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LIITE 4 SOVELTAMISOHJE PK-YRITYKSET JA AY-KOULUTUS 

 

TEOLLISUUSLIITON JÄRJESTÄMILLE KURSSEILLE OSALLISTUMI-
NEN  

Pienten ja keskisuurten yritysten ottaminen huomioon 

Kemianteollisuus ry ja Teollisuusliitto ry toteavat yhdessä, että kurssien 
määrässä ja henkilöstöedustajien osallistumisoikeudessa huomioidaan 
pienet ja keskisuuret yritykset.  

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä henkilöstöedustajat osallistuvat töihin 
ja henkilöstön edustustehtäviin, jolloin kursseille osallistuminen saattaa ai-
heuttaa tuntuvaa haittaa yrityksen tuotannolle tai toiminnalle. Edellä mai-
nituista syistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kursseilla käydään 
yleensä hitaammassa tahdissa verrattuna isoihin yrityksiin. Toimitusvar-
muus ei kurssien takia saa vaarantua. Ylityön tekemistä vältetään mah-
dollisuuksien mukaan ja pyritään ratkaisemaan vapautus työstä joustavin 
järjestelyin.  

Milloin henkilöstön edustaja on hakeutunut kurssille, ja työnantaja on teh-
nyt kielteisen päätöksen tai mikäli työnantaja joutuu yrityksen tuotannolli-
sesta tai toiminnallisesta syystä siirtämään kurssia, pyritään yhteisesti sel-
vittämään muu mahdollinen sopiva ajankohta. Epäselvissä tilanteissa osa-
puolet voivat olla yhteydessä Teollisuusliiton koulutusyksikköön ja/tai Ke-
mianteollisuuden työsuhdeasiantuntijoihin.  

Pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu tai heidän varamiehensä eivät 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä osallistu samasta yrityksestä sa-
maan aikaan ay-kursseille, ellei paikallisesti toisin sovita.   
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Kehittämiskeskustelut 

Vähintään toimikauden alussa työnantaja käsittelee yhdessä pääluotta-
musmiehen kanssa  

 työpaikan neuvottelujärjestelmälle asetettavia/asetettuja tavoitteita 
ja sen toimivuutta 

 yhteiset tavoitteet yrityksen toimintaedellytysten, paikalli-
sen sopimisen, työpaikan ja hyvinvoinnin kehittämiseksi 

 Teollisuusliiton järjestämät, työnantajan tuen piirissä ole-
vat koulutukset 

 luottamusmiehen tehtävään ja yhteisiin tavoitteisiin liitty-
vän koulutuksen tarve, aikataulut ja tavoitteet. 

Osapuolet suosittelevat, että työsuojeluvaltuutetun kanssa käydään sa-
manlainen keskustelu koulutustarpeineen.  

Opiskelu 

Opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseksi Teollisuusliiton kurssitar-
jonnassa on myös monimuotokoulutusta. Kurssien kehitystyössä hyödyn-
netään Kemianteollisuuden Paikallisen sopimisen monimuotokurssin ko-
kemuksia. 

Verkko-opinnot 

Osa verkko-opinnoista voi olla ohjattuja verkkoluentoja, jotka ilmoitetaan 
ennakkoon ja osa itsenäisesti suoritettavia opintoja, joita toteutetaan 
suunnitelman mukaan. Myös verkko-opintojen osalta työnantaja maksaa 
ansionmenetyskorvauksen.  

Verkko-opinnoista tehdään ohjeellinen ajankäyttö- ja etenemissuunni-
telma, jonka opiskelija toimittaa kurssin opettajalle. Koulutuksissa voi olla 
myös yhteisiä webinaareja sekä itseopiskeluun tarkoitettua materiaalia ja 
tehtäviä. Lisäksi mukana voi olla täydentävää materiaalia hyödynnettä-
väksi oman kiinnostuksen mukaan. 

  



Työehtosopimuksen liite, 
Soveltamisohje pk-yritykset ja ay-koulutus 

 
 
 

163 

Verkko-opintoihin osallistuakseen opiskelija tarvitsee käyttöönsä työnan-
tajaltaan tietokoneen, jossa on verkko-opiskeluun riittävät ominaisuudet. 
Opiskelija voi käyttää myös omaa tietokonetta.  Jos verkko-opintoja suori-
tetaan työpaikalla, työskentelytila järjestetään siten, että se mahdollistaa 
häiriöttömän osallistumisen koulutukseen.  

Liittojen sivuilta löytyy pohja, jonka avulla työnantajan edustaja ja henki-
löstön edustaja voivat suunnitella ajankäyttö- ja etenemissuunnitelman.  

Helsingissä 23.11.2021 

 

Jaana Neuvonen   Anni Siltanen 
Kemianteollisuus ry   Kemianteollisuus ry 
 

Hannu Siltala   Sari Perkiö 
Teollisuusliitto ry   Teollisuusliitto ry 
 

 

 

 

 

  


