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Valtakunnallisiin koulutuksiin saa osallistua kaikilta alueilta, 
mikäli kuulut kurssin kohderyhmään.

kurssit ovat pääsääntöisesti suurimpien alojen työanta-
jatuen piirissä (kauppa, majoitus-, ravitsemis- ja vapaa-ajan 
palvelut sekä kiinteistöpalvelut), eli työnantaja maksaa kurs-
sin ajalta peruspalkan suuruisen ansiomenetyskorvauksen. 
tarkista kuitenkin nettisivuiltamme tai ilmoittautumisen 
yhteydessä kurssisihteeriltämme, onko kurssi työnantaja-
tuen piirissä. luottamushenkilöiden täydentäviin kursseihin 
myönnämme tukea korvaamaan mahdollista ansionmenes-
tystäsi. katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Raha”. 

Perehtyminen tehtävään
suorita luottamushenkilön verkkoperehdytys ennen perus-
kurssille tuloa. käy mielellään myös aluetoimistosi perehdy-
tystilaisuudessa, mikäli mahdollista. linkin verkkoperehdy-
tykseen löydät PAMin nettisivujen koulutusosiosta.

Peruskurssit (5 Pv)
Peruskursseilta saat kunnon eväät toimia luottamusteh-
tävässäsi. Aiheina ovat muun muassa luottamushenkilön 
oikeudet ja velvollisuudet, työlainsäädännön keskeiset 
määräykset, tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiat sekä neuvot-
telutaidot. kurssi toteutetaan kahdessa osassa (3 pv + 2 pv) 
ja lähijaksojen välissä tehdään välitehtävä. ennen perus-
kurssille osallistumista tulee osallistua oman aluetoimiston 
järjestämään perehdytykseen (kysy lisää aluetoimistostasi). 
tule mukaan verkostoitumaan muiden luottamushenkilöi-
den kanssa. kursseillamme ei ole tylsää!

Luottamusmiesten peruskurssi 
Paikka 1.osa 2.osa haku viim.

Turku 19.–21.1. 17.–18.2. 24.11.2015

Tampere 9.–11.2. 9.–10.3. 15.12.2015

Vantaa 1.–3.3. 30.–31.3. 5.1.

Kuopio 15.–17.3. 13.–14.4. 19.1.

Oulu 5.–7.4. 11.–12.5. 9.2.

Petäys 19.–21.4. 18.–19.5. 23.2.

Vierumäki * 6.–10.6. 11.4.

LuottamushenkiLökouLutukset

VAltAkunnAlliset 
koulutukset  
luottAMushenkilöille

Koulutus

Vantaa 6.–8.9. 5.–6.10. 12.7.

Tampere 20.–22.9. 19.–20.10. 26.7.

Jyväskylä 11.–13.10. 9.–10.11. 16.8.

Vaasa 25.–27.10. 22.–23.11. 30.8.

työsuojelun peruskurssit
Paikka 1.osa 2.osa haku viim.

Turku 19.–21.1. 17.–18.2. 24.11.2015

Tampere 9.–11.2. 9.–10.3. 15.12.2015

Vantaa 1.–3.3. 30.–31.3. 5.1.

Oulu 5.–7.4. 11.–12.5. 9.2.

Petäys 19.–21.4. 18.– 19.5. 23.2.

Vierumäki * 6.–10.6. 11.4.

Vantaa 6.–8.9. 5.–6.10. 12.7.

Tampere 20.–22.9. 19.–20.10. 26.7.

Jyväskylä 11.–13.10. 9.–10.11. 16.8.

*Muksut mukaan -kurssi (järjestetään yhdessä jaksossa, 
5 vrk) Vierumäellä. tarjoamme kurssilaiselle lastenhoitomah-
dollisuuden kurssipäivien ajaksi. luvassa on kivaa tekemistä 
perheen pienimmille (3-13 -vuotiaille) ammattitaitoisten 
lastenhoitajien valvonnassa. lisätietoja kurssisihteeriltä.

Jatkokurssit (10 Pv)
Jatkokurssit on tarkoitettu peruskurssin käyneille, toimessa 
oleville luottamushenkilöille, joilla on peruskurssin suorit-
tamisen jälkeen noin vuosi kokemusta tehtävässä toimimi-
sesta. Jatkokurssi syventää peruskurssilla opittuja asioita. 
luottamusmiesten jatkokurssilla käsitellään lisäksi muun 
muassa yritystaloutta, kansainvälisyyttä ja johtamistaitoja. 
työsuojelun jatkokurssilla ovat tarkastelussa muun muassa 
työ, työhyvinvointi ja työpaikan yhteistoiminta. kurssit to-
teutetaan kahdessa osassa (5 pv + 5 pv). lähijaksojen välissä 
tehdään välitehtäviä.

Luottamusmiehille
Paikka 1.osa 2.osa haku viim.

Petäys 11.–15.4. 23.–27.5. 15.2.

Oulu 12.–16.9. 31.10.–4.11. 18.7.

työsuojeluedustajille
Paikka 1.osa 2.osa haku viim.

Kiljava 11.–15.4. 9.–13.5. 15.2.

Kiljava 26.–30.9. 31.10.–4.11. 18.7.

Koulutus

raha

kurssit ovat jäsenille ilmaisia
PAMin kurssit ovat jäsenille ilmaisia. liitto maksaa 
opetuksen, ruuan ja tarvittaessa majoituksen. 
Matkat korvataan pääsääntöisesti yleisten kulku-
neuvojen mukaisesti. muistathan aina ilmoittaa 
peruuntumiset, muuten joudumme veloittamaan 
sinulta osan kurssin kuluista.

Luottamushenkilöille ei palkan menetystä
luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut saavat 
ansionmenetyskorvausta siltä ajalta, jolloin 
osallistuvat luottamushenkilöiden perus-, jatko- ja 
joillekin täydennyskursseille. Peruspalkan suurui-
sen korvauksen maksaa työnantaja. useimmat 
perus- ja jatkokurssit ovat suurimpien alojen 
työnantajatuen piirissä, eli työnantaja maksaa 
ansiomenestyskorvauksen kurssiajalta.
 
Luottamushenkilöille ja ammattiosasto
aktiiveille kurssipäiväraha ja stipendi
Jos työnantaja ei ole myöntänyt tukea hakemalle-
si PAMin kurssille (eli et siis saa palkkasi suuruista 
ansionmenetyskorvausta kurssiajalta), voit saada 
liitosta apurahana kurssipäivärahan ja -stipendin. 
Ammattiosaston aktiiveille suunnatuissa kursseis-
sa liitto maksaa kurssipäivärahan ja suosittaa, että 
oma ammattiosasto korvaa lopun ansionmene-
tyksen stipendinä. Vuonna 2016 kurssipäiväraha 
on 38,69 euroa ja stipendi 34,83 euroa vuorokau-
delta eli yhteensä maksimissaan 73,52 euroa/vrk. 
Apurahat ovat verottomia. Mikäli menettämäsi 
nettopalkka vuorokaudelta alittaa kurssipäivära-
han ja -stipendin, maksetaan tukea korkeintaan 
menettämääsi palkkaa vastaava summa.

eivät tuet tähän lopu
liitto tukee monin tavoin jäsenen kouluttautu-
mista, muun muassa verkko-opinnoissa, työ-
väen sivistysliiton ja kansan sivistystyön liiton 
kursseissa sekä pitkäkestoisessa ay-toiminnan 
opiskelussa. katso tarkemmat tiedot nettisivuil-
tamme: www.pam.fi/koulutus.  

ilmoittautuminen

ilmoittaudu netissä  
tai sähköpostitse…

Voit hakea kurssille netissä osoitteessa 
pam.fi/koulutus ja kirjautumalla jäsentunnuk-
sellasi sähköiseen jäsenpalveluun. halutessasi 
voit ilmoittautua lähettämällä sähköpostia 
aluetoimistosi osoitteeseen.

…tai puhelimella
soita jäsenyysneuvontaan puhelinnumeroon 
030 100 600. Palvelunumeroon soittamisesta 
menee vain operaattorikohtainen veloitus ja 
jonotus on maksutonta. 

muista aina lisäksi hakemus 
luottamushenkilökurssille!

luottamushenkilöiden valtakunnalliseen kou-
lutukseen tarvitaan ilmoittautumisen lisäksi 
aina kurssihakemus. on tärkeää, että pyydät 
työnantajaltasi kurssihakemuslomakkeeseen 
kaksi merkintää. toinen liittyy ansionmene-
tykseen ja toinen siihen, että työaikasi myön-
netään opintovapaaksi. kurssihakemuksen saat 
aluetoimistosta tai osoitteesta pam.fi/koulutus. 
hakemuksesi tulee olla liitossa viisi viikkoa 
ennen kurssin alkua. saat sähköpostitse 
kurssikutsun noin kolme viikkoa ennen kurssin 
alkua. 

lähetä hakemus  
postitse osoitteella: 

Palvelualojen ammattiliitto,  
kurssisihteeri, Pl 54, 00531 helsinki.
lisätietoja saat kurssisihteeriltä,  
puh. 020 774 2070,  
sähköposti: kurssisihteeri@pam.fi. 



täydentävät koulutukset 
Peruskurssin suorittanut luottamushenkilö voi täydentää 
osaamistaan myös seuraavilla PAMin tukemilla kursseilla. 
Mikäli et löydä näistä itsellesi sopivaa koulutusta, voit ha
kea kiljavan opiston muille tehtäväsi mukaisille yleisille 
lyhytkursseille (max. 1 yleinen lyhytkurssi/luottamushen-
kilö/vuosi. huom! tähän eivät kuulu luottamusmiesten tai 
työsuojelun peruskurssit). ks. lisää www.kio.fi.  Jos tarvit-
semasi koulutus ei kuulu työnantajatuen piiriin, tuemme 
osallistumistasi kurssipäivärahan ja -stipendin muodossa.

Luottamushenkilöiden  
täydennyskoulutukset alakohtaisesti (3 pv) 
täydennyskoulutuksissa käydään läpi alaa koskettavia 
ajankohtaisia asioita ja syvennetään alakohtaista työehto-
sopimustietoutta. kouluttajina ovat PAMin työehtoso-
pimusten asiantuntijat. tule verkostoitumaan muiden 
alasi luottamushenkilöiden kanssa. kurssit on suunnattu 
uudehkoille perus- ja jatkokurssin suorittaneille luottamus-
henkilöille. osallistujat kutsutaan alakohtaisiin täydennys-
koulutuksiin.

työoikeuden peruskurssi (5 pv) 
7.–11.3. kiljavan opisto
suosittu täydennyskurssi! kurssilla lisätään luottamushen-
kilön normituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä 
valmiuksia ratkaista oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla. 
tarkastelun kohteena ovat muun muassa työoikeuden 
luonne, työsuhteen ehtojen määräytyminen, työsopimus-
laki käytännössä, yhteistoimintalaki ja muut työoikeuden 
ajankohtaiset asiat. ilmoittaudu viimeistään 1.2.

neuvottelutaidot (1 pv)
10.3. helsinki, 13.9. tampere
tarvitsetko lisäosaamista neuvottelutekniikassa? olisiko 
vihdoin aika tulla neuvottelutaidon koulutukseen? kou-
lutuksen tavoitteena on saada varmuutta neuvotteluihin, 
vinkkejä valmistautumiseen, oppia erilaisia neuvottelu-
taktiikoita sekä oppia vakuuttamaan neuvottelukumppani 
ja argumentoimaan entistä paremmin. koulutuspäivänä 

käydään läpi kunnon annos neuvottelutaidon teoriaa sekä 
tehdään runsaasti erilaisia argumentointi- ja neuvottelu-
harjoituksia. kouluttajana toimii vuorovaikutusvalmentaja 
ja kehittämiskonsultti Päivi Yli-kokko (FM). ilmoittaudu 
viimeistään viisi viikkoa ennen tilaisuutta.

kiinteistöpalvelualan palkkausjärjestelmä (1 pv)
16.3. helsinki 
koulutuksessa avataan kiinteistöpalvelualan palkkausjär-
jestelmä ja tehdään konkreettisia harjoituksia. koulutus on 
tarkoitettu uusille luottamushenkilöille/työnvaativuusryh-
män jäsenille. kouluttajina toimivat PAMin sopimusasian-
tuntijat. ilmoittaudu viimeistään 10.2.

kuinka yritys toimii? Yritystoiminnan perusteita 
luottamushenkilöille (3 pv) 
20.–22.4. kiljavan opisto
kurssi antaa perustiedot yritystoiminnasta: miten liiketoi-
minta suunnitellaan, organisoidaan ja rahoitetaan. kurssilla 
opitaan tunnistamaan yritystoiminnan perusprosessit ja 
ymmärtämään henkilöstön asemaa yritystoiminnan koko-
naisuudessa. ilmoittaudu viimeistään 16.3.

kestävä työ ja tuotanto (3 pv)
11.–13.5. kiljavan opisto
kurssi antaa hyvät valmiudet kestävään työ- ja tuotanto-
ajatteluun työpaikan luottamushenkilöille. kurssilta saa 
valmiuksia työpaikan kehittämiseen, kestävien toimin-
tatapojen omaksumiseen ja ay-liikkeen kehittämiseen. 
ilmoittaudu viimeistään 6.4.

Yritys ja yhteisö muutoksessa – 
yhteistoimintatiedon kurssi (3 pv)
25.–27.5. kiljavan opisto
kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään yhteistoimin-
talain tärkeys henkilöstöpolitiikan ja neuvottelujen kokonai-
suudessa ja auttaa osapuolia käyttämään yhteistoimintaa 
välineenä työpaikan kehittämiseen ja toimivien yhteistyö-
muotojen etsimiseen. erityistä huomiota kiinnitetään lakien 
toimimiseen käytännössä. ilmoittaudu viimeistään 20.4.

Paikallinen sopiminen (3 pv)
30.8.–1.9. kiljavan opisto
Mitä paikallinen sopiminen on ja miten sitä tehdään? 
kurssi antaa valmiuksia tehdä paremmin henkilöstön ja 
yrityksen arkeen soveltuvia sopimuksia. kurssin jälkeen tie-
dät mistä, mitä ja miten voit sopia. kouluttajina toimivat 
PAMin sopimusasiantuntijat. kurssin kohderyhmänä ovat 
luottamusmiehet. ilmoittaudu viimeistään 26.7.

Kenelle aika

Turvallisuusala 14.–16.3.

MaRaVa 10.–12.5.

Kiinteistöpalveluala 20.–22.9.

Kauppa 27.–29.9.

ALV 27.–29.9.

Apteekki 5.–6.10. ja 26.–27.10.

talouspolitiikan aBC – talous tutuksi (3 pv) 
13.–15.9. kiljavan opisto
kurssilla tarkastellaan keskeisiä talouden toimintamekanis-
meja ja luodaan helposti lähestyttäviä katsauksia erilaisiin 
talouspoliittisiin suuntauksiin ja politiikkakeinoihin. lisäksi 
pohditaan, kuinka globaalit talouden vaihtelut ja harjoitet-
tu talouspolitiikka vaikuttavat työmarkkinoihin ja muuhun 
yhteiskunnalliseen kehitykseen, kuten talouskasvuun, 
työllisyyteen ja työpaikan jokapäiväiseen arkeen. 
ilmoittaudu viimeistään 9.8.

työsuojelulainsäädännön kurssi (3 pv) 
13.–15.9. kiljavan opisto
kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin 
käyneille työsuojeluedustajille ja muille työsuojelulain-
säädännöstä kiinnostuneille. kurssin tavoitteena on 
muodostaa opiskelijalle käsitys työsuojelun normeista 
ja niiden valvonnasta työpaikalla. Avainsisältöinä ovat 
työsopimuslain työturvallisuusvelvoite, työturvallisuuslaki, 
yhteistoimintalain velvoitteet työsuojelussa, työsuojelun 
valvontalaki, tapaturmavakuutuslaki, ammattitautilaki ja 
työterveyshuoltolaki. ilmoittaudu viimeistään 9.8. 

Johdatus työyhteisösovitteluun 
luottamushenkilöille (1 + 2 + 1 pv)
26.9. + 11.–12.10 + 10.11. helsinki
sovittelu on uudenlaista ajattelua, jossa konflikteja tutkail-
laan mahdollisuutena oppia. koulutuksen tavoitteena on 
saada ymmärrys työyhteisösovittelusta menetelmänä ja 
sen soveltamisesta työyhteisön ristiriitatilanteisiin. kurssilla 
lisätään myös valmiuksia sovittelutilanteisiin työyhteisössä. 
Avainsisältöjä koulutuksessa ovat luottamushenkilön rooli 
työpaikkojen ristiriitatilanteissa, sovittelumenetelmä (so-
Pu-prosessi) sekä sovitteluharjoitukset. kurssi toteutetaan 
kolmessa osassa 1 + 2 + 1 pv. ilmoittaudu viimeistään 22.8.

sosiaaliturvan perusteet (3 pv)
30.11.–2.12. kiljavan opisto
kurssin tavoitteena on, että kurssilainen tuntee työstä 
syntyvän sosiaaliturvan perusteet; miten työttömyysturva 
tai eläkkeet määräytyvät, millaiset oikeudet sairastuessa 
on tai miten opiskelun voi järjestää työaikana. ilmoittaudu 
viimeistään 26.10. 

seminaarit 

opintovastaavien ja työelämän koulutusneuvojien 
seminaari (2 pv)
17.–18.9.
tapaamisessa käsitellään ajankohtaisia, pamilaisten koulu-
tukseen liittyviä asioita ja tutustumme erilaisiin mah-
dollisuuksiin niin työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa 
kuin ammattiosastoissakin. lisäksi jaamme kokemuksia 
ja tietoa, verkostoidumme ja vähän nautimme yhdessä-
olostakin.

Pamin työsuojelupäivät (2 pv)     
Perinteiset ja suurta suosiota saavuttaneet työsuojelupäi-
vät järjestetään jälleen! tarkempi päivämäärä ja paikka 
selviävät vuoden 2016 alussa ja tapahtumasta lähetetään 
erillinen kutsu sähköpostilla luottamushenkilöille, ensi     - 
si jassa työsuojeluvaltuutetuille.

työnohJaus  
luottamushenkilöille

työnohjaus on koulutetun ohjaajan johdolla tehtävää, 
luottamukseen perustuvaa ryhmätyöskentelyä. tapaami-
sissa tarkastellaan luottamushenkilön tehtävää ja roolia 
sekä tunnistetaan ja käsitellään niihin liittyviä tunteita ja 
kokemuksia. luottamushenkilöt saavat vertaistukea omaan 
työhönsä. kokoontumiskertoja pidetään useita vuoden 
aikana, noin kerran kuukaudessa. työnohjausryhmiä on 
rajattu määrä. lisätietoja kurssisihteeriltämme  
kurssisihteeri@pam.fi.

verkko-oPiskelu

kaupan työehtosopimuswebinaarisarja 
luottamusmiehille (alkaen helmikuu 2016)     
koulutus sisältää viisi erillistä teemallista webinaaria 
välitehtävineen. Webinaarit järjestetään noin kahden viikon 
välein arkipäivisin klo 17–19. tarkka aikataulu ja ohjelma 
julkaistaan PAMin koulutussivuilla tammikuussa 2016. haku 
koulutukseen alkaa tammikuussa 2016 koulutussivujen 
kautta: pam.fi/koulutus

Luottamushenkilöiden perehdytys     
Verkkoperehdytys uusille luottamushenkilöille PAMin op-
pimisympäristössä Pamilossa. tarkemmat ohjeet löytyvät 
osoitteesta www.pam.fi/wiki/verkkokoulutus

KoulutusKoulutus



uuden jäsenen perehdytys     
Verkkoperehdytys PAMin uusille jäsenille PAMin oppi-
misympäristössä Pamilossa. tarkemmat ohjeet löytyvät 
PAMin sivuilta: www.pam.fi/wiki/verkkokoulutus

Pamplustietopankki     
PAMin nettisivuille koottua hyödyllistä tietoa PAMin luot-
tamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja muille aktiiveil-
le: www.pam.fi/pamplus/tietopankki

työelämän verkkoopisto     
työelämän verkko-opistossa voit helposti opiskella itse-
näisesti monipuolisesti työelämään liittyviä asioita:  
www.tyoelamanverkko-opisto.fi

työyhteisökehittäminen
   
PAM on mukana tukemassa toimialojen menestymistä ja 
työpaikkojen sujuvaa arkea. toimimme kumppanina kehit-
tämässä mm. työmenetelmiä, yhteistoimintaa ja työnte-
kijöiden työhyvinvointia. työyhteisökehittäminen voi olla 
koulutusta, konsultointia tai työyhteisöjen työnohjausta. 
kehittämiskohteena voi olla koko yritys, jokin sen osa tai 
rajattu työyksikkö. lisätietoja helena Ruohoselta,  
puh. 020 774 2068.

PAMin Alueelliset 
koulutukset  
luottAMushenkilöille
seuraavassa on poimintoja luottamushenkilötehtävääsi 
soveltuvista koulutuksia. koko alueesi tarjonnan löydät net-
tisivuiltamme osoitteesta pam.fi/koulutus > kurssikalenteri 
sekä Pam-lehden koulutusliitteestä. ota se talteen!

PAM tarjoaa jäsenilleen koulutuksen, matkakulut (ei alle 6 €), 
kurssiohjelman mukaiset tarjoilut sekä kahden perättäisen 
päivän kurssilla myös majoituksen. 

lounais-suomi
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksil-
lasi www.pam.fi, jäsenyysneuvonta 030 
100 600 tai turku@pam.fi ja pori@pam.fi 

Luottamushenkilöiden perehdytys
11.1. maanantai klo 9–12, Pamin turun ja Porin 
aluetoimistot
12.1. tiistai klo 17–20, Pamin turun ja Porin 
aluetoimistot
8.2. maanantai klo 9–12, Pamin turun ja Porin 
aluetoimistot
9.2. tiistai klo 17–20, Pamin turun ja Porin 
aluetoimistot
ilmoittautumiset ennakkoon aluetoimistoon: turku@pam.fi 
tai pori@pam.fi. 

Luottamushenkilöiden aamukahvitapaamiset 
ajankohtaisista aiheista 
alkaen 8.3. tiistai klo 1012, Pamin turun ja Porin 
aluetoimistot
Muut ajankohdat sekä aiheet varmistetaan luottamushen-
kilöille tekstiviestitse noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Yritystalous 
15.3. tiistai klo 10–16, scandic Julia, turku

kurssilla käsitellään osallistujien työnantajien taloustietoja: 
tuloslaskelmia ja taseita korostaen henkilöstölle tärkeitä koh-
tia ja tunnuslukuja. lisäksi opetellaan rahoituslaskelma ja sen 
merkitys. koko talouden tarkastelu lähtee siitä, kuinka paljon 
henkilöstö on mukana tekemässä rahaa ja kuinka se jaetaan. 
Puolet ajasta käytetään käytännön harjoituksiin. kouluttajana 
ktM Arto suninen. ilmoittautumiset viimeistään 4.3.

Johdatus paikalliseen sopimiseen 
20.9. tiistai klo 10–16, scandic Julia, turku 
21.9. keskiviikko klo 10–16, scandic, Pori
Mitä paikallinen sopiminen on ja miten sitä tehdään? tule 
oppimaan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan ja 
miten siitä voivat hyötyä sekä työntekijät että työnan-
taja. Mietimme myös, millaisia edellytyksiä paikalliselle 
sopimiselle pitää työpaikan arjessa olla, jotta homma niin 
sanotusti skulaa. ilmoittautumiset viimeistään 9.9.   

Virtaa luottamushenkilöiden jaksamiseen
29.–30.10. lauantaisunnuntai, naantalin kylpylä
Viikonloppu on tarkoitettu alueemme luottamusmiehille ja 
työsuojeluvaltuutetuille, ei varatehtävässä oleville. Viikonlo-
pun aikana hoidetaan sekä mieltä että kroppaa rehkimällä ja 
rentoutumalla hyvässä seurassa. kurssi toteutetaan yhteis-
työssä tsl:n kanssa. ilmoittautumiset viimeistään 16.10.

helsinki-uusimaa
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuk-
sillasi www.pam.fi, jäsenyysneuvonta 
030 100 600 tai helsinki-uusimaa@pam.fi   

 

Luottamushenkilöiden perehdytys 
12.1. tiistai klo 13–16, Pamin helsinkiuusimaan 
aluetoimisto
19.1. tiistai klo 13–16, Pamin helsinkiuusimaan 
aluetoimisto
26.1. tiistai klo 13–16, Pamin helsinkiuusimaan 
aluetoimisto
ilmoittautumiset viimeistään edellisenä torstaina.

13.1. keskiviikko klo 17.30–20.30, hotelli haikon 
kartano, Porvoo
ilmoittautumiset viimeistään 4.1.

19.1. tiistai klo 17.30–20.30, Ravintola Provencale, 
kerava
20.1. keskiviikko klo 17.30–20.30, karjaa
ilmoittautumiset viimeistään 8.1.

27.1. keskiviikko klo 17.30–20.30, scandic Riihimäki
ilmoittautumiset viimeistään 15.1.

Luottamushenkilöiden aamukatsaus
16.2. tiistai klo 10–12, paikka ilmoitetaan 
lähempänä ajankohtaa
19.4. tiistai klo 10–12, paikka ilmoitetaan 
lähempänä ajankohtaa
20.9. tiistai klo 10–12, paikka ilmoitetaan 
lähempänä ajankohtaa
15.11. tiistai klo 10–12, paikka ilmoitetaan 
lähempänä ajankohtaa
luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, tule verkostoi-
tumaan alueemme luottamushenkilöiden kanssa. Paneu-
dumme ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin, keskustelem-
me päivänpolttavista kysymyksistä ja pohdimme niihin 
vastauksia. tilaisuuksia emännöi aluepäällikkö Jaana Man-
ninen. ilmoittaudu viimeistään edellisenä keskiviikkona.

asiat haltuun  
8.3. tiistai klo 9–16, Pamin keskustoimisto, helsinki
koulutuspäivän aikana pohdimme, kuinka kehittyä luot-
tamustehtävässä sekä käymme läpi erimielisyysprosessia. 
lisäksi saamme tietoa työttömyysturvasta ja jäsenhuollos-
ta. ilmoittautumiset viimeistään 18.2.

hyvinvointiviikonloppu luottamushenkilöille 
16.–17.4. lauantaisunnuntai, Långvik Congress 
Wellness hotel, kirkkonummi
Viikonlopun aikana edistämme omaa hyvinvointiamme, 
saamme vertaistukea luottamustehtävän hoitamista var ten 
sekä kehitämme vuorovaikutustaitoja. koulutus toteute-
taan osallistavin ja vuorovaikutteisin menetelmin. ilmoit-
tautumiset viimeistään 18.3. 

Johdatus paikallinen sopimiseen 
8.11. tiistai klo 9.30–16, Pamin keskustoimisto, 
helsinki
Mitä paikallinen sopiminen on ja miten sitä tehdään? tule 
oppimaan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan ja 
miten siitä voivat hyötyä sekä työntekijät että työnan-
taja. Mietimme myös, millaisia edellytyksiä paikalliselle 
sopimiselle pitää työpaikan arjessa olla, jotta homma niin 
sanotusti skulaa. ilmoittautumiset viimeistään 21.10.

KoulutusKoulutus



PohJanmaa
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuk-
sillasi www.pam.fi, jäsenyysneuvonta 
030 100 600 tai vaasa@pam.fi

Luottamushenkilöiden perehdytys
26.1. tiistai klo 10–15, tropiclandia, Vaasa 
27.1. keskiviikko klo 10–15, Cumulus, seinäjoki 
28.1. torstai klo 10–15, kaarle, kokkola
ilmoittautumiset viimeistään 11.1.

Yritystalous 
18.2. torstai klo 10–15, härmän kuntokeskus, 
Ylihärmä
kurssilla käsitellään osallistujien työnantajien taloustietoja: 
tuloslaskelmia ja taseita korostaen henkilöstölle tärkeitä 
kohtia ja tunnuslukuja. lisäksi opetellaan rahoituslaskelma 
ja sen merkitys. koko talouden tarkastelu lähtee siitä, kuin-
ka paljon henkilöstö on mukana tekemässä rahaa ja kuinka 
se jaetaan. Puolet ajasta käytetään käytännön harjoituksiin. 
kouluttajana ktM Arto suninen. ilmoittautumiset viimeis-
tään 1.2.  

minimit haltuun
17.3. torstai klo 17–19, härmän kuntokeskus, 
Ylihärmä
teemailta työehtosopimuksista. ilmoittautumiset viimeis-
tään 29.2

häme-Pirkanmaa
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuk-
sillasi www.pam.fi, jäsenyysneuvonta 
030 100 600 tai tampere@pam.fi. 

Luottamushenkilöiden perehdytys
20.1. keskiviikko klo 10–13 tai 17–20, Pamin 
tampereen aluetoimisto 
26.1. tiistai klo 10–13 tai 17–20, Pamin 
hämeenlinnan aluetoimisto
24.2. keskiviikko klo 10–13 tai 17–20, Pamin 
tampereen aluetoimisto 
ilmoittautumiset viimeistään viikko ennen tilaisuutta.

Luottamushenkilön jaksaminen 
15.–16.10. lauantaisunnuntai klo 9.30–15.30, 
kylpylähotelli Rantasipi eden, nokia
tavoitteena on tukea luottamusmiesten ja työsuojeluval-
tuutettujen jaksamista arjessa. kurssilla tarjotaan vertaistu-
kea ja keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen. keskustel-
laan, liikutaan ja rentoudutaan yhdessä. kurssi toteutetaan 
yhteistyössä tsl:n kanssa. ilmoittautumiset viimeistään 
14.9.

Johdatus paikalliseen sopimiseen 
11.11. perjantai klo 9–16, Cumulus koskikatu, 
tampere
Mitä paikallinen sopiminen on ja miten sitä tehdään?  
tule oppimaan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan  
ja miten siitä voivat hyötyä sekä työntekijät että työnan-
taja. Mietimme lisäksi, millaisia edellytyksiä paikalliselle 
sopimiselle pitää työpaikan arjessa olla, jotta homma  
niin sanotusti skulaa. ilmoittautumiset  
viimeistään 26.10.

keski-suomi
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuk-
sillasi www.pam.fi, jäsenyysneuvonta 
030 100 600 tai jyvaskyla@pam.fi 
 

Luottamushenkilöiden perehdytys 
14.1. torstai, klo 9–12, Pamin Jyväskylän 
aluetoimisto 
21.1. torstai, klo 13–16, Pamin Jyväskylän 
aluetoimisto
ilmoittautumiset viimeistään 5.1.

Yritystalous 
10.3. torstai, klo 9–16, original sokos hotel 
alexandra, Jyväskylä
kurssilla käsitellään osallistujien työnantajien taloustietoja: 
tuloslaskelmia ja taseita korostaen henkilöstölle tärkeitä 
kohtia ja tunnuslukuja. lisäksi opetellaan rahoituslaskelma 
ja sen merkitys. koko talouden tarkastelu lähtee siitä, kuin-
ka paljon henkilöstö on mukana tekemässä rahaa ja kuinka 
se jaetaan. Puolet ajasta käytetään käytännön harjoituksiin. 
kouluttajana ktM Arto suninen. ilmoittautumiset viimeis-
tään 18.2.

KoulutusKoulutus

Luottamushenkilön oma jaksaminen
15.–16.4. perjantailauantai, Rantasipi Laajavuori, 
Jyväskylä
kurssin tavoitteena on tukea luottamusmiesten ja työ-
suojeluvaltuutettujen jaksamista arjen paineissa. kurssilla 
tarjotaan vertaistukea ja keinoja oman jaksamisen ylläpitä-
miseen. keskustellaan, liikutaan luonnossa ja rentoudutaan 
yhdessä. kurssi toteutetaan yhteistyössä tsl:n kanssa. 
ilmoittautumiset viimeistään 22.3.

Johdatus paikalliseen sopimiseen 
22.9. torstai, klo 9–16, hotelli scandic, kuopio
Yhteiskurssi itä- ja keski-suomen luottamushenkilöille. Mitä 
paikallinen sopiminen on ja miten sitä tehdään? tule oppi-
maan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan ja miten 
siitä voivat hyötyä sekä työntekijät että työnantaja. Mie-
timme myös, millaisia edellytyksiä paikalliselle sopimiselle 
pitää työpaikan arjessa olla, jotta homma niin sanotusti 
skulaa. ilmoittautumiset viimeistään 7.9.

neuvottelutaito
10.10. maanantai, klo 9–16, Ravintola harmooni, 
Jyväskylä
tarvitsetko lisäosaamista neuvottelutekniikassa? olisiko 
vihdoin aika tulla neuvottelutaidonkoulutukseen? koulutuk-
sen tavoitteena on saada varmuutta neuvotteluihin, vinkkejä 
valmistautumiseen, oppia neuvottelutaktiikoita sekä oppia 
vakuuttamaan neuvottelukumppani ja argumentoimaan en-
tistä paremmin. koulutuspäivien aikana käydään läpi kunnon 
annos neuvottelutaidon teoriaa sekä tehdään runsaasti eri-
laisia argumentointi- ja neuvotteluharjoituksia. kouluttajana 
toimii vuorovaikutusvalmentaja ja kehittämiskonsultti Päivi 
Yli-kokko (FM). ilmoittautumiset viimeistään 16.9.

kaakkois-suomi
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuk-
sillasi www.pam.fi, jäsenyysneuvonta 
030 100 600 tai lahti@pam.fi. 

 

Luottamushenkilöiden perehdytys
9.2. tiistai klo 10–15.30, sibeliustalo, Lahti
ilmoittautumiset viimeistään 22.1. 
11.2. torstai klo 10–15.30, sokos hotel Vaakuna, 
kouvola
ilmoittautumiset viimeistään 26.1.

16.2. tiistai klo 10–15.30, sokos hotel Lappee, 
Lappeenranta
ilmoittautumiset viimeistään 29.1.
18.2. torstai klo 10–15.30, seurahuone, kotka
ilmoittautumiset viimeistään 2.2.

hoida erimielisyydet hyvällä mielellä 
7.–8.10. perjantailauantai, imatran Valtionhotelli, 
imatra
uusi yhdistelmäkurssi hyvinvointia ja erimielisyysasioiden 
hoitoa! kurssilla tarkastelemme PAMin erimielisyyspro-
sessia ja harjoittelemme erimielisyysmuistion tekemis-
tä käytännön esimerkein. toisena päivänä pohdimme 
erimielisyysasioiden hoitamista oman jaksamisen kannalta. 
etsimme mm. mindfulness-harjoitusten avulla sisäistä 
työrauhaa, jonka avulla voi onnistua miettimään vaikeitakin 
asioita kepeämmin sekä parantamaan stressinsietoa ja 
keskittymistä. ilmoittautumiset viimeistään 21.9.

Johdatus paikalliseen sopimiseen
8.12. torstai klo 9–16, sokos hotel Vaakuna, 
kouvola
Mitä paikallinen sopiminen on ja miten sitä tehdään? tule 
oppimaan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan ja 
miten siitä voivat hyötyä sekä työntekijät että työnan-
taja. Mietimme myös, millaisia edellytyksiä paikalliselle 
sopimiselle pitää työpaikan arjessa olla, jotta homma niin 
sanotusti skulaa. ilmoittautumiset viimeistään 23.11.

itä-suomi
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuk-
sillasi www.pam.fi, jäsenyysneuvonta 
030 100 600 tai kuopio@pam.fi. 

 

Luottamushenkilöiden perehdytys
12.1. tiistai, klo 17–20, hotelli Puijonsarvi, kuopio
13.1. keskiviikko, klo 17–20, hotelli kimmel, 
Joensuu
14.1. torstai, klo 17–20, hotelli Cumulus, mikkeli
ilmoittautumiset viimeistään 3.1.

Johdatus paikalliseen sopimiseen 
22.9. torstai, klo 9–16, hotelli scandic, kuopio
Yhteiskurssi itä- ja keski-suomen luottamushenkilöille. Mitä 
paikallinen sopiminen on ja miten sitä tehdään? tule oppi-



Koulutus

maan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan ja miten 
siitä voivat hyötyä sekä työntekijät että työnantaja. Mie-
timme myös, millaisia edellytyksiä paikalliselle sopimiselle 
pitää työpaikan arjessa olla, jotta homma niin sanotusti 
skulaa. ilmoittautumiset viimeistään 7.9.

ajankohtaisaamu
1.12. torstai, klo 8–10, hotelli scandic, kuopio
Ajankohtaiskatsaus luottamustoimissa toimiville. ilmoittau-
tumiset viimeistään 16.11.

oulu-laPPi
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuk-
sillasi www.pam.fi, jäsenyysneuvontaan 
030 100 600 tai oulu-lappi.kurssisihteeri@
pam.fi.  

Luottamushenkilöiden perehdytys 
18.1. maanantai, oulu
19.1. tiistai, Rovaniemi
ilmoittautumiset viimeistään 10.1. 

hyvinvointiviikonloppu luottamushenkilöille
8.–9.10. lauantaisunnuntai, Bear’s Lodge Lapland 
hotel, Rovaniemi
kurssilla pysähdytään kuuntelemaan omaa jaksamista, 
kerätään voimia ruskan väreistä ja luonnossa liikkumisesta 
sekä jaetaan vertaistukea. kurssi toteutetaan yhteistyössä 
tsl:n kanssa. ilmoittautumiset viimeistään 18.9.

mistä apua? kurssi työsuojeluvaltuutetuille
18.–19.11. perjantailauantai, oulu
kurssilla syvennytään työpaikan työsuojelun 
yhteistyökumppaneiden toimintaan. kuulemme lyhyitä 
luentoja mm. työterveyshuollon, kelan sekä te-toimiston 
toiminnasta. ilmoittautumiset viimeistään 30.10.

ja ksl:n tarjonnasta. ne räätälöivät myös koulutusta am-
mattiosastojen tarpeeseen edulliseen hintaan. katso lisää 
www.kio.fi, www.tsl.fi ja www.ksl.fi.

PAM tukee ammattiosastoaktiivien mahdollista ansion-
menetystä kiljavan opiston avoimilla kursseilla kurssipäi-
värahan muodossa ja suosittelemme ammattiosastoa 
korvaamaan loput mahdollisesta ansionmenetyksestä kurs-
sistipendinä. tässä on joitakin poimintoja kurssitarjonnasta 
ammattiosastojen aktiiveille. katso lisää pam.fi/koulutus 

PuheenJohtaJa, varaPuheen-
JohtaJa Ja sihteeri
Puheenjohtaja ja sihteerikurssi (5 pv)
4.–8.4. kiljavan opisto

Järjestöjohtaminen (3 + 3 pv) 
5.–7.9. ja 3.–5.10. kiljavan opisto

taloudenhoitaJa,  
tilin-/toiminnantarkastaJa
taloudenhoitajien täydennyskurssi (3 pv)
26.–28.9., kiljavan opisto

ammattiosaston tilin/toiminnantarkastajien 
kurssi (3 pv)
14.–16.3., kiljavan opisto

oPintovastaava
oppiva ammattiosasto (2 + 2 pv)
11.–12.4. ja 16.–17.5. kiljavan opisto

tiedotusvastaava
Viestinnän uudet tuulet (2 + 2 pv)
9.–10.2. ja 7. –8.3. kiljavan opisto 

ammattiosasto vaikuttajana (2 + 2 pv)
12.–13.4. ja 18.–19.5. kiljavan opisto

 
osaston työntekiJä
koulutusta on tarjolla tehtävänkuvan ja tarpeen mukaan. 
katso esimerkiksi työväen sivistysliiton Atk-kurssit netti-
sivujen tekemisestä. hoidatko myös taloutta? katso kilja-
van opiston taloudenhoitajan perus- ja täydennyskurssit.

Ohjausta ja neuvontaa
neuvonta@tsl.fi

020 745 7611

TSL tarjoaa hienon kattauksen koulutuksia ammattiliittojen 
jäsenille ja ammattiosastoille. Aiheet liikkuvat laajalla 
skaalalla työelämä- ja järjestötaidoista hyvinvointiin ja 
viestinnän kirjoon.

Voit osallistua kurssikalenterissa*) oleviin kursseihin tai 
ammattiosasto voi tilata täysin omiin tarpeisiinsa räätälöidyn 
kurssin tai koulutuskokonaisuuden. Hyvä vaihtoehto on 
myös tilata koulutusta kimpassa muiden osastojen kanssa. 

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt: 

www.tsl.fi/kurssikalenteri 
www.tsl.fi/tilauskurssit 

www.tsl.fi

*) PAM tukee jäseniensä sallistumista 
useille TSL:n kursseille maksamalla 
kurssimaksun. Kysy lisää liitostasi tai 
TSL:n neuvontapalvelusta.

Mahdollisuus kuuluu kaikille Työväen Sivistysliitolta saat esimerkiksi:

• omalle ammattiosastollesi räätälöity 
kehittämisprojekti 

• viestintä- ja neuvottelutaitoja, joita tarvitset 
työssäsi tai järjestötoiminnassa 

• osaamista kulttuurien vuorovaikutukseen 
• voimavaroja ja vertaistukea työhyvinvointiin 
• parempaa kokoustoimintaa ja innostavuutta 

yhteisten tavoitteiden suunnitteluun 
ammattiosaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
vahvistamista 

• ammattiosaston viestintään ja toimintaan 
tarvittavat tietotekniikkataidot toimivista 
asiakirjoista kotisivuihin ja somen hallintaan 

• erilaisten oppijoiden tukea, apua luki- ja 
hahmotusvaikeuksien kanssa eläville 

• apua ja vinkkejä koulutusten, tilaisuuksien ja 
tietoiskujen suunnitteluun 
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Hanki uusia  

tietoja & taitoja

Maksuttomat koulutukset PaM:n jäsenille 

> kouluttajan työkalupakki    
    Helsinki 31.10. - 1.11. & 21.11.
> Virtaa vapaaehtoisiin
    Helsinki 7.11.
> Vaikuttamisen väylät ja välineet 
     Lahti 7.11.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään kuukausi ennen koulutuksen alkua: ksl.fi, 
toimisto@ksl.fi tai 020 790 9516.   
Vuoden 2016 koulutusesitteemme ilmestyy joulukuun alussa.

> Ryhmän voima käyttöön
    Oulu 14. - 15.11.
> kehittyvä yhdistys
    Tampere 14. - 15.11.
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koulutustA  
AMMAttiosAstoille
Ammattiosastoille tehtäväkohtaista koulutusta tarjoaa 
kiljavan opisto. PAM järjestää myös alueellisesti tehtäviin 
perehdytystä. sopivaa koulutustarjontaa löytyy myös tsl:n 



KOULUTUSTA OSASTOJEN VAIKUTTAJILLE

 Ammattiosasto vaikuttajana   Oppiva ammattiosasto 
 13.-14.4. I jakso      11.-12.4. I jakso 
 18.-19.5 II jakso     16.-17.5. II jakso
                    

Lisätietoja; Kiljavan opisto, Nurmijärvi p. 09 276 251, www.kio.fi  
tai kurssit@kio.fi. Ilmoittautumiset oman liittosi kautta.


