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Tervetuloa ajankohtaispäiville!  
 
Kurssin nimi Oikeusministeriön ja oikeushallinnon 

ajankohtaispäivät 
 
Kurssin aika ja paikka 12.03.- 13.03.2016 
 JHL- opisto 
 Sörnäisten rantatie 23, 00531 Helsinki 

   
 
Ilmoittautuminen HUOM! 07.02.2016 mennessä  
 
Kurssin kesto 2 pv  
 
Kenelle Kurssi on tarkoitettu kaikille oikeusministeriön hallinnonalalla 

työskenteleville JHL:n jäsenille ja aktiiveille.  
 
Teemat  Kysymyksessä on yhteinen virkistys- / verkostoviikonloppu 

työmarkkina- asioiden, työsuojeluasioiden, työhyvinvoinnin ja 
yhdessäolon ympärillä.  

 
Tavoitteet ovat; 

☺ tavata muita oikeusministeriön hallinnonalalla työskenteleviä,  
☺ keskustella ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista ja 

työmarkkinatilanteesta (mm. pakkolaki- tilanteesta) 
☺ käsitellä OM:n hallinnonalan ajankohtaisia asioita,  
☺ lisätä ihmisten tietoisuutta työsuojelusta, työhyvinvoinnista sekä 

siihen vaikuttamisesta. 
 
Aiheita ovat; 

☺ Yhteiskunnallinen tilanne ja niiden vaikutukset 
palvelussuhteenehtoihin 

☺ Työhyvinvointi muutoksessa 
☺ Johtaminen ja vaikuttaminen oikeusministeriön hallinnonalalla 
☺ Oikeusministeriön hallinnonalaa koskettavat muut ajankohtaiset 

asiat 
 
Muuta huomioitavaa Osa ohjelmasta pidetään yhdessä poliisihallinnon ja rajavartiolaitoksen  
  jäsenten ajankohtaispäivien kanssa. Lisäksi 12.3.2016 iltaohjelma 

 toteutetaan yhdessä em. jäsenten kanssa ravintola Nyyrikissä 
(http://www.nyyrikki.fi/ ).  
 
HUOM! Yhdistyksillä on mahdollisuus pitää kevätkokouksensa 
ajankohtaispäivien yhteydessä!  

 
 
Lisätietoa Koulutus järjestöllisillä opinto- ja neuvottelupäivillä on jäsenelle 

ilmainen. Liitto maksaa opetuksen, matkat ja majoituksen hotellissa 
Helsingin keskustassa.   

http://www.jhl.fi/
http://www.jhl-opisto.fi/
http://www.nyyrikki.fi/
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 Lisätietoja kurssin sisällöstä antaa sopimustoimitsija Mikko Siljander,  

p. 010 7703 352 tai mikko.siljander@jhl.fi 

 
Ajankohtaispäivien alustava ohjelma (muutokset mahdollisia) 

 
Lauantai 12.03.2016 
 
11.00- 11.30 Ilmoittautuminen 
 
11.30- 12.30 Lounas 
 
12.30- 13.15 OM:n edustajan puheenvuoro 
 
13.15- 14.00 Työhyvinvointi muutoksessa 
 
14.00- 14.30 Kahvi  
 
14.30- 17.00 Työhyvinvointi muutoksessa jatkuu 
 
17.00- 18.30 Yhdistysten kevätkokoukset 
 
18.30- 19.15 Virkistäytyminen ja siirtyminen Nyyrikkiin 

 
 19.30 =>  Teatteriravintola Nyyrikki 
  * Päräyttävä show 
 

Sunnuntai 13.03.2016 
 
09.00- 11.30 Yhdistysten puheenjohtajien ja pääluottamusmiesten terveiset 

Jukka Oksanen, pääluottamusmies 
Harri Lepolahti, SUY 
Ilpo Salokannel, Suomen haastemiehet 
Satu Aikioniemi, Oikeushallinnon toimihenkilöt 
Tarmo Parviainen, Oikeusministeriön ammattiosasto 

 
11.30- 12.30 Lounas 
 
12.30- 14.30 Ajankohtainen työmarkkinatilanne 
 
14.30- 15.00 Tilaisuuden lopputehtävä ja yhteenveto. 
 
15.00- 15.30 Lopetuskahvit 
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