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Työehtosopimusten sopijaosapuolet ovat perustaneet liittojen väliset koulutustyöryh-
mät, joiden tehtävänä on hyväksyä kalenterivuosittain työntekijäsopimusten osana 
noudatettavien yleissopimusten mukaista koulutusta koskeva kurssitarjonta sekä vah-
vistaa ateriakorvauksen suuruus. Vuoden 2019 kurssitarjonta vastaa vuodelle 2018 
vahvistettua kurssitarjontaa. 
 
Keskusjärjestöjen EK - SAK välinen koulutustyöryhmä ei enää sovi koulutukseen liitty-
vistä asioista, vaan vuodesta 2018 alkaen liittojen väliset koulutustyöryhmät päättävät 
vuosittaisesta kurssitarjonnasta ja sopivat ateriakorvauksen. 
 
Liittojen väliset koulutustyöryhmät ovat hyväksyneet liitteenä olevan kurssiluettelon 
mukaisesti yleissopimuksissa tarkoitetun Ay-koulutuksen ja yhteisen koulutuksen vuo-
deksi 2019 sekä Paperiliitto r.y.:n että Sähköalojen Ammattiliitto ry:n jäsenten osalta. 
Osallistumisoikeus ja korvaukset kyseisille kursseille osallistumisesta määräytyvät työ-
ehtosopimusten osana noudatettavien yleissopimusten mukaisesti. Paperiliitto r.y.:n ja 
Sähköalojen Ammattiliitto ry:n järjestämät kurssit vain liittojen omille jäsenille. 

 
Ay-koulutus (7.3) 
 
Yleissopimusten 7.3 perusteella koulutustyöryhmät ovat hyväksyneet liitteen mukaiset 
kurssit sellaiseksi ay-koulutukseksi, johon luottamushenkilöt saavat yleissopimusten 
ay-koulutusta koskevin edellytyksin osallistua, ja joilta maksetaan 7.4 kohdan mukai-
nen ansionmenetyksen korvaus sekä liittojen sopima ateriakustannusten korvaus kul-
takin kurssipäivältä koulutuksen järjestäjälle. 
 
Etuuksien saamisen edellytyksenä on, että hakija täyttää yleissopimuksen mukaiset: 
 

a. yleiset korvauksen saamisen edellytykset, 
b. osallistujakohtaiset edellytykset, ja 
c. kurssikohtaiset edellytykset. 

 
Ateriakustannusten korvauksen suuruudeksi on sovittu 25,34 euroa vuonna 2019. 
 
Yhteinen koulutus (7.2) 
 
Koulutustyöryhmät ovat yleissopimusten 7.2 kohdan yhteistä koulutusta koskevin edel-
lytyksin hyväksyneet järjestettäväksi liitteen mukaiset kurssit. 

 

 

 

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto r.y.:n sekä Metsäteollisuus ry:n ja Sähköalojen 
ammattiliitto ry:n välillä hyväksytyt kurssit vuonna 2019  

 
 



 
Yleissopimusten mukaan yhteisille kursseille osallistumisesta sovitaan paikallisesti. 
Korvaukset yhteisille kursseille osallistuttaessa määräytyvät yleissopimusten 7.1 koh-
dan mukaan. 
 
 
 
Metsäteollisuus ry Paperiliitto r.y. Sähköalojen ammattiliitto ry 
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KURSSIT VUONNA 2019 

 

Yleissopimuksen kohdan 7.3 kohdan mukaiset kurssit 

Kurssit järjestetään Kiljavan opistolla, ellei muuta ole mainittu. Paperiliitto r.y.:n ja Sähköalojen 

ammattiliitto ry:n järjestämät kurssit vain liittojen omille jäsenille. 

Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv) 

11. – 15.2.  Paperiliitto r.y. 

18. – 22.2.  Yleinen (Oulu) 

11.- 15.3.  Sähköalojen ammattiliitto ry 

1. – 5.4.  Yleinen (Kuopio) 

8. – 12.4.  Paperiliitto r.y. (Oulu) 

6. – 10.5.  Yleinen 

23.-27.9.  Sähköalojen ammattiliitto ry 

Luottamusmiesten jatkokurssi (5+5 pv) 

23.-27.9. 1. jakso  Sähköalojen ammattiliitto ry  

7. – 11.10.  1.jakso Paperiliitto r.y. 

28.10.-1.11. 2. jakso Sähköalojen ammattiliitto ry 

4. – 8.11.  2. jakso Paperiliitto r.y. 

21. – 25.10. 1. jakso Yleinen 

25. – 29.11. 2. jakso  Yleinen 

Pääluottamusmiesten täydennyskurssi (3 pv) 

6. – 8.5.  Yleinen 

Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi (2 pv) 

13. – 14.5.  Yleinen 

Työsuojelun peruskurssi (5 pv) 

18. – 22.2.  Yleinen (Oulu) 

11. - 15.3.  Sähköalojen ammattiliitto ry  

1. – 5.4.  Yleinen (Kuopio) 
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13. – 17.5.  Yleinen 

Työsuojelun jatkokurssi (5+5 pv) 

13. – 17.5. 1. jakso Yleinen 

2. – 6.9. 2. jakso Yleinen 

Yksintyöskentelyn turvallisuus ja väkivallan hallinta: työsuojelun täydennyskurssi 

(3 pv) 

21. – 23.10.  Yleinen 

Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi (3pv) 

9. – 11.9.  Yleinen 

Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun täydennyskurssi (2 pv) 

12. – 13.9.  Yleinen 

Kuukauden kurssi (5+5+5+5 pv) 

6. – 10.5. 1. viikko Yleinen 

13. – 17.5. 2. viikko  Yleinen 

2. – 6.9. 3. viikko Yleinen 

9. – 13.9. 4. viikko Yleinen 

Ruotsinkieliset kurssit (vain Sähköalojen ammattiliitto ry:n jäsenille) 

30.1.-1.2.  Grundkurs förtroendemän (JHL-opisto, Helsinki) 

11.-15.3.  Grundkurs i arbetarskydd (JHL-opisto, Helsinki) 

19.-23.8.  Fortsättningskurs i arbetarskydd del 1 (JHL-opisto, Helsinki) 

7.-11.10.  Fortsättningskurs i arbetarskydd del 2 (JHL-opisto, Helsinki) 

18.-20.11.  Fortsättningskurs för förtroendemän (JHL-opisto, Helsinki) 
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Yleissopimuksen 7.2. kohdan mukainen koulutus 

Kurssit järjestetään Kiljavan opistolla, ellei muuta ole mainittu. 

Työoikeuden peruskurssi (5 pv) 

6. – 10.5.  Yleinen 

28.10. – 1.11. Yleinen 

Työoikeuden täydennyskurssi (5 pv) 

3. – 7.6.  Yleinen 

2. – 6. 9.  Yleinen 

Paikallinen sopiminen (3 pv) 

15. – 17.5.  Yleinen 

4. – 6.9.  Yleinen 

11. – 13.11.  Yleinen (Tampere) 

Luottamusmiehen työsuojelutieto (2 pv) 

2. – 3.9.  Yleinen 

Yritys ja yhteisö muutoksessa: yhteistoimintatiedon kurssi (2 pv) 

2. – 3.9.  Yleinen 

Työ ja henkinen hyvinvointi (5 pv) 

2. – 6.9.  Yleinen 

Toimivat ja terveelliset työajat (3 pv) 

4. – 6.9.  Yleinen 

Työsuojelulainsäädännön kurssi (3 pv) 

9. – 11.9.  Yleinen 

Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi (2 pv) 

12. – 13.9.  Yleinen 
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