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Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen koulutussopimuksen 4 §:n mukaiset palkalliset 
ammattiyhdistyskoulutukset vuodelle 2023                    

 
Luottamusmiesten koulutukset 
 

Uuden luottamusmiehen kurssi, 2 pv (8 kurssia) 
 
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 3 pv (6 kurssia)  
 
Luottamusmiestiedon peruskurssi (kaikki sopimusalat), 3 pv (4 kurssia)  
 
Luottamusmiestiedon jatkokurssi (kaikki sopimusalat) 2 osaa: 3+3 pv (4 kurssia)  
 
Yksityisten alojen luottamusmiesten kokoava kurssi, 2 pv  
 
Yksityisen sosiaalialan luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 3 pv (2 kurssia)  
 
Yksityisten alojen luottamusmiestiedon täydennyskurssi, paikallinen neuvottelutoiminta, 2 pv  
 
Pääluottamusmiesten koulutusohjelma, kaikki sopimusalat, 3 + 3 pv  
 
Uusien luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat, 1 pv  
 
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat, 1 pv (2 kurssia)  
 
Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, kaikki sopimusalat, 2 pv (6 kurssia)  
 
Pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat, 1 pv  
 
Pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä, Palta, yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluala, Heta 
sekä Sivista, 1 pv  
 
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaispäivät, 2 pv (4 kurssia)  
 
Työsuojeluvaltuutettujen ja pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä, 1 pv  
 
Luottamusmiehen työhyvinvointi ja jaksaminen, kaikki sopimusalat, 2 pv (2 kurssia)  
 
Edunvalvonnan kehittämispäivät pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille (kaikki 
sopimusalat), 3 pv  
  

 
Yhteistoimintatehtävissä toimivien koulutukset 
 

Yhteistoiminnan perusteet, lyhyt kurssi, 3 pv (3 kurssia)  
 
Edunvalvonnan kehittämispäivät pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille (kaikki 
sopimusalat), 3 pv  
 
Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 2 pv (8 kurssia)  
 

 
Työsuojelutoimijoiden koulutukset  
 
 Työsuojelun peruskurssi, 5 pv (3 kurssia)  
 
 Työsuojelun perusteet, 3 pv (2 kurssia)  
   
 Työsuojelun jatkokurssi, lyhytkurssi, 3 + 2 pv, (2 kurssia)  
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Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaispäivät, 2 pv (4 kurssia)  
 
Työsuojeluvaltuutettujen ja pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä, 1 pv  

 
Työsuojelun kehittämispäivät, 3 pv  
 
Edunvalvonnan kehittämispäivät pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille (kaikki 
sopimusalat), 3 pv  

 
Muuttuvan työn ja muutosten hallinta työsuojelussa, 3 pv  

 
 

Ruotsinkielinen koulutus  
 

Grundkurs för förtroendemän, 3 dagar  
 

Grundkurs inom arbetarskyddet, 5 dagar  
 
Aktuellt för förtroendemän, 2 dagar  

 
Kompletteringskurs för förtroendemän, 3 dagar  
 
Kurs i samarbetsförfarandet, 3 dagar  
 
Regional förtroendemannakurs, 2 dagar  
 
 
 

Teemakurssit luottamusmiehille, yhteistoimintatehtävissä toimiville sekä työsuojeluvaltuutetuille:  
 

Henkilöstön tukena organisaatiomuutoksissa, 3+3 pv  
 
Henkilöstön edustajan talousosaaminen, 2 pv  
 
Henkilöstön edustaja itsensä johtajana, 3 pv  
 
Henkilöstön edustajan viestintätaidot, 2 pv  
 
Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla, 3 pv (2 kurssia)  
 
Keinovalikoimat työkyvyn heiketessä, 3 pv  
 
Mielenterveys ja työ, 2 pv (2 kurssia)  
 
Mentorointiprosessi, 2 + 2 pv   
 
Neuvotteluprosessin hallinta ja neuvottelutaito, 2 pv  
 
Tulevaisuusseminaari, 2 pv  
 
Toimivan työyhteisön edellytykset, 3 pv  
 
Työhyvinvointikurssi, 3 pv  
 
Työn kuormittavuus ja voimavarat, jaksaminen työelämässä, 3 pv (2 kurssia)  
 
Työoikeuden peruskurssi, kaikki sopimusalat, 3 pv  
 
Työoikeuden täydennyskurssi, kaikki sopimusalat, 3 pv  
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Työterveyshuolto työpaikan kumppanina, 2 pv  
 
Uupumuksesta voimaantumiseen, 3 pv (2 kurssia)  
 
Vaikuttavuutta työpaikkasi kehittämiseen!, 3 pv  
 
Vuorovaikutus- ja neuvottelutaito (kaikki sopimusalat), 3 pv, (2 kurssia)  
 
Väkivallan ja epäasiallisen käytöksen kohtaaminen työpaikalla, 3 pv  
 

 
 
Kurssien tarkemmat tiedot ja linkki ilmoittautumiseen löytyy JHL:n koulutuskalenterista. 

 
 

https://www.jhl.fi/koulutus/koulutuskalenteri/

