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PAIKALLINEN KOULUTUS 
 

Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan työhuonekunnissa ja ammattiosastoissa 
toteutettavaa koulutusta. Se voi myös olla ammattiosastojen yhdessä maakuntatasolla 
järjestämää koulutusta. Paikallinen koulutus on liiton koulutusyksikön 
ammattiosastojen kanssa yhteistyössä järjestämää koulutusta (1–5 pv.), jota liitto 
tukee. 
 
Paikallinen koulutus tulisi ensisijaisesti suunnata niille ammattiosastojen jäsenille, 
jotka eivät toimi luottamustehtävissä. Paikallisella koulutuksella voidaan myös 
täydentää liiton luottamushenkilöille suuntaamaa koulutusta. 
 
Paikallinen koulutus ei korvaa liiton järjestämää alueellista ja valtakunnallista 
koulutusta. 
 

Ammattiosasto tai -osastot 
• hankkii osanottajat  
• varaa kurssipaikan 
• vastaa kurssin käytännön järjestelyistä, ruokailuista, virkistystaukojen tarjoiluista, 

majoituksista ja muista vastaavista koulutukseen liittyvistä asioista 
• tilaa liitolta haluamansa kurssin 

 
Liitto 

• hyväksyy kurssihakemuksen 
• vastaa paikallisen koulutuksen opetuksen toteutuksesta sovittavalla tavalla 
• ilmoittaa vuosittain paikallisen koulutukseen suunnitellut kurssikokonaisuudet 
• vastaa kouluttajien ja kurssimateriaalin hankkimisesta 

 
Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdessä kurssin ajankohdan ja kurssin sisältöön liittyvät 
tarkennukset. 
 

Ammattiosasto korvaa 
• kurssilaisten mahdolliset majoituskulut 
• kurssilaisten matkakustannukset 
• kurssin ilmoituskulut (postimaksut, yms) 
• ruokailu- ja tarjoilukulut siltä osalta, joka ylittää 20 €/hlö/kurssipäivä 
• liiton hyväksymän tason ylittävät tilakustannukset 

 
Liitto korvaa 

• kouluttajan palkkiot, majoituskulut, matkakulut, ruokailu- ja tarjoilukustannukset 
• järjestön ulkopuolisten kouluttajien todelliset tilaisuudesta aiheutuneet laskut 
• liiton ja ammattiosastojen omille kouluttajille EI makseta palkkioita. Oman 

ammattiosaston kouluttajana toimiminen EI myöskään oikeuta kulukorvauksiin. 
• opetustilasta aiheutuneet kulut keskimääräisen ja kohtuullisen tason mukaan 
• ruokailu- ja muut tarjoilukulut tositetta vastaan, enintään 20 €/hlö/kurssipäivä (6 h) 
• koulutusmateriaalit ja niiden hankinnan 
• arkipäivänä järjestettävästä koulutuksesta maksetaan kurssistipendi ja –päiväraha, 

mikäli kurssille osallistujalle syntyy ansionmenetystä. Tuen maksaminen edellyttää 
palkattomuustodistusta. 
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Kurssien sisältöjä: 
• luottamushenkilökoulutus 
• mediataidot/viestintä 
• muutoksen- ja elämänhallinta 
• nuorille erikseen suunnatut kurssit 
• tietotekniikka 
• työehtosopimuskoulutus 
• työnohjaus luottamushenkilöille 
• työoikeus 
• työsuojelu 
• yhdistys- ja järjestötoiminta 
• yrityksen/yhteisön toiminnan kehittäminen / yhteistoiminnan kehittäminen 

 
Hakemus paikallisen koulutuksen järjestämisestä tulee toimittaa liittoon viimeistään 
kuukautta ennen tilaisuuden alkua. Hakemuksia saa koulutusasiantuntijalta sekä 
kotisivuilta: https://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet. Kurssin aikana kerätään osallistujien 
nimilista ja toimitetaan se yhdessä korvaushakemuksen ja liitteiden (kuitit maksuista, 
joista korvausta haetaan) kanssa koulutusasiantuntijalle. Osasto maksaa ensin kaiken 
ja hakee kulujen korvaamista sitten liitolta. 
 
Vuoden 2022 alusta Tilastokeskus kysyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 
Opetushallituksen toimeksiannosta vapaan sivistystyön opiskelijoiden tilastollisia 
taustietoja, joten kursseilla kierrätetään myös profiilitietolomake, joka täytetään 
nimettömästi. 
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