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1.  LIITON KURSSIT 

Sähköliitto järjestää vuosittain koulutustapahtumia, jotka on tarkoitettu sopimusalajäsenille. Koulutusta 

voidaan järjestää myös nimetylle kohderyhmälle. Sähköliiton järjestö- ja koulutusvaliokunta vastaa 

koulutuksen suunnittelusta. Edunvalvontaan liittyvä koulutus suunnitellaan yhteistyössä johtokuntien kanssa. 

Koulutus voi olla alueellista tai valtakunnallista. 

Sähköliiton omilla kursseilla korvataan: 

- majoitus 2 hengen huoneissa 

- ohjelmaan merkityt ruokailut 

- kaikki kursseilla jaettava materiaali 

- matkakulut koulutusohjesäännön kohdan 6 mukaan 

2. OPISTOKURSSIT (Kiljava ja muut kansanopistot) 

Luottamushenkilökoulutus 

On koulutusta, joka hyväksytään vuosittain Sähköliiton ja työnantajaliittojen välisissä neuvotteluissa 

työnantajan tukeen oikeuttavaksi koulutukseksi. Työnantajan tuki tarkoittaa ansionmenetyksen korvausta 

(keskituntiansion mukaan tai kuukausipalkka lyhentämättömänä) ja ateriakorvausta opistolle. 

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohdan 6 mukaan. 

Opintostipendi luottamushenkilökoulutukseen osallistuville henkilöille 

Opintovapaalain mukaan opintovapaata voidaan myöntää ammattiyhdistyskoulutusta varten siten kuin 

valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisessä työehto- tai virkaehtosopimuksessa erikseen sovitaan. 

Pääsääntö työehtosopimuksissa on se, että työntekijällä on hänen asemastaan riippumatta oikeus osallistua 

ay-koulutukseen työsuhteen katkeamatta enintään kuukauden ajan kalenterivuodessa. Luottamusmies- ja 

työsuojeluedustajille tarkoitettuun koulutukseen voivat osallistua esimerkiksi teknologiateollisuuden 

yhteyshenkilöt tai muut koulutuksesta kiinnostuneet henkilöt, joilla ei ole työehtosopimuksen tarkoittamalla 

tavalla oikeutta työnantajan maksamaan palkkaan koulutusajalta. 

Niille sähköliittolaisille aktiiveille ja yhteyshenkilöille, jotka eivät saa koulutusajalta palkkaa tai muuta 

korvausta maksetaan erillinen opintostipendi. Erillinen stipendi maksetaan vain luottamusmies- ja 

työsuojeluedustajien koulutukseen osallistuville. Stipendin suuruuden päättää vuosittain liiton edustajisto. 

Stipendin suuruus vuodelle 2018 on 600 €/viikko. Jos koulutuksen pituus on alle viikon, on stipendin suuruus 

kurssin pituuden mukaan laskettava viikkostipendin osamäärä. Liitto seuraa vuosittain sitä, ettei maksettujen 

stipendien enimmäismäärä ylitä verottajan vuosittain antamaa enimmäismäärää. Saajalla on vastaavasti 

velvollisuus seurata kaikkien stipendien ja apurahojen enimmäismäärää. Sähköliitolla on oikeaus tarkastaa 



stipendin hakijoilta se, että stipendi kohdistuu opinnoista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Apurahojen ja 

stipendien vuotuinen enimmäismäärä löytyy verottajan syventävistä vero-ohjeista. 

Matkakulut koravtaan koulutusohjesäännön kohta 6 mukaan. 

Järjestökurssit 

Ovat ammattiyhdistystoimintaan läheisesti liittyviä kursseja, joita järjestetään ammattiyhdistysliikettä lähellä 

olevissa kansanopistoissa. Kurssille hakeudutaan ohjeen mukaisesti ja hakemus toimitetaan liiton 

koulutusyksikköön, joka tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä. 

Työnantajalla ei ole korvausvelvollisuutta koulutuksesta syntyneiden kulujen ja ansionmenetyksen osalta. 

Työnantaja voi korvata syntyneet kustannukset ja ansionmenetyksen siitä paikallisesti niin sovittaessa. 

Kurssilaisten on anottava työnantajalta opintovapaata koulutuksen ajalle, jos se sijoittuu työvuoron ajalle. 

Koulutukseen voi osallistua myös vapaa-ajalla tai työttömyysaikana. 

Mikäli kurssille osallistumisesta syntyy ansionmenetystä, liitto korvaa sen kurssistipendillä ja -päivärahalla. 

Myös useat ammattiosastot maksavat jäsenilleen kurssin käymisestä korvauksia. Ota selvää oman 

ammattiosastosi maksamista korvauksista. 

Kurssit on tarkoitettu sopimusalajäsenille. Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohdan 6 mukaan. 

3. PAIKALLINEN KOULUTUS 

Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan työhuonekunnissa ja ammattiosastoissa toteutettavaa koulutusta. Se 

voi myös olla ammattiosastojen yhteenliittymien maakuntatasolla järjestämää koulutusta. Paikallinen 

koulutus on liiton koulutusyksikön ja 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 kurssikalenterissa 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 15 € ylittävältä osalta 

- liiton hyväksymän tason ylittävät tilakustannukset 

Liitto korvaa 

- kouluttajan palkkiot, majoituskulut, matkakulut, ruokailu- ja tarjoilukustannukset 

- järjestön ulkopuolisten kouluttajien todelliset tilaisuudesta aiheutuneet laskut 

- liiton ja ammattiosaston 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 15 €/hlö/kurssipäivä (6 h) 

- koulutusmateriaalit ja niiden hankinnan 

- arkipäivänä järjestettävästä koulutuksesta maksetaan kurssistipendi ja päiväraha, mikäli kurssille 

osallistujalle syntyy ansionmenetystä. Tuen maksaminen edellyttää palkattomuustodistusta. 

Kurssien sisältöjä: 

- ATK 

- luottamushenkilökoulutus 

- mediataidot/viestintä 

- muutoksen- ja elämänhallinta 

- nuorille erikseen suunnatut kurssit 

- työehtosopimuskoulutus 

- 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 liiton postituksesta sekä kotisivuilta. 

4. TSL:N KURSSIT 

Liitto korvaa kurssimaksun TSL:n järjestämiltä viikonloppukursseilta sillä edellytyksellä, että liittoon on tehty 

ennakkoilmoitus osallistumisesta. 

Korvauksen piirissä olevat kurssit ilmoitetaan vuosittain Sähköliiton ja TSL:n toimesta. Koulutukseen voivat 

osallistua kaikki jäsenet. 

5. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS, MM. HUMAK 

Humanistisen Ammattikorkeakoulun (Humak) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman 

mukaisesta koulutuksesta avoimessa korkeakoulussa sekä aikuisille kohdennetusta muuntokoulutuksesta 

korvataan: 

- kurssiapuraha ja kurssistipendi maksetaan lähiopetukseen kuuluvilta päiviltä 

- majoitus- ja ruokailukulut korvataan Kiljavan opiston Humak opiskelijoiden hinnoittelun mukaan 

- matkakustannukset korvataan liiton koulutusohjesäännön mukaan 



- kurssi- ja osallistumismaksut 

Työoppimisjaksot korvataan SAK:n suosituksen mukaisesti. 

Sähköliitto ei korvaa kansalaistoiminnan ja nuorisotyön nuorisoasteen koulutusohjelman opinnoista 

aiheutuneita kuluja. 

Sähköliitto osallistuu samoilla periaatteilla muiden vastaavansisältöisten korkeakouluopintojen tukemiseen. 

  

6. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN 

- Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Oman auton käytöstä korvaus maksetaan 

vain auton käyttäjälle. Korvaus on 0,23 €/km. 

- TSL:n kurssien kulut korvataan TSL:n ohjeen mukaan. 

- Lentokoneella ja taksilla matkustamista ei korvata kuin erityistapauksissa. Näistä tapauksista on aina 

sovittava ennakkoon liiton koulutusyksikön kanssa. 

- Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäisyys. 

- Mikäli liitto järjestää kursseja samasta aiheesta eri puolella Suomea, kurssilaisia kehotetaan osallistumaan 

lähinnä kotipaikkaa olevalle kurssille. Matkakulut korvataan osallistujaa lähinnä olevan kurssipaikan mukaan. 

- Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liittyviä majoituksia. Mikäli on tarvetta majoittua kurssipaikalle 

kurssin alkamista edeltävänä päivänä, siitä on haettava korvausta esimerkiksi omalta ammattiosastolta tai 

kustannuksista on vastattava itse (ei koske Kiljavan opiston kursseja). 

- Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainoista osallistumista kurssitapahtumaan 

- Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita osallistumisensa 

peruutuksesta kutsussa mainittuun määräaikaan mennessä. 

- Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun todistettavissa olevan syyn, jolla poissaololle syntyy 

peruste, kuluja ei laskuteta. 

Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava etukäteen liiton kurssisihteerin kanssa. 

 


