
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Autoliikenteen 
Työnantajaliitto ry:n välinen koulutussopimus 
 
 
Johdanto 
 
Yhteiskunnan kehittyminen, elinkeinorakenteen muuttuminen, työllisyyden ylläpitäminen ja tuottavuuden 
lisääminen sekä osallistumisjärjestelmien kehittäminen edellyttävät jatkuvaa, kaikkiin henkilöryhmiin 
kohdistuvaa suunnitelmallista koulutustoimintaa. Vapaa-ajan lisääntyessä on henkilökunnalla entistä 
paremmat edellytykset suunnata koulutustaan omien harrastustensa ja monipuolisen ammattitaidon 
kehittämisen suuntaan. Aikuiskoulutuksella tulee olemaan kasvava merkitys ammattitaidon ylläpitämi-
sessä ja sen kehittämisessä. Koulutuksella on myös keskeinen merkitys työpaikan ja 
työmarkkinaosapuolten yhteistyön kehittämisen kannalta. 
 
 
1. Koulutustyöryhmä 
 
Tämän sopimuksen toimeenpanoa varten on koulutustyöryhmä, johon kumpikin järjestö nimeää kaksi 
edustajaa. Koulutustyöryhmä on lisäksi yleinen yhteistyöelin järjestöjen välisissä koulutusasioissa. 
 
Koulutustyöryhmälle tulee antaa ennen tiettyä kurssia koskevaa hyväksymispäätöstä, selvitys kurssin 
opetusohjelmasta ja ilmoitettava kurssin ajankohta, järjestämispaikka ja mahdolliset muut 
koulutustyöryhmän pyytämät tiedot. Hyväksymällään kurssilla koulutustyöryhmällä on myös 
mahdollisuus seurata opetusta. 
 
Hyväksymispäätöksiä tehdessään koulutustyöryhmän tulee kiinnittää huomiota siihen, että myös viikkoa 
lyhyempiä kursseja hyväksytään korvausten piiriin. 
 
Järjestöt tiedottavat koulutustyöryhmän seuraavalle vuodelle hyväksymät kurssit viimeistään kaksi 
kuukautta ennen ensimmäisen kurssin alkua. 
 
 
2. Ammatillinen jatko-, täydennys- ja 
 uudelleenkoulutus 
 
Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutusta tai lähettäessä työntekijän hänen ammattiinsa 
liittyviin koulutustilaisuuksiin, korvataan koulutuksen aiheuttamat suoranaiset kustannukset ja säännöl-
lisen työajan ansionmenetys keskituntiansion mukaan laskettuna, ellei ao. työehtosopimuksessa ole 
toisin sovittu. Jos koulutus tapahtuu kokonaan työajan ulkopuolella, korvataan siitä johtuvat suoranaiset 
kustannukset. Se, että kysymyksessä on tämän pykälän mukainen koulutus, todetaan ennen 
koulutustilaisuuteen ilmoittautumista. 
 
Suoranaisilla kustannuksilla tarkoitetaan matkakustannuksia, kurssimaksuja, kustannuksia 
kurssiohjelman mukaisesta opetusmateriaalista, internaattikurssien täysihoitomaksua ja muiden kuin 
internaattikurssien osalta ao. työehtosopimuksen mukaan määräytyviä matkakustannusten korvauksia. 
Säännöllisen työajan ansionmenetys korvataan sekä kurssi- että matka-ajan osalta. Työajan ulkopuolella 
koulutukseen tai sen edellyttämiin matkoihin käytetystä ajasta ei korvausta suoriteta. Viikko- ja 
kuukausipalkkaisen henkilön palkkaa ei kurssin eikä sen vaatimien matkojen ajalta vähennetä. 
 
 
 
3. Yhteinen koulutus 
 
Järjestöjen välisten yhteistoimintasopimusten edellyttämän koulutuksen järjestävät 
- liitot yhteisesti, 
- työnantaja- ja työntekijäpuoli yhteisesti työpaikalla tai muussa paikassa. 
 
Osapuolet toteavat, että yhteinen koulutus yleensä tapahtuu tarkoituksenmukaisimmalla tavalla 
työpaikkakohtaisesti, jolloin paikalliset olosuhteet tulevat parhaiten huomioonotetuiksi. 
 
Työsuojelun yhteistoiminnan peruskurssit ja työsuojeluyhteistyön kannalta tarpeelliset erikoiskurssit ovat 



tässä tarkoitettua yhteistä koulutusta. Peruskurssille voivat tämän sopimuksen edellytyksin osallistua 
työsuojelutoimikunnan jäsen, työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutettu ja työsuojelu-asiamies sekä erikois-
kurssille työsuojeluvaltuutettu. 
 
Koulutukseen osallistuvalle yhteistoimintaelimen jäsenelle ja sopimusten edellyttämälle työntekijäin 
edustajalle suoritetaan korvaus kuten 2 §:ssä on määrätty. Koulutukseen osallistumisesta sovitaan 
paikallisesti koulutuksen luonteesta riippuen kysymykseen tulevassa yhteistyöelimessä tai työnantajan ja 
luottamusmiehen kesken. 
 
Yhteistä koulutusta koskevia määräyksiä sovelletaan myös osallistumisjärjestelmiä koskevaan 
koulutukseen. Koulutukseen osallistumisesta voidaan sopia myös työn-antajan ja asianomaisen henkilön 
kesken. 
 
4. Ammattiyhdistyskoulutus 
 
4.1. Työsuhteen säilyminen 
 ja ilmoitusajat 
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön ja sen jäsenliittojen järjestämille kuukauden tai sitä lyhyemmän 
ajan kestäville kursseille annetaan työntekijöille tilaisuus osallistua työsuhteen katkeamatta, milloin se 
aiheuttamatta haittaa yrityksen toiminnalle käy päinsä. Edellä mainittua haittaa arvioitaessa kiinnitetään 
huomiota myös työpaikan kokoon. Kielteisessä tapauksessa ilmoitetaan pääluottamusmiehelle viimeistään 
10 päivää ennen kurssin alkua syy, jonka takia vapaan myöntäminen tuottaisi tuntuvaa haittaa. Tällöin olisi 
suotavaa yhteisesti pyrkiä selvittämään muu mahdollinen ajankohta, jolloin kurssille osallistumiselle ei olisi 
estettä. 
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. 
 
Ennen kuin henkilö osallistuu edellä tarkoitettuun koulutustilaisuuteen, on osallistumisen aiheuttamista 
toimenpiteistä sovittava työnantajan kanssa sekä nimenomaisesti etukäteen todettava, onko kyseessä 
sellainen koulutustilaisuus, josta työnantaja suorittaa työntekijälle korvauksia koulutussopimuksen 
mukaisesti. Samalla on todettava, mikä on näiden korvausten laajuus. 
Milloin työntekijä edellä olevassa järjestyksessä on osallistunut SAK:n ns. kolmen kuukauden kurssille, ei 
hänen työsuhteensa kurssin vuoksi katkea. 
 
4.2. Korvaukset 
 
Kurssilta, joka järjestetään SAK:n tai sen jäsenliiton koulutuslaitoksissa tai erityisestä syystä muualla ja 
jonka koulutustyöryhmä on hyväksynyt, työnantaja on velvollinen maksamaan pääluottamusmiehelle, 
luottamusmiehelle, varapääluottamusmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle, -varavaltuutetulle, 
työsuojelutoimikunnan jäsenelle ja työsuojeluasiamiehelle koulutuksen ajalta korvausta 
ansionmenetyksestä silloin, kun tämä osallistuu yrityksen luottamustehtävien hoitamisen edellyttämään 
koulutusyhteistyöryhmässä hyväksyttyyn koulutukseen. Korvausta maksetaan luottamusmiehille 
enintään kuukauden ajalta, ja edellä mainituille työsuojeluluottamustehtävissä oleville enintään kahden 
viikon ajalta. Samoin maksetaan korvaus edellä mainituissa koulutuslaitoksissa järjestettyjen yrityksen 
kannalta tarkoituksenmukaisten luottamusmiestoimintaan liittyvien koulutustilaisuuksien osalta 
ammattiosaston puheenjohtajalle enintään kuukauden ajalta, mikäli hän työskentelee yrityksessä, jossa 
on vähintään 100 asianomaisen alan työntekijää ja hänen johtamassaan ammattiosastossa on vähintään 
50 jäsentä. 
 
Luottamusmiehille ja ammattiosaston puheenjohtajalle korvataan vastaavasti heidän osallistuessaan 
SAK:n opistoissa järjestettävälle kolmen kuukauden kurssille ansionmenetys yhden kuukauden osalta, 
jos he työskentelevät yrityksessä, jossa on vähintään 100 asianomaisen alan työntekijää, ja 
puheenjohtajan osalta, jos hänen johtamassaan ammattiosastossa on vähintään 50 jäsentä edellyttäen, 
että kyseinen henkilö kurssin päätyttyä palaa entiseen työpaikkaansa. 
 
Lisäksi maksetaan 4.2. kohdassa tarkoitetuista työntekijöistä kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta 
ansionmenetyksen korvausta suoritetaan, kurssista sen järjestäjälle aiheutuvien ruokailukustannusten 
korvaukseksi järjestöjen välillä sovittu ateriakorvaus. 
 
 



Edellä tässä kohdassa tarkoitettuja korvauksia työnantaja on velvollinen maksamaan samalle henkilölle 
vain kerran samasta tai sisällöltään vastaavasta koulutustilaisuudesta. 
 
5. Ammattiyhdistyskoulutuksen laajuus 
 ja laajuuden seuranta 
 
Koulutustyöryhmä voi hyväksyä 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja kursseja korvausten piiriin enintään 1700 
kurssipäivää kalenterivuotta kohti. 
 
Työntekijäliitto huolehtii, ettei edellä olevaa kurssipäivien lukumäärää ylitetä. Työnantajaliitolla on oikeus 
saada tiedot toteutuneiden kurssipäivien lukumäärästä. 
 
6. Sosiaaliset edut 
 
Osallistuminen 4 §:ssä tarkoitettuun ay-koulutustilaisuuteen ei yhden kuukauden rajaan asti aiheuta 
vuosiloma-, eläke- tai muiden niihin verrattavien etuuksien vähenemistä. 
 
7. Voimassaoloaika 
 
Tämä sopimus tulee voimaan 12. päivänä helmikuuta 1995 ja on voimassa toistaiseksi kuuden 
kuukauden irtisanomisajoin. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


