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Yleistä

❖ Ammattiyhdistyskoulutuksen tavoitteena on tuottaa osaamista liiton 
luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiosastojen 
aktiivien sekä kaikkien jäsenten tarpeisiin.

❖ Opintovapaalaki takaa kaikille jäsenille oikeuden kouluttautua 
työajalla. Liiton opinto-ohjesäännöistä löytyy ohjeet liiton maksamista 
korvauksista. 

❖ Liitto järjestää ay-kurssit Murikka-opistolla.

❖ www.murikka-opisto.fi  



Osallistumisoikeus ay-koulutukseen

❖ Kuukauden tai sitä lyhyemmän ajan kestäville kursseille annetaan 
työntekijöille tilaisuus osallistua työsuhteen katkeamatta, milloin se 
aiheuttamatta tuntuvaa haittaa tuotannolle tai yrityksen 
toiminnalle käy päinsä. 

❖ Ilmoitus aikomuksesta lähteä kurssille on tehtävä mahdollisimman 
varhain.

❖ Milloin kurssi kestää enintään yhden viikon, on ilmoitus annettava 
vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua sekä milloin on kysymys 
pitemmästä kurssista, vähintään kuusi viikkoa ennen. 



Korvaukset
❖ Työnantaja on velvollinen maksamaan luottamusmiehelle, varapääluottamusmiehelle, 

työsuojeluvaltuutetulle, -varavaltuutetulle, työsuojelutoimikunnan jäsenelle ja työsuojeluasiamiehelle 
heidän tehtäviensä edellyttämän koulutuksen osalta korvauksen ansionmenetyksestä, edellä mainituille 
luottamusmiehille enintään kuukauden ajalta ja työsuojeluluottamustehtävissä oleville enintään kahden 
viikon ajalta. 

❖ Lisäksi ansionmenetys korvataan enintään kuukauden ajalta työsuojeluvaltuutetulle yrityksissä, joissa 
työsuojeluvaltuutetun edustamien työntekijöiden määrä vähintään on 40.

❖ Samoin maksetaan korvaus ammattiosaston puheenjohtajalle enintään kuukauden ajalta, mikäli hän 
työskentelee yrityksessä, jossa on vähintään 100 asianomaisen alan työntekijää ja hänen johtamassaan 
ammattiosastossa on vähintään 50 jäsentä. 

❖ Järjestäjälle aiheutuvien ruokailukustannusten korvaukseksi keskusjärjestöjen välillä sovittu ateriakorvaus. 
❖ Etäkoulutuksista ei ole sovittu ateriakorvauksista.

❖Paikallisesti voi sopia  paremmin.



Hakeminen

❖ Kun haet opiskelemaan kurssille, täytä osoitteesta

www.selry.fi/koulutus löytyvä kurssihakemus.

Anna täyttämäsi hakemus työnantajallesi ja kun

työnantajasi on täyttänyt omat osuutensa, lähetä 
hakemus viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua

allekirjoitettuna osoitteeseen jaana.saaranen@selry.fi

mailto:jaana.saaranen@selry.fi


Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit

• Sovitaan vuosittain ETL:n
kanssa loka-marraskuussa

• Löytyy koulutusoppaasta 
www.selry.fi/koulutus 

• ja Elintakeesta    



Kurssiapuraha

❖ SEL:n liittohallitus on hyväksynyt kurssiapurahat vuodelle 2022:

❖ Kurssipäivärahan suuruus vuonna 2022 on 43,44 €/vrk.

❖Perinteisten perusoppijaksojen, eli ay-liikkeen opistojen 3 kk:n kurssin tuen 
laskentaraja on 956,98 €, jota sovelletaan jo vuonna 2021 alkaviin 
kursseihin, mikäli ne jatkuvat vuonna 2022.

❖ Ns. järjestökurssien kurssistipendi vuonna 2022 on 195,60 €/vko eli

yhteensä päivärahan kanssa 412,79 €/vko.

❖ Jos apurahojen yhteismäärä ylittää yllä kuvatut tasot, opiskelijaa tulisi 
verottaa yli menevältä osalta.



KSL-opintokeskuksen kurssit

❖ Vuosittain sovittava lista koulutuksista.

❖ SEL maksaa jäsentensä koulutuksen osallistumismaksun 
sekä matkakulut.

❖ Kaksipäiväiset koulutukset sisältävät myös majoituksen.

❖ Kurssit löytyvät koulutusoppaasta selry.fi/koulutus

❖ KSL:n kursseille haetaan www.ksl.fi/koulutukset



Opinnot Koski-rekisteriin 2022

❖OPH:n Koski-tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen 
ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Perusopetuksen, 
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet tiedot 
oppilaiden yksittäisestä opintosuorituksesta ja suoritetuista tutkinnoista KOSKI-
palveluun vuodesta 2018 alkaen. Tietovaranto sisältää myös tiedot opinto-
oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja 
osaamisvaatimuksista.

❖Murikka-opisto ja Kiljavan opisto ovat kirjanneet omia kurssejaan 
valtakunnalliseen Koski-opintorekisteriin. Opintosuoritusten tallentaminen 
rekisteriin helpottaa opistossa suoritettujen opintojen hyväksi lukemista 
myöhemmissä opinnoissa sekä osoittaa opiskelijan osaamisen. Voit hyödyntää 
tietoja myös työnhaussa ja työelämässä. 



Muu koulutus

❖ Alueellista koulutusta aluetoimistojen ja aluejärjestöjen 
järjestämänä

❖ Ammattiosastojen järjestämä koulutus

❖ Nuorille suunnattua alueellista ja valtakunnallista 
koulutusta

❖ Valtakunnallista koulutusta esim. ammattiosastopäivät



Kansainvälistä koulutusta
❖ ETUI eli European Trade Union Institute on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestö EAY:n (ETUC) itsenäinen 

tutkimus- ja koulutuskeskus. ETUI kouluttaa yhteistyössä liittojen kanssa. Koulutusten teemat liittyvät ajankohtaisiin 
eurooppalaisiin työelämän aiheisiin.

❖ Koulutuksia löytyy liittojen henkilöstölle sekä henkilöstön edustajille. ETUI saa rahoitusta Euroopan unionilta, joten 
koulutukset ovat hyvin edullisia.

❖ Katso ETUIn koulutustarjonta,  etui.org/education

❖ Solidaarisuuskeskus SASK jakaa tietoa työntekijöiden oikeuksista kehittyvissä maissa
❖ SASK on kehitysyhteistyöjärjestö, joka keskittyy työntekijöiden oikeuksien edistämiseen eri maissa. SASK järjestää 

seminaareja ja koulutuksia, joissa käsitellään kansainvälisiä työoloja ja niiden vaikutuksia suomalaiseen työelämään. 
Lisäksi järjestö organisoi eri maihin opintomatkoja, joilla tutustutaan paikalliseen työelämään ja paikallisten liittojen 
työhön.

❖ Lue lisää SASKin koulutuksista ja opintomatkoista. sask.fi/tule-mukaan/osallistu/

❖ Genèvekoulu antaa yleiskuvan kansainvälisen työelämän pelisäännöistä
❖ Tavoitteena on hahmottaa työelämän kansainvälisyyttä. Osallistujat oppivat, miten kansainvälinen työjärjestö ILO 

toimii ja saavat tietoa eurooppalaisten työelämän järjestöjen tehtävistä ja globalisaatiokehityksen linjauksista sekä 
verkostoituvat pohjoismaisten ay-toimijoiden kanssa.

❖ Työjärjestö ILO on keskeinen osa koulutusta, koska se luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia sekä valvoo ja 
tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa. Järjestö toimii kolmikantaisesti eli jäsenvaltioiden hallinnon 
edustajien kanssa yhdessä neuvottelevat sekä työntekijöiden että työnantajien järjestöjen asiantuntijat.

❖ tsl.fi/koulutus/kansainvalinen-koulutus/geneve-koulu.html 

https://www.etui.org/Training
https://www.sask.fi/tule-mukaan/osallistu/


Hauskaa, hyvinvointia, vuorovaikutusta…


