
 
Nuorten hyvinvointi – pidempi työura 

20.–22.1., perjantai-sunnuntai, Levi 
Uusi suunta – motivoidu muutokseen! Nuoruudessa omaksuttu elintapa luo perustan myöhemmälle terveydelle. 
Viikonlopun aikana luodaan keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen. Kokkailua, pöllitreeniä, poreilua ja motivoivia 
luentoja. Ikäraja 31 vuotta. Ilmoittautumiset viimeistään 8.1. 

 
 

Epäasiallinen käytös työpaikalla  
Koulutus koostuu kolmesta osasta, jossa käydään läpi kaikenlaista työpaikalla tapahtuvaa epäasiallista käytöstä. Voit 
osallistua joko yhteen tai kaikkiin osiin  

 

Epäasiallinen käytös työpaikalla, OSA I: Jo riittää kiusaaminen PAMin aloilla! 

25.1. keskiviikko, klo 17–20, samaan aikaan Oulun ja Rovaniemen aluetoimistolla 

Ensimmäisessä osassa tutustutaan työyhteisön sisäisiin häiriötilanteisiin, käydään läpi toimintaohjeita sekä 
luottamushenkilön ja työsuojeluviranomaisten toimintaa. Ilmoittautumiset viimeistään 8.1. 

 
Epäasiallinen käytös työpaikalla, OSA II: Onko asiakas aina oikeassa? 
8.2., koko päivä, Oulu 

Toinen osa pureutuu asiakkaan taholta tulevaan häirintään. Asiakaspalvelun eri tilanteiden kirjossa on viime vuosina 

näkynyt lisääntyvä määrä epämiellyttäviä kohtaamisia. Vaikka kyse ei olisi varsinaisesti väkivallan uhasta, kuinka paljon 

oikeastaan pitää asiakaspalvelun nimissä sietää? Kenen ja miten pitää reagoida jos loukkaukset, kohtuuttomat 

syyttelyt tai seksuaalisesti vihjailevat kommentit alkavat nakertaa työhyvinvointia? Ilmoittautumiset viimeistään 8.1. 

 
Epäasiallinen käytös työpaikalla, OSA III: Turvaa selustasi väkivallalta! 
22.2. keskiviikko, klo 17–20, samaan aikaan Oulun ja Rovaniemen aluetoimistolla 
Sarjan kolmas osa käsittelee työpaikkaväkivaltaan ja -uhkatilanteisiin liittyviä kysymyksiä. 
ilmoittautumiset viimeistään 8.1 
 



Aikaa itselle – omat valinnat hyvinvointiin 

25.–26.3., lauantai-sunnuntai, Hotelli Pyhätunturi, Pyhätunturi 

Kurssilla pohditaan ajankäyttöä työssä ja muussa elämässä, löydetään omat askeleet kohti kiireettömämpää elämää 

sekä harjoitellaan rentoutumista ja rauhallista keskittymistä käsillä olevaan hetkeen. Ilmoittautumiset viimeistään 

12.3. 

       

Sovitteleva työyhteisö 

10.–11.6., lauantai-sunnuntai, Oulu 

Työpaikan ilmapiiri vaikuttaa suoraan työn tekemiseen ja tulokseen. Onko arvostus vai arvottomuus toiminnan 

ohjeena työpaikallamme? Miten puhumme toisillemme, ovatko tunteet sallittuja? Sovitteleva työyhteisö kohtaa 

konfliktit ja oppii niistä. Opi tunnistamaan miten työpaikkasi henki rakentuu ja miten itse voit siihen vaikuttaa. 

Ilmoittautumiset viimeistään 28.5. 

 

Jaksamisen avaimet 

23.–24.9., lauantai-sunnuntai, Kylpylähotelli Sani, Kalajoki 

Tämä on hyvin suosittu kurssi työssä jaksamiseen liittyvistä tekijöistä! Kurssiviikonlopun aikana saat tietoa ja taitoa 

etsiä yhdessä keinoja jaksamisen edistämiseksi, joita voi hyödyntää omalla työpaikalla.  

Ilmoittautumiset viimeistään 3.9. 

 

Rohkeus toimia 

25.11. lauantai, Oulu 

Ay-liikkeen lähtökohtana on työntekijän oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Hyvät asiat eivät toteudu itsestään. 
Vaikuttaminen työpaikalla on yhteistyötä, johon tarvitaan kaikkia työntekijöitä. Rohkeus ilmaista mielipiteensä, tulla 
kuulluksi ja tarttua työpaikan epäkohtiin ovat silta parempaan ja reilumpaan työhön. 
Tule oppimaan vaikuttamisen ja yhteisen tekemisen keinoja! Ilmoittautumiset viimeistään 5.11. 

 

 

 

LUOTTAMUSHENKILÖILLE         

  

TES-illat  
Tulossa keväällä 2017! Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 

TES-koulutussarjassa käydään koko TES läpi aihepiireittäin pienissä osissa sulatellen ja keskustellen. Koulutus sopii 
uusille ja jo hetken aikaa luottamusmiehinä toimineille. 

 

Paikallinen sopiminen 
26.4. keskiviikko, Oulu 

Tule oppimaan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan ja miten siitä voivat hyötyä sekä työntekijät että työnantaja. 

Mietimme myös, millaisia edellytyksiä paikalliselle sopimiselle pitää työpaikan arjessa olla, jotta homma toimii. 

Ilmoittautumiset viimeistään 9.4. 

 

 

 

 

 



Luottamusmiesten peruskurssi 
4.-6.4. ja 3.-4.5., Oulu 

Peruskursseilta saat kunnon eväät toimia luottamustehtävässäsi. Aiheina ovat muun muassa 

luottamushenkilön oikeudet ja velvollisuudet, työlainsäädännön keskeiset määräykset, tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuusasiat sekä neuvottelutaidot. Kurssi toteutetaan kahdessa osassa (3 pv + 2 pv) ja lähijaksojen 

välissä tehdään välitehtävä. Ennen peruskurssille osallistumista tulee osallistua joko oman aluetoimiston 

järjestämään perehdytykseen (kysy lisää aluetoimistostasi) tai suorittaa verkkoperehdytys. Tule 

verkostoitumaan muiden luottamushenkilöiden kanssa! Ilmoittautumiset viimeistään 18.2. 

 

Työsuojelun peruskurssi 
4.-6.4. ja 3.-4.5., Oulu 

Peruskursseilta saat kunnon eväät toimia luottamustehtävässäsi. Aiheina ovat muun muassa 

luottamushenkilön oikeudet ja velvollisuudet, työlainsäädännön keskeiset määräykset, tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuusasiat sekä neuvottelutaidot. Kurssi toteutetaan kahdessa osassa (3 pv + 2 pv) ja lähijaksojen 

välissä tehdään välitehtävä. Ennen peruskurssille osallistumista tulee osallistua joko oman aluetoimiston 

järjestämään perehdytykseen (kysy lisää aluetoimistostasi) tai suorittaa verkkoperehdytys. Tule 

verkostoitumaan muiden luottamushenkilöiden kanssa! Ilmoittautumiset viimeistään 18.2. 

 

Luottamusmiesten jatkokurssi 
3.-7.4. ja 8.-12.5., Oulu 

Jatkokurssit on tarkoitettu peruskurssin käyneille, toimessa oleville luottamushenkilöille, joilla on noin vuosi 

kokemusta peruskurssin suorittamisen jälkeen tehtävässä toimimisesta. Jatkokurssi syventää peruskurssilla 

opittuja asioita. Luottamusmiesten jatkokurssilla käsitellään lisäksi muun muassa yritystaloutta, 

kansainvälisyyttä ja johtamistaitoja. Työsuojelun jatkokurssilla muun muassa työ, työhyvinvointi ja 

työpaikan yhteistoiminta ovat tarkastelussa. Kurssit toteutetaan kahdessa osassa (5 pv + 5 pv) ja 

lähijaksojen välissä tehdään välitehtäviä. Ilmoittautumiset viimeistään 27.2.  

 

Työsuojelun jatkokurssi 
3.-7.4. ja 8.-12.5., Oulu 

Jatkokurssit on tarkoitettu peruskurssin käyneille, toimessa oleville luottamushenkilöille, joilla on noin vuosi 

kokemusta peruskurssin suorittamisen jälkeen tehtävässä toimimisesta. Jatkokurssi syventää peruskurssilla 

opittuja asioita. Luottamusmiesten jatkokurssilla käsitellään lisäksi muun muassa yritystaloutta, 

kansainvälisyyttä ja johtamistaitoja. Työsuojelun jatkokurssilla muun muassa työ, työhyvinvointi ja 

työpaikan yhteistoiminta ovat tarkastelussa. Kurssit toteutetaan kahdessa osassa (5 pv + 5 pv) ja 

lähijaksojen välissä tehdään välitehtäviä. Ilmoittautumiset viimeistään 27.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMin koulutuksessa on lupa innostua! 
 

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

 

 


