Optikoiden työehtosopimuksen työnantajatuen piiriin hyväksyttävät kurssit 2021
Kaupan liitto ja Toimihenkilöliitto ERTO ovat hyväksyneet seuraavat kurssit työehtosopimukseen kuuluvan
koulutussopimuksen 1 § mukaiseksi ammattiyhdistyskoulutukseksi vuodelle 2021.

KURSSIKOKONAISUUS 1: HED-perehdytys ja HED-täydennyskoulutus

HED-perehdytys
1. HED -perehdytys verkossa
”Luottamuksella parempaa työelämää”. Toteutus x 1 vuonna 2021.
Koulutuksen kesto on yhteensä 32 tuntia (neljä työpäivää), ja se koostuu eri osioista seuraavasti:
Jakso 1 ke 17.3. klo 9-12 (3 h)
Jakso 2 ke 24.3. klo 9-12 (3 h)
Jakso 3 ke 31.3. klo 9-12 (3 h)
Jakso 4 ke 7.4. klo 9-12 (3 h)
Jakso 5 ke 14.4. klo 9-12 (3 h)
Jakso 6 ke 21.4. klo 9-12 (3 h)
Jakso 7 ke 28.4. klo 9-12 (3 h)
Jakso 8 ke 5.5. klo 9-12 (3 h)
Kunkin jakson ennakkotehtävät (á 1 h, yhteensä 8 h).

HED täydennyskoulutus
1. HED-täydennyskoulutuswebinaari: yksityisyyden suoja, yhdenvertaisuus ja kuormitus ke 12.5.
ja ke 19.5.
-

kaksiosainen webinaari (3 h + 4 h), kesto yhteensä 1 työpäivä

OHJELMA
Ke 12.5. Kello 9-12
1h
Yksityisyyden suoja työelämässä
2h
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laadinta
Ke 19.5. Kello 12-16
4h
Psykososiaalinen kuormitus: merkit ja ennaltaehkäisy

2. ERTOn alakohtainen HED-tapaaminen verkossa, kevät 2021, kesto 1 h
1

-

alakohtaisen HED-tapaamisen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
alakohtaisen HED-tapaamisen aihe on ajankohtaiset sopimusalakohtaiset asiat, kuten
työehtosopimukseen liittyvät tulkinnat

3. ERTOn alakohtainen HED-tapaaminen verkossa, syksy 2021, kesto 1 h
-

alakohtaisen HED-tapaamisen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

-

alakohtaisen HED-tapaamisen aihe on ajankohtaiset sopimusalakohtaiset asiat, kuten
työehtosopimukseen liittyvät tulkinnat

4. STTK HED -seminaari 28.9.2021 (1pv= 8 h livenä tai verkossa)
5. ERTO HED -seminaari 25.-26.11.2021 (2 pv= 16 h livenä, tilanteen niin vaatiessa koulutus
siirretään verkkoon)
-

Ajankohtaista asiaa työlainsäädännöstä, työehtosopimuksista ja paikallisesta sopimisesta

-

sekä työmarkkinoilta
koulutuspäivien ohjelma perustuu ajankohtaisuuteen, joten ohjelma tarkentuu
lähempänä koulutusajankohtaa

6. Paikallisen sopimisen verkkovalmennus: ”Tuloksellista vuorovaikutusta” kesto 10 h
-

Toteutetaan 5 x 2 h webinaarina = 10 h
2.2. klo 9.00-11.00
16.2. klo 9.00-11.00
2.3. klo 9.00-11.00
16.3. klo 9.00-11.00
30.3. klo 9.00-11.00

7. Paikallisen sopimisen HED-verkkokurssi: Neuvottelutaidot, 5 tunnin osiota, yhteensä 5 h
Osioita suoritetaan omassa tahdissa

8. HED-verkkokurssi: Pulmatilanteet & tunteet, 5 tunnin osiota, yhteensä 5 h
Osioita suoritetaan omassa tahdissa

9. HED-verkkokurssi: Edusta, vaikuta ja toimi oikein, 5 tunnin osiota, yhteensä 5 h
Osioita suoritetaan omassa tahdissa

10. HED-verkkokurssi: Taloustieto menestyksen tukena
−

kesto 4 h
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KURSSIKOKONAISUUS 2: ERTON HED-videokoulutukset

1. ERTOn omat HED –videokoulutukset työsuhdeasioista, 20 kpl á 1-2 h
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