäsen. 
Valittavanasi on eri koulutusvaihtoehtoja. 
Katso lisätietoja nettisivuiltamme ja Ilmoit-
taudu kurssille suoraan yhteistyöoppilaitok-
siin nettisivujemme ohjeiden mukaisesti tai 
kysy lisätietoja kurssisihteeriltämme kurssi-
sihteeri@pam.fi. PAM maksaa kurssimaksun, 
ei matkakuluja.

OPI SUOMEA
Opi käyttämään suomea arjen työkielenä. 
Keväällä 2019 on kolme ryhmää Helsingis-
sä: Opin suomea, Puhun suomea ja Luen 
ja kirjoitan suomea. Ryhmiin voi hakea 
1.12–17.12.2018. Arvioi hakiessasi oma tasosi. 
Kurssi alkaa 22.1.2019, kurssit ovat viikoit-
tain (1.5h) toukokuuhun asti Helsingissä.

LEARN FINNISH / OPI SUOMEA
Learn to use Finnish in everyday working life. 
In spring 2019 there will be three groups: 
Learn Finnish, speak Finnish and read/write 
Finnish. You can apply to the course 1.12.–
17.12.2019. Evaluate your own level when ap-
plying. Courses start 22nd of  January, courses 
are 1.5 hours weekly until May in Helsinki.

KANSAN SIVISTYSTYÖN LIITTO KSL:N 
KOULUTUKSET
PAMin jäsenenä voit osallistua vuosittain 
enintään kahdelle kurssille KSL:n tarjon-
nasta. Jos kuulut kurssin kohderyhmään, 
PAM maksaa yleisille kursseille osallistu-
mismaksusi (ei matkoja eikä ansionmene-
tystä). Kurssitarjonnassa on paljon erilaista 
vuorovaikutukseen, työhyvinvointiin, 
yhdistyksen toimintaan ja tieto- ja viestin-
tätekniikkaan liittyvää koulutusta. 

→ Luottamushenkilöille

→ Valtakunnallisiin luottamusmies- ja työ-
suojelukoulutuksiin saat osallistua kaikilta 
alueilta, mikäli kuulut kurssin kohderyh-
mään.

Kurssit ovat pääsääntöisesti suurimpien 
alojen työantajatuen piirissä (kauppa, ma-
joitus-, ravitsemis- ja vapaa-ajan palvelut 
sekä kiinteistöpalvelut), eli työnantaja 
maksaa kurssin ajalta peruspalkan suurui-
sen ansiomenetyskorvauksen – tarkista 
kuitenkin nettisivuiltamme tai kurssisih-
teeriltämme, onko kurssi työnantajatuen 
piirissä. Luottamushenkilöiden täyden-
täviin kursseihin myönnämme tukea kor-
vaamaan mahdollista ansionmenestystäsi, 
jos kurssi ei kuulu työnantajatuen piiriin. 
Vuonna 2019 tuki on enintään 75,98 euroa/
pv nettoansionmenetyksen mukaan.

HUOM, TÄRKEÄÄ!
Sovi ilmoittautumisestasi työnantajasi/
esimiehesi kanssa. Ilmoittautumisesi yhtey-
dessä työnantajallesi lähtee sähköinen hy-
väksymislinkki sähköpostiin, joka työnanta-
jasi täytyy käsitellä. Hyväksymislinkin kautta 
työnantaja myöntää sinulle kurssin ajaksi 
opintovapaan ja ilmoittaa maksaako palkkasi 
kurssin ajalta. Saat vahvistuksen, kun työn-
antajasi on kurssin hyväksynyt. Seuraa itse, 
että esimiehesi hyväksyy kurssihakemuksesi 
ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Kurs-
silaisvalinta tehdään hakuajan päätyttyä. 
Etusijalla ovat varsinaisessa tehtävässä ole-
vat. Lisätietoja ja neuvoja saat tarvittaessa 
kurssisihteeriltämme: kurssisihteeri@pam.fi 

LUOTTAMUSMIEHEN JA TYÖSUOJELU
VALTUUTETUN PEREHDYTYS
Suorita perehdytys ennen peruskurssil-
le tuloa. Voit suorittaa perehdytyksen 
kätevästi verkossa. Ilmoittautuminen 
verkkoperehdytykseen tehdään kurssika-
lenterin kautta ympäri vuoden. Voit myös 
osallistua alueesi järjestämään lähipäivään 
(kts. alueesi kurssitarjonta).

PERUSKURSSIT

Peruskursseilta saat kunnon eväät toimia 
luottamustehtävässäsi. Aiheina ovat muun 
muassa luottamushenkilön oikeudet ja 
velvollisuudet, työlainsäädännön keskeiset 
määräykset, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-
asiat sekä neuvottelutaidot. Työsuojelun 
peruskurssin lomassa suoritetaan Työhyvin-
vointikortti. Hae ensisijaisesti oman alueesi 
peruskurssille. Kurssi toteutetaan kahdessa 
osassa (3pv + 2pv) ja lähijaksojen välissä 
tehdään välitehtävä. Tule mukaan verkostoi-
tumaan muiden luottamushenkilöiden kanssa. 
Kursseillamme ei ole tylsää!

→ Nyt myös omat perus
kurssit esimiehille!

Luottamustehtävässä (työsuojeluvaltuutet-
tu tai luottamusmies) toimiville esimiehille 
on nyt omat peruskurssit Helsingissä syksyllä 
lokakuussa. Jos olet luottamushenkilö, joka 
toimii myös esimiehenä, voit hakea esimies-
ten omalle kurssille.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI 
PAIKKA 1. OSA 2. OSA Haku viim.
Tampere 22.–24.1. 20.–21.2. 18.12.2018
Helsinki 12.–14.2. 13.–14.3. 9.1.
Oulu 26.–28.3. 24.–25.4. 19.2.
Helsinki 7.–9.5. 28.–29.5. 3.4.
Helsinki 27.–29.8. 25.–26.9. 22.7.
Tampere 10.–12.9.  9.–10.10. 6.8.
Helsinki/ 1.–3.10. 6.–7.11. 11.9.
esimiehet

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI  
 VERKOSSA, MONIMUOTOTOTEUTUS 
(KAKSI LÄHIPÄIVÄÄ)
PAIKKA 1. OSA 2. OSA Haku viim.
Verkko +  1.2.  26.–27.2. 3.1.
pääkaupunki- aloitus (lähipäivät)
seutu
Huom. neuvottele itse opintovapaasta ja 
ansionmenetyksen korvaamisesta työnanta-
jasi kanssa.

Ilmoittaudu 
koulutuksiin 

kurssikalenterin 
kautta osoitteessa 

www.pam.fi/
kurssikalenteri
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TYÖSUOJELUN PERUSKURSSIT
PAIKKA 1. OSA 2. OSA Haku viim.
Tampere 22.–24.1. 20.–21.2. 18.12.2018
Helsinki 12.–14.2. 13.–14.3. 9.1.
Oulu 26.–28.3. 24.–25.4. 19.2.
Helsinki 7.–9.5. 28.–29.5. 3.4.
Helsinki 27.–29.8. 25.–26.9. 22.7.
Helsinki/ 1.–3.10. 6.–7.11. 11.9.
esimiehet

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI  
VERKOSSA, MONIMUOTOTOTEUTUS  
(KAKSI LÄHIPÄIVÄÄ)
PAIKKA 1. OSA 2. OSA Haku viim.
Verkko +  1.2.  26.–27.2.  3.1.
pääkaupunki- aloitus (lähipäivät)
seutu
Huom. neuvottele itse opintovapaasta ja 
 ansionmenetyksen korvaamisesta työn-
antajasi kanssa.

JATKOKURSSIT

Jatkokurssit on tarkoitettu peruskurssin 
käyneille, toimessa oleville luottamus-

Täydennä osaamistasi  
alakohtaisilla kursseilla

TÄYDENTÄVÄT KOULUTUKSET  
LUOTTAMUSHENKILÖILLE 

Peruskurssin suorittanut luottamushenkilö 
voi täydentää osaamistaan seuraavilla PAMin 
täydennyskursseilla. Jos koulutus ei kuulu 
työnantajatuen piiriin, tuemme osallis-
tumistasi kurssipäivärahan ja -stipendin 
muodossa. 

TÄYDENNYSTÄ TYÖSUOJELU- 
VALTUUTETUILLE

TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN KURSSI
19.–21.3. Kiljavan opisto
Kurssin tavoitteena on lisätä luottamus-
henkilöiden normituntemusta ja itsenäistä 
toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista 
oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla. Keskeisiä 
teemoja kurssilla ovat työoikeuden luon-
ne, peruskäsitteet ja keskeiset periaatteet, 
työsuhteen ehtojen määräytyminen ja niiden 
muuttaminen, työsopimuslaki käytännössä, 
yhteistoimintalaki ja -menettely, työoikeuden 
ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeusta-
paukset. Ilmoittautumiset viimeistään 14.2.

TYÖSUOJELUTOIMINNAN  KEHITTÄMINEN 
TYÖPAIKALLA
19.–20.11. Kiljavan opisto
Kurssin keskeisin tavoite on kehittää ja uu-
distaa työsuojelutoimintaa työpaikalla. Tämä 
tarkoittaa työpaikan turvallisuuden hallin-
tajärjestelmien tuntemista ja turvallisuus-
toiminnan liittämistä jokapäiväiseen työhön. 
Työturvallisuuden kehittäminen tapahtuu 
työsuojelun toimintaohjelman näkökulmasta 
sekä suunnitelmallisen 0-tapaturma-ajattelun 
myötä. Ilmoittautumiset viimeistään 15.10.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ALA
KOHTAISET TÄYDENNYSKOULUTUKSET 
Täydennyskoulutuksessa käydään läpi alaa 
koskettavia ajankohtaisia asioita ja syven-
netään alakohtaista tes-tietoutta. Pää-
sääntöisesti alakohtaiset täydennyskurssit 
on suunnattu jo hieman kokeneemmille  
luottamushenkilöille.

KENELLE AIKA PAIKKA
Haku 
viim.

Marava 24.–26.4. Pääkaupunki-
seutu

20.3.

Kauppa 15.–17.5. Pääkaupunki-
seutu

12.4.

Kiinteistö-
palveluala

18.–20.9. Petäys 14.8.

ALV 18.–20.9. Petäys 14.8.
Turvallisuus-
ala

18.–20.9. Petäys 14.8.

Apteekki 10.–11.4. Keskustoimisto, 
Helsinki

6.3.

Apteekin 
LM-päivä

 8.10. Keskustoimisto, 
Helsinki

3.9.

Kysy lisää  
kursseista ja 

 koulutuksista

Onko sinulla  kysyttävää 
kursseista tai PAMin 

 koulutuksista? Lähetä 
sähkö postia osoitteeseen  

kurssisihteeri@pam.fi.

henkilöille, joilla on noin vuosi kokemus-
ta peruskurssin suorittamisen jälkeen 
tehtävässä toimimisesta. Jatkokurssi 
syventää peruskurssilla opittuja asioita. 
Luottamusmiesten jatkokurssilla käsitel-
lään lisäksi muun muassa yritystaloutta, 
kansainvälisyyttä ja johtamistaitoja. Työ-
suojelun jatkokurssilla muun muassa työ, 
työhyvinvointi ja työpaikan yhteistoiminta 
ovat tarkastelussa. Kurssit toteutetaan 
kahdessa osassa (5pv + 5pv), ja lähijaksojen 
välissä tehdään välitehtäviä.

→ Luottamusmiehille

PAIKKA 1.OSA 2.OSA Haku viim.
Helsinki 4.–8.2. 18.–22.3. 2.1.
Oulu 1.–5.4. 20.–24.5. 27.2.
Tampere 26.–30.8. 30.9.–4.10. 22.7.

→ Työsuojeluedustajille 

PAIKKA 1. OSA 2. OSA Haku viim.
Kiljava 11.–15.2. 1.–5.4. 8.1.
Tampere 26.8.–30.8. 30.9–4.10. 22.7.

SVENSKSPRÅKIGA GRUND OCH  
FORTSÄTTNINGSKURSER I ARBETARS
KYDD OCH FÖR FÖRTROENDEMÄN
PAM gör samarbete med JHL-institutet  
i svenskspråkiga grund- och fortsättnings-
kursserna. Du kan deltaga i dessa  
kursserna i JHL-institutet. Anmäla dig  
via ansökan: https://www.jhl.fi/wp- 
content/uploads/2017/09/jhlutbildan_ 
kursansokan.pdf 

KURS TID PLATS
Grundkurs för 30.1.–1.2. JHL-institutet
förtroendemän
Grundkurs  11.–15.3. JHL-institutet
i arbetarskydd
Fortsättningskurs 18.–20.11. JHL-institutet 
för förtroendemän
Fortsättningskurs 19.–23.8.   JHL-institutet
i arbetarskydd & 7.–11.10. 
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LIIKETOIMINTAOSAAMISTA JA  
PAIKALLISTA SOPIMISTA  

LUOTTAMUSMIEHILLE

PAIKALLINEN SOPIMINEN
25.–28.3. Kiljavan opisto, Nurmijärvi,  
ilmoittautumiset viimeistään 20.2.
21.10.–24.10. Kiljavan opisto, Tampere,  
ilmoittautumiset viimeistään 17.9.
Kurssin tavoitteena on tutustua hyvään 
sopimiskulttuuriin ja lisätä osaamista pai-
kallisessa sopimisessa. Kurssilla keskitytään 
henkilöstön paremmin huomioon ottavaan 
sopimiseen ja sopimismahdollisuuksien 
hyödyntämiseen työpaikan ja työehtojen 
kehittämisessä. 

LUOTTAMUSMIEHEN LIIKETOIMINTA-
OSAAMISEN KOULUTUSSARJA, 2 OSAA

OSA 1 JOHDATUS LIIKETOIMINTA
OSAAMISEEN
9.–10.10. PAMin keskustoimisto,  
ilmoittautumiset viimeistään 3.9.

OSA 2 TALOUDEN TUNNUSLUVUT 
 LUOTTAMUSHENKILÖN TYÖKALUNA 
30.–31.10. PAMin keskustoimisto,  
ilmoittautumiset viimeistään 24.9.
Koulutussarjan tavoitteena on tarjota nä-
kökulmia ja avartaa luottamushenkilöiden 
ymmärrystä yritystoiminnan nykypäivän 
toimintaympäristöstä ja haasteista. Luotta-
mushenkilö oppii yritystoimintaan keskei-
sesti liittyviä käsitteitä ja terminologiaa sekä 
ymmärtämään yritysjohdon ajattelutapaa. 
Tavoitteena on, että osallistuja pystyy sovel-
tamaan opittua käytännön yhteistoiminnassa, 
yrityksen muutostilanteissa ja kykenee sovit-
tamaan yhteen henkilöstön ja yrityksen edun. 
Kurssille osallistuminen edellyttää aiempaa 
kurssia yritystalouden perusteista tai muuta 
vastaavaa osaamista. Osallistuja voi ilmoittau-
tua joko sarjan molempiin osiin tai vain toiseen 
henkilökohtaisen oppimistarpeensa mukaan.

LUOTTAMUSMIEHEN TYÖSUOJELUTIETO
26.–27.11. Kiljavan opisto
Kurssin tarkoituksena on antaa työsuoje-
lutietoa luottamusmiehille, jotka syystä 
tai toisesta eivät ole voineet osallistua 
pidemmälle työsuojelukurssille ja niille, jotka 
arvioivat hieman lyhyemmän koulutuksen 
antavan riittävät tiedot työsuojeluasioista. 
Tavoitteena on lisätä työsuojelulainsäädän-
nön tuntemusta ja työpaikan yhteistoimin-
nan kehittämistä. Kurssin keskeiset teemat 
ovat työsuojelun peruskäsitteet, velvoitteet 
turvallisuuden, terveellisyyden ja työkyvyn 
ylläpitämiseksi, työsuojelulainsäädäntö 

pähkinänkuoressa sekä luottamusmiesten 
ja työsuojeluedustajien välinen yhteistyö. 
Ilmoittautumiset viimeistään 17.10.

TYÖOIKEUTTA JA   
TYÖYHTEISÖOSAAMISTA

→ Yhteistä täydennys
koulutusta peruskurssin 
käyneille luotamusmiehille 
ja työsuojeluvaltuutetuille 
syventävästi

TYÖOIKEUDEN PERUSKURSSI
11.–15.3. Kiljavan opisto
Kurssin tavoitteena on lisätä luottamus-
henkilöiden normituntemusta ja itsenäistä 
toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista 
oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla. Keskeisiä 
teemoja kurssilla ovat työoikeuden luon-
ne, peruskäsitteet ja keskeiset periaatteet, 
työsuhteen ehtojen määräytyminen ja niiden 
muuttaminen, työsopimuslaki käytännössä, 
yhteistoimintalaki ja -menettely, työoikeuden 
ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeusta-
paukset. Ilmoittautumiset viimeistään 6.2.

TYÖOIKEUDEN TÄYDENNYSKURSSI
4.11.–8.11. Kiljavan opisto
Kohderyhmänä ovat työoikeuden perus-
kurssin käyneet luottamushenkilöt. Kurssin 
tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa 
työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa 
lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien rat-
kaisemiseen työpaikalla. Kurssilla käsiteltä-
viä aiheita ovat mm. työehtosopimusoikeus, 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat, työaika-
laki ja vuosilomalaki, työturvallisuusvastuut, 
ulkopuolisen työvoiman käyttö, työelämän 
tietosuoja, työrikokset ja työoikeuden ajan-
kohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeusta-
paukset. Ilmoittautumiset viimeistään 2.10.

TORSTAI ON TYÖOIKEUTTA TÄYNNÄ
31.1., 28.3., 23.5., 26.9., 28.11. verkossa
Vähintään jatkokurssin tai työoikeuden 
peruskurssin käyneet luottamushenkilöt 
voivat osallistua ajankohtaisiin syventäviin 
työoikeuden verkkoluentoihin. Verkkoluen-
not ovat kestoltaan noin kaksi tuntia klo 
10–12. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa 
ennen verkkoluentoa.

SOVITTELUN TAIDOT TYÖYHTEISÖSSÄ 
(2+3 PÄIVÄÄ)
1. OSA 7.–8.3. Petäys
2. OSA 9.–11.4. Petäys
Sovittelu on toimintamalli, jossa konfliktit 
nähdään yhteisenä oppimisena ja uuden, 

avoimen työpaikkakulttuurin kehittäjänä. 
Koulutuksen tavoitteena on saada ymmärrys 
työyhteisösovittelusta menetelmänä ja sen 
soveltamisesta työyhteisön ristiriitatilantei-
siin. Kurssilla lisätään myös valmiuksia sovit-
telutilanteisiin työyhteisössä. Avainsisältöjä 
koulutuksessa ovat luottamushenkilön rooli 
työpaikkojen ristiriitatilanteissa, sovittelu 
menetelmänä sekä sovitteluharjoitukset.
Ilmoittautumiset viimeistään 31.1.

TYÖYHTEISÖSOVITTELUN  
VALMENNUSRYHMÄ
1. OSA 30.-31.1.
2. OSA 3.4.
3. OSA 12.-13.6.
Hehkuuko sovittelun kipinä vielä? Valmen-
nusryhmässä harjoitellaan lisää ja syven-
netään työyhteisösovittelussa tarvittavia 
taitoja ja sovittelijan roolia. Osallistuminen 
edellyttää aiempaa työyhteisösovittelu-
koulutusta ja mahdollisuutta/valmiutta 
toimia sovittelijana  valmennuksen aikana.
Ilmoittautumiset viimeistään 2.1.2019

TYÖELÄMÄN MIELENTERVEYDEN  
ENSIAPU
12.–13.11. Helsinki, PAMin keskustoimisto, 
ilmoittaudu viimeistään 8.10.
2.–3.12. Tampere, 
ilmoittaudu viimeistään 29.10.
Koulutus sisältää mielenterveyttä ja 
työhyvinvointia edistävää tietoa, jonka 
näkökulmana on voimavarojen vahvistami-
nen. Koulutuksen tavoitteena on edistää työ-
yhteisöjen käytäntöjä niin, että mielenterve-
ysosaamisesta tulee luonteva osa työelämän 
arkea ja ihmisten välistä toimintaa. Koulu-
tuksella halutaan myös vähentää mielen-
terveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja. 
Työelämässä tarvitaan mielenterveystaitoja!

MUISTA MYÖS:

Tes-perehdytykset verkossa (kaupan 
alan tes, kiinteistöpalvelualan tes, 

marava-alan tes), ilmoittautuminen 
kurssikalenterin kautta ympäri vuoden.

Itseopiskeltava verkkoaineisto on 
 tarkoitettu aloittaville tai kertausta 

kaipaaville luottamushenkilöille.  
Opiskele omaan tahtiin  
vaikka pala kerrallaan. 
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Jotain uutta ja vanhaa
osallistavat yksilö- ja ryhmäharjoitteet, ana-
lysointi ja erilaiset simulaatiot. Ilmoittaudu 
viimeistään 13.12.2018.

KOKOUSTEKNIIKKA
Itseopiskeluna verkossa, jatkuva
Itsenäisesti opiskeltava verkkokoulutus 
PAMin aktiiveille, jotka haluavat päivittää 
kokoustoiminnan tietojaan ja taitojaan. Kou-
lutuksen löydät PAMin aktiivien sivuilla.

VALTUUSTON KOKOUS
Itseopiskeluna verkossa, jatkuva 
Itsenäisesti opiskeltava verkkokoulutus 
PAMin valtuuston jäsenille. Koulutuksen 
löydät PAMin oppimisympäristö Pamilosta. 
Lisätietoa: verkkokouluttaja tarja.maenpaa@
pam.fi

ONLINE ENGLISH, ETUI 
Aloitus huhti- ja lokakuussa, verkossa
ETUI tarjoaa ay-englannin kielen (Online 
English language learning programme) 
puolen vuoden kestäviä kursseja verkossa. 
Kurssit ovat pääsääntöisesti aktiiveille ja 
ay-työntekijöille tarkoitettuja.
Valittavanasi ovat kurssit alemmasta 
keskitasosta keskitasoon tai keskitasosta 
edistyneimmille. Kurssit edellyttävät noin 
6 tunnin opiskelua kuukausittain vaihtuvan 
teeman parissa. Lisätietoa (mm. Ilmoit-
tautumiset): https://www.pam.fi/wiki/
etuin-englannin-kielen-verkkokurssit.html 

GENÈVEKOULU 
Pohjoismainen Genèvekoulu on tarkoitettu 
ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisesti 
toimiville. Koulun pääjakso järjestetään 
YK:n Työjärjestön ILO:n vuosittain kesäkuus-
sa pidettävän työkokouksen yhteydessä. 
Genèvekoulu tarjoaa erinomaisen mahdol-
lisuuden opiskella pohjoismaisten kollegoi-
den kanssa työelämän kansainvälistymistä 
sekä hankkia tietoa ja uusia välineitä omaan 
työhön. Lisätietoa (mm. Ilmoittautumiset): 
http://www.tsl.fi/koulutus/kansainvali-
set-opinnot/genevekoulu-geneveskolan/ 

YGAP
Nuorten ay-aktiivien globaalikoulutuksen 
(Youth Global Awareness Program YGAP) 
tavoitteena on, että osallistujat oppivat 
ajattelemaan globaalilla ja solidaarisella 
tavalla. Lisätietoa (mm. Ilmoittautumiset): 
http://www.tsl.fi/koulutus/kansainvali-
set-opinnot/ygap/ 

KURSER PÅ SVENSKA
Du kan fritt välja en passande kurs ur ABFs 
kursutbud, om du uppfyller kriterierna för 
kursdeltagarna. FFC ordnar svenska seminarier 
och temadagar årligen så det lönar sig att följa 
anmälningar. Utbudet av kurser passar både för 
förtroendevalda och fackavdelningarna.

AMMATTIOSASTOJEN JA LUOTTAMUS- 
HENKILÖIDEN TEHTÄVÄKOHTAISET  

KOULUTUKSET KILJAVAN OPISTOLLA

Kiljavan opisto on Nurmi järvellä ja Tampereel-
la toimiva kansanopisto, joka on erikoistunut 
järjestökoulutukseen. Opistossa on runsaasti 
työelämän kehittämiseen, järjestötoimintaan ja 
edunvalvontaan liittyviä kursseja. Koko kurssi-
tarjonta nähtävissä www.kio.fi

→ PAM maksaa ammattiosaston tehtävissä toi-
miville tehtäväkohtaisen koulutuksen Kiljavan 
opiston yleisillä kursseilla. Luottamushenkilöil-
le maksetaan vuosittain yksi Kiljavan opiston 
yleinen kurssi (lyhytkurssi, ei luottamusmiehen 
eikä työsuojelun peruskursseja). Molemmille 
mahdollista ansionmenetystä korvataan kurs-
sipäivärahan ja -stipendin muodossa.

ILMOITTAUTUMINEN KILJAVAN  
OPISTON YLEISILLE KURSSEILLE

→ Yleisille kursseille Ilmoittaudutaan kurssi-
hakemuksella. On tärkeää, että pyydät työn-
antajaltasi kurssihakemuslomakkeeseen kaksi 
merkintää. Toinen liittyy ansionmene tykseen 
ja toinen siihen, että työaikasi myönnetään 
opintovapaaksi. 
→ Kurssihakemuksen saat aluetoimistosta tai 
osoitteesta pam.fi/koulutus 
→ Hakemuksesi tulee olla liitossa viisi  
viikkoa ennen kurssin alkua. Saat Kiljavan opis-
tolta sähköpostitse kurssikutsun noin kaksi–
kolme viikkoa ennen kurssin alkua.  
→ Lähetä hakemus postitse Palvelualojen 
ammattiliitto PAM, kurssisihteeri, PL 54, 00531 
Helsinki tai skannattuna sähköpostitse kurssi-
sihteeri@pam.fi.

TALOUDENHOITAJIEN PERUSKURSSI
4.2.–8.2. 
Kurssi on tarkoitettu ammattiosaston talou-
denhoitajille, hallituksen jäsenille tai muille 
järjestökirjanpidosta kiinnostuneille. Tavoit-
teena on antaa kurssilaiselle perusvalmiudet 
ammattiosaston kirjanpidon hoitoon.

KINKUNSULATUSBOOT CAMP 
 LUOTTAMUSMIEHILLE JA TYÖSUOJELU
VALTUUTETUILLE
16.–17.1.2019 Petäys Resort
Uusi vuosi ja uudet kujeet! Tuntuuko, että 
kaipaat uutta virtaa luottamustehtävääsi? 
Kentien uusia ajatuksia ja uutta pontta teh-
tävän toteuttamiseen? Tule mukaan kertaa-
maan tuttuja asioita uudella otteella ja ehkä 
saat vanhoistakin asioista uusia oivalluksia. 
Tällä kurssilla myös liikutaan ja hikoillaan, 
joten treenivaatteet mukaan.
Ilmoittaudu viimeistään 13.12.2018

JEESI RYHMÄT LUOTTAMUSHENKILÖILLE 
JEESI ryhmät ovat 5-8 henkilön työnohjaus-
ryhmiä, joissa tarkastellaan luottamushen-
kilön tehtävää ja roolia sekä tunnistetaan ja 
käsitellään niihin liittyviä tunteita ja koke-
muksia. Työnohjaus on koulutetun ohjaajan 
johdolla tehtävää, luottamukseen perus-
tuvaa ryhmätyöskentelyä. Luottamushen-
kilöt saavat vertaistukea omaan työhönsä. 
Kokoontumiskertoja pidetään useita vuoden 
aikana, noin kerran kuukaudessa. Lisätietoja 
kurssisihteeriltämme kurssisihteeri@pam.fi 
tai omalta alueeltasi.

AMMATTIOSASTO- JA  
JÄRJESTÖKOULUTUKSET

JÄRJESTÖ JA AKTIIVIKOULUTUKSET
Voit hakea järjestö-ja aktiivikoulutuksiin, jos 
olet työpaikkasi tai ammattiosastosi luotta-
mustehtävässä.

LUOTTAMUSHENKILÖN VIESTINTÄ
VALMENNUS
15.–16.1., 19.–20.2., 19.–20.3. ja 16.–17.4.  
(4 osaa). 
Hyvä viestijä viestii oikealla tavalla oikeaan ai-
kaan. Vaikuttamisen ja vakuuttamisen taitoja 
on mahdollista harjoitella ja kehittää. Kurssilla 
perehdytään vaikuttamisen ja vakuuttamisen 
lähtökohtiin toiminnallisin ja käytännöllisin 
menetelmin yhdessä tutkien ja keskustellen. 
Teemme erilaisia ryhmä- ja yksilöharjoituksia, 
joiden kautta perehdymme mm. sanalliseen ja 
kirjalliseen vaikuttamiseen ja esiintymiseen, 
argumentaatioon ja perustelujen löytämiseen 
sekä kuuntelemisen merkitykseen. Kurssin 
tavoitteena on viestinnän ja vakuuttavan 
puheen lähtökohtien ymmärtäminen ja niiden 
soveltaminen omaan tarpeeseen ja konteks-
tiin. Kurssilla käytettävät opetusmetodit ovat 
erilaiset puheviestinnälliset, draamalliset ja 
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PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERIKURSSI
6.–10.5.
Kurssi alkaa yhdistysten oikeudelliseen ase-
maan tutustumisella, minkä jälkeen käydään 
läpi mm. kokoustoimintaa, viestintää, toimin-
nan suunnittelua ja kokousasiakirjoja. Kurssilla 
tutustutaan myös järjestöjohtamisen periaat-
teisiin. Lisäksi tehdään erilaisia harjoituksia, 
jotka lisäävät mm. esiintymisvarmuutta.

TYÖPSYKOLOGIAN KURSSI: MINÄ JA 
TYÖYHTEISÖNI MUUTOKSESSA
6.–10.5 
Koulutus antaa valmiuksia muutostilantei-
den kohtaamiseen ja niistä selviytymiseen 
työpaikalla.

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAN  
OMA JAKSAMINEN
13.–14.5. (1.osa) 9.-10.9. (2.osa)
Kurssin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa 
paineen- ja epävarmuudensietokykyä, yh-
teistyötaitoja sekä omaan toimintaan liitty-
viä ajattelu- ja tunnetaitoja. Tavoitteena on 
oppia tarkastelemaan monitahoisesti oman 
hyvinvoinnin edellytyksiä ja saada valmiuksia 
kehittää omaa jaksamista. Kurssi koostuu 
kahdesta jaksosta.

YKSITYISYYDEN SUOJA JA TYÖELÄMÄ
13.–14.5.
Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia hoi-
taa yksityisyyden suojaan ja henkilötietoihin 
liittyvät asiat käytännössä yhteistoiminnassa 
työnantajan kanssa.

TUOTTAVUUS JA HYVINVOINTI:  
LUOTTAMUSMIEHEN TÄYDENNYSKURSSI
13.–14.5. Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Kurssin tavoitteena on tukea luottamusmie-
hen toimintaa työpaikan aktiivisena kehittä-
jänä ja antaa hänelle välineitä ja valmiuksia 
hyvinvoinnin ja yhteistoiminnan edistämi-
seen työpaikalla. Esimiehille kurssi antaa 
lisävalmiuksia yhteistoimintaan työpaikalla 
ja kykyä käsitellä vaikeitakin asioita yhdessä 
luottamusmiesten kanssa.

RISKIEN HALLINTA TYÖSSÄ:  
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI
9.9.–11.9.
Kurssin tavoitteena on opettaa riskien hal-
linnan merkitys suunnittelussa ja turvalli-
suustyössä. Kurssilla selvitetään työsuojelun 
toimintaohjelman merkitystä, yrityksen 
turvallisuusjohtamista ja työturvallisuuslain 
merkitystä suunnittelusta käytäntöön asti. 
Lisäksi tarkastellaan työpaikan vaarateki-
jöitä, niiden tunnistamista, merkityksen 
arviointia sekä keinoja riskien hallintaan 
saamiseksi.

TUOTTAVUUS JA HYVINVOINTI:  
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI
12.–13.9.
Kurssin tavoitteena on työsuojelutoiminnan 
kokonaisvaltainen kehittäminen. Tarkoi-
tuksena on tehostaa työsuojeluedustajien 
toimintaa ja osaamista työpaikan kehittäjinä. 
Lisäksi kurssi antaa välineitä muutoksen, 
hyvinvoinnin ja yhteistoiminnan hallintaan 
sekä työsuojelun kytkemiseen muuhunkin 
toimintaan kuten tuottavuuteen.

ERGONOMIA: TYÖSUOJELUN  
TÄYDENNYSKURSSI
12.-13.9.
Kurssin tavoitteena on selvittää ihmisen 
ominaisuuksia, kuten fyysistä toimintaa, 
ulottuvuutta, mutta myös havainnointia, 
muistamista ja päätöksentekoa sekä työhön 
liittyviä kehittämistarpeita.

TILAUSKOULUTUS  
AMMATTIOSASTOILLE

Ammattiosastot voivat tilata liitolta muun 
muassa työhyvinvointiin ja edunvalvonta-
osaamiseen liittyvää koulutusta. Ota yhteyt-
tä PAMin koulutusyksikköön kurssisihteeri@
pam.fi tai omaan aluetoimistoosi. Muistat-
tehan myös tilauskoulutusmahdollisuuden 
Työväen Sivistysliitto TSL:stä ja Kansan 
Sivistystyön liitto KSL:stä.

TYÖHYVINVOINTI

TYÖHYVINVOINTIKORTTI
Työhyvinvointia edistetään parhaiten työ-
paikalla yhteisvoimin. Hyvinvoiva henkilöstö 
on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja 
toimii tehokkaasti. Työhyvinvointi auttaa or-
ganisaatiota menestymään, edistää työurien 
kestoa ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. 

Koulutuksen päätteeksi asiat kerrataan pie-
nen tentin muodossa. Koulutuksen jälkeen 
opiskelijat saavat työhyvinvointikortin, jonka 
myöntää Työturvallisuuskeskus. Koulutus 
voidaan toteuttaa yksi- tai kaksipäiväisenä.

JAKSAMISEN AVAIMET
Tämä on suosittu kurssi työssä jaksamiseen 
liittyvistä tekijöistä! Saat tietoa ja taitoa 
etsiä yhdessä jaksamisen edistämiseksi kei-
noja, joita voi hyödyntää omalla työpaikalla. 
Koulutuksen kesto on kaksi päivää ja se sopii 
pidettäväksi esimerkiksi viikonloppuna.

VOIMA JA SYKE
Tämä kurssi on jatkokurssi Jaksamisen 
avaimet -kurssille. Voima, vallankäyttö ja 
vaikuttaminen ovat läsnä työssä ja elämässä. 
Käytänkö valtaani vai käyttääkö sitä joku 
toinen? Kurssi on mahdollisuus pohtia näitä 
asioita ja tehdä itselleen oma voimakartta. 
Opiskelu lisää itsetuntemusta ja vahvistaa 
hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. 
Kurssin kautta tarkastelet työpaikkaasi, 
itseäsi ja PAMia uusin katsein. Koulutuksen 
kesto on kaksi päivää ja se sopii pidettäväksi 
esimerkiksi viikonloppuna.

AMMATTIOSASTON  
KURSSITUKI:  

Ammattiosastojen jäsenilleen  
järjestämää koulutustoimintaa  
tuetaan kurssituen muodossa.  

Kurssituki on vuonna 2019 enintään  
24 euroa/opetustunti todellisten kulujen 

ylittäessä 48 euroa/opetustunti  
(tämän alittuessa enintään  

50 % opetustunnin kuluista).  
Kts. lisätiedot aktiivien sivuilta. 

Mahdollisuus  
kuuluu kaikille
TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO  TSL 
on vapaan sivistystyön järjestö, 
joka tarjoaa koulutusta aikuis
väestölle. TSL rohkaisee elinikäi
seen oppimiseen ja aktiiviseen 
osallisuuteen kansalaisyhteiskun
nassa. TSL edistää toiminnallaan 
demokratiaa, yhteiskunnallista 
ja sivistyksellistä tasaarvoa sekä 
suvaitsevaisuutta yhteistyössä 
jäsenjärjestöjensä ja yhteistyö
kumppaniensa kanssa. 

TSL:lla on osaava koulutus
henkilöstö sekä laaja asiantunti
ja ja kouluttajaverkosto. TSL on 
aktiivinen toimija myös kansain
välisesti. Lue lisää:  www.tsl.fi 
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luonteva osa työelämän arkea ja ihmisten 
välistä toimintaa. Koulutuksella halutaan 
myös vähentää mielenterveysongelmiin liit-
tyviä ennakkoluuloja. Työelämässä tarvitaan 
mielenterveystaitoja!

LÄHIESIMIEHEN AMMATTITUTKINTO 
2019–2020
Lähiesimiehen ammattitutkinto on Ope-
tushallituksen virallinen näyttötutkinto, 
jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintoon 
valmistava koulutus on tehty juuri sinulle 
sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja 
mitkä ovat tavoitteesi. Koulutusryhmä muo-
dostuu pamilaisista esimiehistä. Tutkintoon 
valmistavaan koulutukseen sisältyy enintään 
10 koulutuspäivää ja ohjattua etäopiskelua. 
Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että 
osoitat osaamisesi käytännön työtehtävissä, 
joten sinun täytyy jo toimia esimiehenä. Kou-
lutus toteutetaan yhteistyössä Markkinoin-
ti-instituutin kanssa.

→ Haku tutkintoon syksyllä 2019

POMOKAHVIT WEBINAARISARJA
8.2., 26.4., 6.9., 18.10. verkossa
Esimiehille omat aamukahviwebinaarit. 
Keskustelua ajankohtaisista aiheista ohja-
tusti. Ilmoittautumiset viikkoa ennen.

JEESIRYHMÄT ESIMIEHILLE
Esimiesten JEESI-ryhmissä tarkastellaan 
työnohjauksen menetelmällä esimie-
hen tehtävää ja roolia sekä tunnistetaan 
ja käsitellään niihin liittyviä tunteita ja 
kokemuksia. Työnohjaus on koulutetun 
ohjaajan johdolla tehtävää, luottamukseen 
perustuvaa työskentelyä 5–8 henkilön ryh-
mässä. Ryhmässä olevat saavat vertaistu-
kea omaan työhönsä. Kokoontumiskertoja 
pidetään useita vuoden aikana, noin kerran 
kuukaudessa. Lisätietoja kurssisihteeril-
tämme kurssisihteeri@pam.fi. 

KANSAN SIVISTYSTYÖN LIITTO 
KSL ry on järjestö, joka toteuttaa 
kulttuuri ja opintotoimintaa 
yhdessä jäsentensä ja yhteistyö
kumppaneidensa kanssa. KSL ry 
ylläpitää KSLopintokeskusta, 
joka on valtakunnallinen vapaan 
sivistystyön aikuisoppilaitos. 
KSLopintokeskuksen koulutus 
pohjautuu järjestöoppimiseen, 
yhteiskunnalliseen oppimiseen ja 
kulttuurioppimiseen. Koulutus
ten ja opintokerhojen sisällöt pai
nottuvat kansalaisaktiivisuuden 
lisäämiseen, järjestötoiminnan 
osaamisen kehittämiseen sekä 
yksilöiden ja yhteisöjen hyvin
voinnin edistämiseen. 
Lue lisää: www.ksl.fi 

Vapaus oppia!
Tilauskoulutustarjontaan voitte tutustua 
täällä: http://www.tsl.fi/oppimaan/ts-
ln-koulutuspalvelut/tilauskurssit.html  
ja  http://www.ksl.fi/tilauskoulutus-jarjes-
toille-2/ 

ESIMIESKOULUTUKSET

Esimieskoulutus ja kurssit on tarkoitettu 
esimiestehtävissä toimiville työntekijöille:
palveluohjaajat, vuoroesimiehet, kohde-esi-
miehet, myymälä - ja ravintolapäälliköt jne.

TYÖHYVINVOINTIKORTTIKOULUTUS 
7.2. PAMin keskustoimisto,  
Ilmoittautumiset viimeistään 3.1.
23.4. Tampere,  
Ilmoittautumiset viimeistään 19.3.
Työhyvinvointia edistetään parhaiten työpai-
kalla yhteisvoimin. Hyvinvoiva henkilöstö on 
motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii 
tehokkaasti. Työhyvinvointi auttaa orga-
nisaatiota menestymään, edistää työurien 
kestoa ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. 
Tervetuloa miettimään työhyvinvointiky-
symyksiä esimiehen näkökulmasta samal-
la arjen kiireistä irtautuen. Koulutuksen 
päätteeksi kertaamme asiat pienen tentin 
muodossa. Koulutuksen jälkeen saat haltuusi 
työhyvinvointikortin, jonka myöntää Työtur-
vallisuuskeskus.

TYÖYHTEISÖSOVITTELU ESIMIEHEN 
TAITONA (KAKSI OSAA)
1. OSA 22.–23.8. PAMin keskustoimisto
2. OSA 19.–20.9. PAMin keskustoimisto 
Sovittelu on toimintamalli, jossa konfliktit 
nähdään yhteisenä oppimisena ja uuden, 
avoimen työpaikkakulttuurin kehittäjänä. 
Koulutuksen tavoitteena on saada ymmärrys 
työyhteisösovittelusta menetelmänä ja sen 
soveltamisesta työyhteisön ristiriitatilantei-
siin. Kurssilla lisätään myös valmiuksia sovit-
telutilanteisiin työyhteisössä. Avainsisältöjä 
koulutuksessa ovat esimiehen rooli työpaik-
kojen ristiriitatilanteissa, tieto sovittelume-
netelmän eri vaiheista sekä sovitteluharjoi-
tukset. Ilmoittautumiset viimeistään 22.7.

TYÖELÄMÄN MIELENTERVEYDEN  
ENSIAPU
16.–17.10. Keskustoimisto, Helsinki,  
Ilmoittaudu viimeistään 15.9.
4.–5.11. Tampere,  
Ilmoittaudu viimeistään 2.10.
Koulutus sisältää mielenterveyttä ja työhyvin-
vointia edistävää tietoa, jonka näkökulmana 
on voimavarojen vahvistaminen. Koulutuksen 
tavoitteena on edistää työyhteisöjen käytän-
töjä niin, että mielenterveysosaamisesta tulee 

EDUNVALVONTAOSAAMINEN
Räätälöimme aluetoimitsijoiden ja sopi-
musasiantuntijoiden avulla edunvalvonta-
osaamista edistävää koulutusta ammatti-
osastojen järjestämään koulutustarjontaan. 
Aiheina voi olla esimerkiksi työehtosopimus, 
työsuojeluasiat tai vaikkapa vuosilomaan 
liittyvät asiat. Ottakaa rohkeasti yhteyttä 
aluetoimistoonne tai koulutusyksikköön!

KOULUTUSTA AMMATTIOSASTON 
 TOIMINTAAN

JOHTOKUNTIEN PEREHDYTYS
Koulutuspäivässä käydään läpi ammatti-
osaston perustehtävää ja johtokunnan jäse-
nen tehtävänkuvaa. Tavoitteena on innostaa 
osallistujat rohkeasti uuteen tehtäväänsä. 
Tavoitteena on myös yhteisöllisen ja vastuul-
lisen toimintatavan edistäminen johtokun-
tatyössä. Koulutus toteutetaan räätälöidysti 
yhdessä aluetoimiston kanssa, josta voitte 
kysyä lisätietoa.

TSL:N JA KSL:N TILAUSKOULUTUKSET

Yhteistyökumppanimme TSL ja KSL tarjoavat 
erilaisia koulutuksia ammattiosastoille 
tilauksesta.  

Muista myös esimiesten 
oma luottamusmiesten 

ja työsuojelun 
peruskurssi, jos  

toimit luottamus-
tehtävässä.


