
1

KOULUTUSOPAS 
                      2023



2

Ota yhteyttä
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU 
John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki
Puh. 09 613 116
www.pau.fi

Koulutus- ja järjestötoimitsija Juha Jaatinen
juha.jaatinen@pau.fi, 050 302 8466 

Kiljavan opisto
Kotorannantie 49
05250 Kiljava
Puh. 09 276 251
kiljavan_opisto@kio.fi 
www.kio.fi 

Sisältö
Yhteystiedot .................................................................................................. 2
Laajenna ja paranna osaamistasi-osallistu PAUn kursseille .............. 3
Kurssille ilmoittautuminen PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa  ....... 5
PAUn omat kurssit 2023 ............................................................................. 6
Muu koulutus 2023 ...................................................................................... 7
Edunvalvojien koulutuskartta................................................................... 8
PAUn sopimuskoulutus  ............................................................................. 9
Edunvalvojien alakohtaiset koulutuspäivät ......................................... 11
Opistojen sopimuskoulutus  ....................................................................12
PAUn järjestökoulutus ..............................................................................16
Opistojen järjestökoulutus .......................................................................18
Työväen Sivistysliiton (TSL) kurssit.......................................................21
Näin perut ilmoittautumisesi ..................................................................21
Usein kysyttyjä kysymyksiä kursseista .................................................22

9 Koulutusoppaan kannessa varaluottamus-
mies Zena Adamsson ja työsuojeluasiamies 
Mari Rautiainen. Zena ja Mari osallistuivat 
Työehtojen peruskurssille viime syyskuussa.



3

Laajenna ja paranna osaamistasi  
– osallistu PAUn kursseille
Tässä koulutusoppaassa esitellään erikseen sekä liiton  
että opistojen järjestö- ja sopimuskoulutukset. 

Järjestökoulutus – avoin koulutus 
kaikille jäsenille
Järjestökoulutus on PAUn tarjoama jäsen-
etu kaikille jäsenille. Koulutus antaa tie-
toja ja taitoja, joita voit käyttää omas-
sa ammattiosastossasi tai yleisemminkin 
yhteiskunnassa. Sekä liiton omat että Kil-
javan opiston järjestökurssit löytyvät tästä 
oppaasta. Liitto maksaa näiden kurssien 
osallistujien kurssimaksut, majoittumiset, 
ruokailut ja kohtuulliset matkakulut.

PAU tukee vain tästä koulutuskalenteris-
ta löytyviä Kiljavan, myös Tampereella ja 
Helsingissä järjestettäviä, opiston kursseja.

Kiljavan arkipäivänä pidettävälle kurs-
sille työnantaja voi myöntää palkatonta 

vapaata. Osallistuminen saman loman-
määräytymisvuoden aikana ei vähennä 
ko. vuoden lomaoikeutta. Järjestökurs-
sien ajalta työnantaja ei maksa palkkaa. 
PAU maksaa arkisin järjestettäville, täs-
sä luettelossa mainitulle, Kiljavan opiston 
järjestämälle järjestökurssille osallistu-
valle, SAK:n suositusten mukaan kurssi-
päivärahaa 43,70 €/vrk ja stipendiä vii-
kon (5 pv) kurssiajalta yhteensä 415,22 €/
vko/5 pv. 

Lyhyemmiltä kursseilta maksetaan päi-
värahaa ja stipendiä päivien lukumääriin 
suhteutettuna. PAU maksaa myös osallis-
tujien majoitukset, ruokailut ja kohtuulli-
set matkakulut.
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Sopimuskoulutus
Jos olet liittomme ammattiosaston pu-
heenjohtaja, luottamusmies, varaluotta-
musmies tai työsuojeluedustaja, sinulla 
on oikeus työaikana tapahtuvaan ammat-
tiyhdistyskoulutukseen vuosittaisten kou-
lutussuunnitelmien puitteissa. Kurssiajal-
ta työnantaja maksaa osallistujan palkan. 
Muut välttämättömät kurssikulut maksaa 
liitto.

Koulutusta osastojen kokouksissa
Mikäli olette kiinnostuneet järjestämään 
koulutusta osastojen kokousten yhteydes-
sä, ottakaa yhteyttä PAUhun, jos haluatte 
paikalle liiton asiantuntijan. 

Työväen Sivistysliiton kurssit (TSL)
PAUn ammattiosastoilla on mahdollisuus 
tilata TSL:ltä mieleisensä, omien tarpei-
densa mukaan räätälöity kurssi. Kurs-
sin voi myös valita valmiista sisällöistä 
tai ottaa niistä osia omaan kurssiinsa.  
TSL:n kurssiräätälöinnistä voi ottaa yh-
teyttä PAUn koulutus- ja järjestötoimitsi-
ja Juha Jaatiseen.

Matkakustannusten korvaaminen
Kurssikutsun mukana saat aina matkus-
tusohjeet ja tiedot matkakustannusten 
korvausmääristä. Julkinen liikenne on 
aina ensisijainen matkustusmuoto. Tak-
sin käytöstä sovitaan aina erikseen. Py-
säköintikuluja korvaamme 10 €/päivä. 
Esim. jos saavut lauantaina ja lähdet sun-
nuntaina, korvaus on 20 €.

Kursseille ilmoittautuminen
Sähköisen jäsenpalvelun kurssihallinta on 
muuttunut. Kaikille kursseille ilmoittau-
tuessa merkitse mahdollinen erikoisruo-
kavaliosi. Sopimuskoulutukseen ilmoit - 

tautuessa merkitse aina kustannuspaikka-
numerosi. Jos et tiedä sitä, kysy numeroa 
lähimmältä esimieheltäsi tai pääluotta-
musmieheltäsi. 

Majoitukset ovat kahden hengen huo-
neissa. Otamme mielellään vastaan huo-
netoveritoiveesi. Nämä on hyvä merkitä 
kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos haluat kuitenkin majoittua yksin, 
niin ilmoita siitä ja varaudu maksamaan 
yhden ja kahden hengen huoneen erotus.

PAUn kurssihallintajärjestelmä lähet-
tää sinulle sähköpostin, kun PAU on hy-
väksynyt kurssiosallistumisen. 

Kiljavan opisto lähettää omien kurs-
siensa kutsut.

Kun olet hakemassa jompaankum-
paan, PAUn tai Kiljavan opiston kurssil-
le, hae työnantajaltasi vapautusta työstäsi 
mahdollisimman ajoissa. Kiljavan opis-
ton kuukauden kurssille on haettava va-
pautusta työnantajalta viimeistään kuu-
si viikkoa ennen kurssin ensimmäisen 
osuuden alkua.

Kurssille pääsy
Vaikka olet täyttänyt kurssihakemuksen 
viimeiseen ilmoittautumispäivään men-
nessä, se ei takaa kurssille pääsyä. Sopies-
sasi mahdollisimman ajoissa työnantaja-
si kanssa sopimuskoulutukseen pääsystä, 
on hyvä kertoa, että kurssille hyväksymi-
sen jälkeen saat tiedon siitä. Joskus kurssi 
joudutaan perumaan, siitäkin lähetetään 
sinulle tietoa.

Lisätietoja
PAUn toimistossa lisätietoja koulutukses-
ta saat koulutus- ja järjestötoimitsija Juha 
Jaatiselta, puhelin 050 302 8466. Kurssi-
tarjontaan voit tutustua myös verkkosi-
vuillamme osoitteessa www.pau.fi



5

Kurssille ilmoittautuminen PAUn  
sähköisessä jäsenpalvelussa 

Mene PAUn verkkosivuille www.pau.fi 
ja klikkaa sivun oikeasta yläkulmas-
ta kohdasta ”Kirjaudu palveluihin”  ja  
”Jäsenpalvelut”. Käyttäjätunnus on oma 

jäsennumerosi. Ensimmäistä kertaa kir-
jauduttaessa sinun täytyy tilata uusi sa-
lasana omaan sähköpostiin ohjeiden 
mukaan. 

Merkitse tähän työnantajasi, esim. 
Posti Oy tai Postipalvelut Oy.

Merkitse, jos tarvitset majoituksen. 

Tähän kenttään voit kirjoittaa toiveesi huonetoverista tai yhden 
hengen majoituksesta. Yhden hengen huoneen osalta varaudu mak
samaan yhden ja kahden hengen huoneen erotus.

Kirjoita tähän mahdolliset allergiasi ja erityisruoka
valiosi. Huomaa, että tämä tulee tehdä joka kerta kurssi 
ilmoittautumisen yhteydessä. PAU ei pidä rekisteriä 
jäsentensä erityisruokavaliosta.

Rasti ruutuun, jos annat luvan nimesi laittamiseen kurssi   
listalle. Tämä kimppakyytien mahdollistamiseksi.

Mikäli työnantaja maksaa sinulle palkan 
kurssiajalta, merkitse tähän numerosarja, 
jonka saat työnantajaltasi tai pääluotta
musmieheltä.
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KURSSIN NIMI                    AIKA                  PAIKKA

Svenskspråkig organisationkurs 4.-5.2.  Kuljetusliitot, Helsinki 

Postinjakelun alueelliset edunvalvojapäivät 13.-14.2.  Sokos Hotel, Vantaa

Postinkäsittelyn edunvalvojapäivät 16.-17.3.  Scandic, Kuopio

Plm:n ja tsv:n koulutuspäivät 22.-24.3.  Varala, Tampere 

Tolkkua työelämään (alle 35-vuotiaille) 15.-16.4.  Tallink Spa, Tallinna

PAUn järjestöaktiivin täydennyskurssi 15.-16.4.  Tallink Spa, Tallinna

Toimihenkilöiden edunvalvojapäivät 2.-3.5.  Aurala, Mikkeli

Puheenjohtajien neuvottelupäivät 15.-16.5.  Kuljetusliitot, Helsinki

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi 1 22.-26.5.  Scandic Tampere

Työehtojen peruskurssi 22.-26.5.  Scandic Tampere

Plm:n ja tsv:n koulutuspäivät 11.-13.9.  Kuljetusliitot, Helsinki

Postinjakelun alueelliset edunvalvojapäivät 18.-19.9.  Scandic Pori

Selkoa sopimuksista 23.-24.9.  Tallink Spa, Tallinna

Tunne oikeutesi työelämässä 23.-24.9.  Tallink Spa, Tallinna

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi 2 9.-13.10.  Kuljetusliitot, Helsinki

Työoikeuden kurssi 9.-13.10.  Kuljetusliitot, Helsinki

PAUN OMAT KURSSIT 2023 
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MUU KOULUTUS 2023 

KURSSIN NIMI                    AIKA                  PAIKKA

Yhteistoimintalakikurssi 16.-17.1.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Yhteistoimintatiedon kurssi 18.-20.1.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

ATK-kirjapitokurssi yhdistyksille 18.-20.1.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Taloudenhoitajien peruskurssi 23.-27.1.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työsuojelun täydennyskurssi 13.-17.2.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työsuojelun täydennyskurssi 15.-17.3.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Paikallinen sopiminen 19.-21.4.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työsuojelun täydennyskurssi 26.-28.4.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 22.-26.5.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Luottamushenkilön jaksaminen 29.-31.5.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Neuvottelutaidon kurssi 29.5.-2.6.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työoikeuden täydennyskurssi 29.5.-2.6.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Pääluottamusmiesten täydennyskurssi 30.8.-1.9.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kokoustoiminnan kurssi 30.8.-1.9.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi 

Taloudenhoitajan täydennyskurssi 4.-6.9.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kuukauden kurssi, jakso 1 18.-29.9.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kuukauden kurssi, jakso 2 25.-29.9.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kuukauden kurssi, jakso 3 30.10-3.11.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kuukauden kurssi, jakso 4 6.-10.11.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työsuojelulainsäädännön kurssi 23.-25.10.  Tampere

Luottamusmiesten täydennyskurssi 26.-27.10.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Tuottavuus ja hyvinvointi 26.-27.10.  Tampere

Uusi yhteistoimintalaki-käytännön kokemuksia 13.-14.11 ja 16.-17.11. Kiljavan opisto, Nurmij

Työoikeuden täydennyskurssi 20.-24.11.  Kiljavan opisto, Nurmijärvi

TV- ja radioesiintyminen 25.-26.11.  Tampere
7
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PERUSKURSSIT  

• Edunvalvonnan ja yhteis- 
   toiminnan kurssi 1  ja 2
 • Työehtojen peruskurssi
 • Työoikeuden kurssi

• Edunvalvonnan ja yhteis- 
   toiminnan kurssi 1  ja 2
• Työehtojen peruskurssi
 • Työoikeuden kurssi

• Edunvalvonnan ja yhteis- 
   toiminnan kurssi 1  ja 2 
• Työehtojen peruskurssi
 • Työoikeuden kurssi
• Pj:en neuvottelupäivät
• Puheenjohtaja- ja 

sihteerikurssi  (ei palkallinen)

• Järjestöaktiivin  
   päivityskurssi
• Kuukauden kurssi

• Järjestöaktiivin  
   päivityskurssi
• Kuukauden kurssi

• Taloudenhoitokurssit
• Järjestöaktiivin  
   päivityskurssi
• Kuukauden kurssi

Vuosittain tarjotaan myös kursseja Kiljavan opiston tarjonnasta.
        Valinnaisia kursseja vuonna 2023 ovat esim. Yhteistoimintalakikurssi,  

Luottamushenkilön jaksaminen ja Työsuojelun täydennyskurssit.   
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Oletko:
l luottamusmies tai työsuojelutehtävissä?
l yhteistoimintaelimen jäsen?
l ammattiosaston puheenjohtaja?

PAUn sopimuskoulutus

Oletpa sitten vastavalittu tai jo pitkään ollut tehtävässäsi, meillä löytyy sinulle 
sopivaa koulutusta. Kursseilla saat kaiken sen perustiedon, mitä tarvitset uutena 
valittuna. Koulutus- ja neuvottelupäivillä täydennetään ja päivitetään osaamista.
PAUn sopimuskoulutus on sovittu yhdessä työnantajan kanssa, joten saat palkan 
kurssiajalta. Liitto maksaa osallistujien majoittumiset, ruokailut sekä kohtuulliset 
matkakulut. Kursseille ilmoittaudutaan PAUn verkkosivujen kautta www.pau.fi. 
Muistathan sopia koulutuksesta aina ajoissa työnantajan kanssa.

Pääluottamusmiesten ja työsuojelu-
valtuutettujen koulutuspäivät
Kurssilla parannetaan pääluottamus-
miesten ja työsuojeluvaltuutettujen teh-
tävien hoitamiseen kuuluvia valmiuksia. 
Kurssilla on molemmille kohderyhmille 
yhteistä ja erillistä ohjelmaa. Koulutus-
päiville kutsutaan kaikki PAUn pääluotta-
musmiehet työsuojeluvaltuutetut. Kurssit 
pidetään sekä keväällä että syksyllä.
Aika: 22.-24.3.2023
Varalan Urheiluopisto, Tampere
Viimeinen hakupäivä: 24.2.2023
Aika: 11.-13.9.2023
Paikka: Kuljetusliittojen Hakaniemi-sali, 
Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 11.8.2023

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan  
kurssi, EDUK 1 ja 2
Kurssi on tarkoitettu luottamusmies- ja 
työsuojelutehtävissä sekä yhteistoiminta-
tehtävissä toimiville. Koulutus on avoin 
myös ammattiosastojen puheenjohtajille. 
Kurssilla käsitellään monipuolisesti vai-
kuttamista ja viestintää, luottamus- ja työ-
suojelutehtävissä toimimista sekä edun-
valvontaan keskeisesti liittyviä säädöksiä ja 
tehtäviä. Kurssi on tarkoitus käydä kahdes-
sa osassa: keväällä kurssin käyneet jatka-
vat opintojaan syksyn EDUK 2-kurssilla. 
EDUK 1
Aika: 22.-26.5.2023
Paikka: Scandic Tampere City  
Viimeinen hakupäivä: 21.4.2023
EDUK 2
Aika: 9.-13.10.2023
Kuljetusliittojen Hakaniemi-sali, Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 8.9.2023 
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Puheenjohtajien neuvottelupäivät
Kutsukurssi, johon kutsutaan ammatti-
osastojen puheenjohtajat. Neuvottelupäi-
villä käsitellään ammattiosastotoiminnan 
kehittämistä ja ajankohtaisia aiheita am-
mattiyhdistysliikkeessä ja yleisemminkin 
yhteiskunnassa.
Aika: 15.-16.5.2023
Paikka: Kuljetusliittojen Hakaniemi-sali, 
Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 14.4.2023

Tehopaketti  
viestinvälitys- ja logistiikka-alan 

työehtosopimuksesta

Työehtojen peruskurssi
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, 
osastojen puheenjohtajille ja työsuojelu-
tehtävissä toimiville, jotka työskentele-
vät PAUn solmiman työehtosopimuksen 
piirissä. Kurssilla selvitetään työehtoso-
pimuksen sisältöä, paikallista sopimista 
sekä yhteistoimintalakia ja -sopimuksia 
Postissa. 
Aika: 22.-26.5.2023
Paikka: Scandic Tampere City
Viimeinen hakupäivä: 21.4.2023

Työoikeuden kurssi
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, 
työsuojeluedustajille ja ammattiosastojen 
puheenjohtajille. Kurssille hakijalta edel-
lytetään Työehtojen peruskurssin suo-
rittamista tai ei-postilaiselta vastaavasti 
hyvää perehtyneisyyttä omaan työehto-
sopimukseen. Kurssilla käsitellään työ-
oikeuden perusperiaatteita, työsopimus-
lakia, työsuhteen ehtojen muuttamista, 
työsuhteen päättämistä sekä muita työ-
elämän keskeisiä säädöksiä.
Aika: 9.–13.10. 2023
Paikka: Kuljetusliittojen Hakaniemi-sali, 
Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 8.9.2023
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Edunvalvojien alakohtaiset 
koulutuspäivät

Kutsukurssina toteutettavilla ammattialojen edunvalvojille suunnatuilla  
kursseilla käsitellään kyseisen alan sopimustoimintaan ja työehtosopimuksen 
soveltamis alaan liittyviä erityiskysymyksiä. Työantaja maksaa palkan kurssiajalta,  
PAU maksaa majoitukset, ruokailut ja kohtuulliseksi katsottavat matkakulut. 
Kurssit ovat kutsukursseja ja niihin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisessä 
jäsenpalvelussa.

Postinjakelun alueelliset  
edunvalvojapäivät (Helsinki,  
Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkko-
nummi ja Klaukkala jakelu ja 01150, 
04, 06-07, 13–19, 45–49, 53–56, jakelu)
Aika: 13.-14.2.2023
Paikka: Original Sokos Hotel Vantaa 
Viimeinen hakupäivä: 13.1.2023

Postinkäsittelyn edunvalvojapäivät
Aika: 16.-17.3.2023
Paikka: Scandic Kuopio, Satamakatu 1, 
70100 Kuopio
Viimeinen hakupäivä: 17.2.2023

Toimihenkilöiden  
edunvalvojapäivät
Aika: 2.-3.5.2023
Paikka: Villa Aurala, Heimari/Mikkeli
Viimeinen hakupäivä: 7.4.2023

Postinjakelun alueelliset  
edunvalvojapäivät (ponot 01900, 
03, 05, 08-12, 20–25 ja ponot 26–32, 
33310, 33470, 34150, 37100, 38–39, 
jakelu)
Aika: 18.-19.9.2023 
Paikka: Scandic Pori
Viimeinen hakupäivä: 18.8.2023
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Oletko:
l luottamusmies, työsuojelutehtävissä tai  
       ammattiosaston puheenjohtaja?
l halukas syventämään osaamistasi?

Opistojen sopimuskoulutus

PAU on valinnut Kiljavan opiston kurssitarjonnasta syventävää koulutusta,  
johon voivat osallistua luottamusmiehet, työsuojelutehtävissä toimivat ja  
ammattiosastojen puheenjohtajat. Työnantaja maksaa palkan kurssiajalta,  
PAU maksaa majoitukset, ruokailut ja kohtuulliseksi katsottavat matkakulut.  
Edellä mainittu koskee vain PAUn valitsemia kursseja. Ilmoittautuminen  
verkkosivujen kautta www.pau.fi.

Yhteistoimintalakikurssi
Vuonna 2022 tuli voimaan uusi yhteistoi-
mintalaki. Lain tuntemus on luottamus-
henkilöille tärkeää tehtävässä menestymi-
sen kannalta.

Laki muodostuu kolmesta kokonaisuu-
desta: jatkuva vuoropuhelu, neuvottelut 
muutostilanteissa ja henkilöstön edustus 
yrityksen hallinnossa. Nämä muutok-
set laajentavat yhteistoiminnassa käsitel-
tävien asioiden piiriä ja luottamushenki-
löiden tietojen päivitys on vähintäänkin 
tarpeellista. Kurssilla käydään läpi uuden 
lain sisältö seikkaperäisesti.
Aika: 16.-17.1.2023
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 16.12.2022

Yritys ja yhteisö muutoksessa: 
yhteistoimintatiedon kurssi
Kurssin kohderyhmänä ovat luottamus-
miehet, työsuojeluvaltuutetut, yhteis-
toimintaedustajat ja muut henkilöstön 
edustajat.

Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtä-
mään yhteistoimintalain tärkeys henki-
löstöpolitiikan ja neuvottelujen kokonai-
suudessa ja auttaa osapuolia käyttämään 
yhteistoimintaa välineenä työpaikan ke-
hittämiseen. Kurssilla kiinnitetään huo-
miota yhteistoimintalain toimimiseen 
käytännössä ja miten työpaikalla tulee 
toimia yhteistoiminnassa työnantajan 
kanssa muutostilanteissa.
Aika: 18.-20.1.2023
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 16.12.2022

Tuottavuus ja hyvinvointi:  
työsuojelun täydennyskurssi
Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- 
ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedus-
tajille. Kurssin tavoitteena on työsuojelu- 
toiminnan kokonaisvaltainen kehittämi-
nen. Tarkoituksena on tehostaa työsuoje-
luedustajien toimintaa ja osaamista työ-
paikan kehittäjinä. Lisäksi kurssi antaa 
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välineitä muutoksen, hyvinvoinnin ja yh-
teistoiminnan hallintaan sekä työsuojelun 
kytkemiseen muuhunkin toimintaan ku-
ten tuottavuuteen.
Aika: 13.-17.2.2023
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 13.1.2023

Yksintyöskentelyn turvallisuus ja 
työväkivallan hallinta: työsuojelun 
täydennyskurssi
Kohderyhmänä ovat työsuojeluedusta-
jat, luottamusmiehet ja muut henkilös-
tön edustajat sekä työntekijät erityises-
ti niillä työpaikoilla, joissa työntekijät 
työtehtävissään joutuvat työväkivallan 
tai yksintyöskentelyn riskien kohteeksi. 
Kurssin tavoitteena on yksintyöskente-
lyn turvallisuuden parantaminen ja eri-
laisten toimintamallien jalkauttaminen 
työpaikoille. Tavoitteena on, että kurs-
silaiset oppivat kartoittamaan ennakoi-
vasti turvallista toimintaa työskennel-
täessä yksin ja löytävät keinoja ehkäistä 
työväkivaltaa. Kurssilla hyödynnetään 
olemassa olevia toimintamalleja ja käy-
tännön ratkaisuja.
Aika: 15.-17.3.2023
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 10.2.2023

Paikallinen sopiminen
Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet ja 
työsuojeluedustajat, jotka ovat käyneet 
perus- ja jatkokurssit. Kurssin tavoitteena 
on tutustua hyvään sopimiskulttuuriin ja 
lisätä osaamista paikallisessa sopimises-
sa. Kurssilla keskitytään henkilöstön pa-
remmin huomioon ottavaan sopimiseen 
ja sopimismahdollisuuksien hyödyntämi-

seen työpaikan ja työehtojen kehittämi-
sessä. 
Aika: 19.-21.4.2023
Paikka: Tampere
Viimeinen hakupäivä: 17.3.2023

Riskien hallinta työssä:  
työsuojelun täydennyskurssi
Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuu-
tetut, työsuojelupäälliköt ja –asiamiehet 
sekä muut työsuojelutoimikunnan jäse-
net. Kurssin tavoitteena on opettaa riski-
en hallinnan merkitys suunnittelussa ja 
turvallisuustyössä. Kurssilla selvitetään 
työsuojelun toimintaohjelman merki-
tystä, yrityksen turvallisuusjohtamista ja 
työturvallisuuslain merkitystä suunnitte-
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lusta käytäntöön asti. Lisäksi tarkastellaan 
työpaikan vaaratekijöitä, niiden tunnista-
mista, merkityksen arviointia sekä keino-
ja riskien hallintaan saamiseksi.
Aika: 26.-28.4.2023
Paikka: Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 24.3.2023

Työoikeuden täydennyskurssi
Kurssin tavoitteena on syventää ja ajan-
kohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taito-
ja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten 
ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.
Aika: 29.5.-2.6.2023
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 21.4.2023
Aika: 20.-24.11.2023
Paikka: Kiljavan opisto Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 20.10.2023

Luottamushenkilön jaksaminen
Kurssin tavoitteena on tukea luottamus-
henkilöitä ja edesauttaa heidän työky-
kynsä hallintaa ja omaa jaksamista. Kurs-
si antaa lisätietoa työkykyä edistävien ja 
tukevien tekijöiden suhteesta jaksami-
seen ja työhyvinvointiin. Kurssilla käsi-
tellään luottamustehtävien kuormittavia 
ja voimaannuttavia tekijöitä sekä jaetaan 
vertaistukea ja kokemuksia jaksamisesta. 
Lisäksi saadaan valmiuksia kehittää luot-
tamushenkilöiden ajan hallintaa ja tehos-
taa luottamustehtävien hoitamista.
Aika: 29.-31.5.2023
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 21.4.2023

Pääluottamusmiesten  
täydennyskurssi
Koulutus on suunnattu pääluottamus-
miehille, jotka eivät ole muutamaan vuo-
teen käyneet kursseilla tai joilla on vai-
keuksia tehtäviensä tärkeysjärjestyksen, 
oman jaksamisensa ja ajankäyttönsä 
kanssa. Tavoitteena on uuden lainsää-
dännön aukkojen paikkaaminen ja nii-
den mahdollisuuksien näkeminen sekä 
uuden toimintainnon ja pääluottamus-
miehen roolin ymmärtäminen tulevai-
suuden näkökulmasta.
Aika: 30.8.-1.9.2023
Kurssipaikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 28.7. 2023

Kuukauden kurssi 
Kurssin kesto on 10 + 10 päivää. Kurs-
sin kohderyhmänä ovat peruskoulutetut 
luottamushenkilöt ja työsuojeluedustajat 
sekä ammattiosastojen puheenjohtajat. 
Kurssi kuuluu mm. luottamushenkilöi-
den seitsemän viikon peruskoulutusko-
konaisuuteen. Kuukauden kurssi syventää 
peruskoulutuksessa saatua ymmärrystä 
työelämästä ja ammattiyhdistysliikkees-
tä. Kurssi auttaa laajentamaan näkökul-
mia luottamushenkilöiden toimintaan ja 
rooleihin muuttuvassa työelämässä. Kurs-
sin erilaisten työtapojen ja kirjallisten- ja 
esiintymisharjoitusten myötä kurssilai-
set parantavat monipuolisesti viestintä-
taitojaan. Osallistuja saa siten paljon vä-
lineitä ja rohkaisua paikallisen toiminnan 
kehittämiseen. Kuukauden kurssin jakso-
jen välissä osallistujat tekevät itse valittu-
ja, ohjattuja välitehtäviä. Tehtävät liittyvät 
oman toimintaympäristön kehittämiseen. 

Ajankohtainen  
kurssi muutoksesta  

selviytymiseen
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Yksi oppilaspaikka.
Aika: 18.-22.9.2023 (I jakso),  
25.-29.9. 2023 (II jakso),  
30.10.-3.11.2023 (III jakso) ja  
6.-10.11.2023 (IV jakso)
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 25.8.2023

Työsuojelulainsäädännön kurssi
Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja 
jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille 
ja muille työsuojelulainsäädännöstä kiin-
nostuneille. Kurssin tavoitteena on muo-
dostaa opiskelijalle käsitys työsuojelun nor-
meista ja niiden valvonnasta työpaikalla.
Aika: 23.-25.10.2023
Paikka: Tampere
Viimeinen hakupäivä: 22.9.2023

Tuottavuus ja hyvinvointi:  
luottamusmiesten täydennyskurssi
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiesten 
perus- ja/tai jatkokurssin käyneille luot-
tamusmiehille, varaluottamusmiehille ja 
ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurs-
si sopii erinomaisesti myös työnjohto- ja 
suunnittelutehtävissä oleville, henkilöstö-
asioista vastaaville ja muille esimiesteh-
tävissä toimiville. Kurssin tavoitteena on 
tukea luottamusmiehen toimintaa työpai-
kan aktiivisena kehittäjänä ja antaa hänel-
le välineitä ja valmiuksia hyvinvoinnin ja 
yhteistoiminnan edistämiseen työpaikal-
la. Esimiehille kurssi antaa lisävalmiuksia 
yhteistoimintaan työpaikalla ja kykyä kä-
sitellä vaikeitakin asioita yhdessä luotta-
musmiesten kanssa.
Aika: 26.-27.10.2023
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 22.9.2023

Tuottavuus ja hyvinvointi
Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja 
jatkokurssin käyneille työsuojeluedusta-
jille. Kurssin tavoitteena on työsuojelutoi-
minnan kokonaisvaltainen kehittäminen. 
Tarkoituksena on tehostaa työsuojeluedus-
tajien toimintaa ja osaamista työpaikan 
kehittäjinä. Lisäksi kurssi antaa välineitä 
muutoksen, hyvinvoinnin ja yhteistoimin-
nan hallintaan sekä työsuojelun kytkemi-
seen muuhunkin toimintaan, kuten tuot-
tavuuteen.
Aika: 26.-27.10.2023
Paikka: Tampere
Viimeinen hakupäivä: 22.9.2023

Uusi yhteistoimintalaki –  
käytännön kokemuksia
Miten uusi laki otettiin työpaikoilla vas-
taan? Minkälaista on ollut vuoropuhelu 
työnantajan edustajien kanssa? Minkälai-
seksi muodostuivat työyhteisön kehittä-
missuunnitelmat? Tällä kurssilla jokainen 
osallistuja pääsee jakamaan omat koke-
muksensa laista ja samalla kuullaan par-
haat käytännöt ja pahimmat sudenkuo-
pat, joihin työpaikoilla on törmätty.
Aika: 13.-14.11. ja 16.-17.11.2023
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 20.10.2023
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Oletko:
l uusi jäsen tai muuten haluaisit kuulla, mitä liitto tarjoaa sinulle?
l halukas ymmärtämään paremmin työehtosopimustasi?

PAUn järjestökoulutus

PAUn tarjoamaa perustietoa ja järjestöllisiä valmiuksia lisäävä koulutus on  
tarkoitettu kaikille jäsenille. Työnantaja ei pääsääntöisesti maksa palkkaa kurssi-
ajalta. Liitto maksaa osallistujien majoittumiset, ruoat sekä kohtuulliset matka-   
kulut. Kursseille ilmoittaudutaan PAUn verkkosivujen kautta www.pau.fi.

Svenskspråkig organisationkurs
För PAUs medlemmar. 
Tidpunkt: 4.-5.2.2023
Kursplats: Kuljetusliittojen Hakaniemi 
-Sali, Helsinki
Sista anmälningsdag: 9.1.2023 

Tolkkua työelämään  
(alle 35-vuotiaille)
Eikö palkkanauha aukene? Mitä työehto-
sopimus sanoo tauoista ja lomista? Mitä 
hyötyä liitosta on sinulle? Tule viettämään 
viikonloppu muiden paulaisten nuorten 
aikuisten kanssa. Kurssilla kartutetaan 
tietoa työelämän oikeuksista, oman alan 
sopimuksista sekä liiton eduista ja ideoi-
daan ja keskustellaan uusista tavoista vai-
kuttaa. Kurssi on tarkoitettu alle 35-vuoti-
aille PAUn jäsenille.
Aika: 15.-16.4.2023
Paikka: Tallink Spa –hotelli, Tallinna
Viimeinen hakupäivä: 10.3.2023

PAUn järjestöaktiivin  
täydennyskurssi
Yhteiskunnan muuttuessa ammattiosas-
tojen aktiivit kohtaavat jatkuvasti uu-
sia haasteita. Millä pitää itsensä ajan 
hermoilla? Tule hakemaan uusia eväi-
tä toimintaan ja ajattelun kehittämiseen. 
Kuulet myös, mitä oivalluksia muilla ak-
tiiveilla on, ja voit viedä niistä parhaat 
ja sopivimmat omaan käyttöön.  Tämä 
kurssi ajankohtaisella aiheella sopii am-
mattiosastojen aktiiveille ja asiasta muu-
ten kiinnostuneille. 
Aika: 15.-16.4.2023 
Paikka: Tallink Spa –hotelli, Tallinna
Viimeinen hakupäivä: 10.3.2023
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Selkoa sopimuksista
Ensisijaisesti niille jäsenille, jotka ovat 
suorittaneet Tunne oikeutesi tai Tolkkua 
työelämään -kurssin. Sopii myös erin-
omaisesti ammattiosastojen aktiiveille. 
Kurssilla uppoudutaan PAUn lakimie-
hen opastuksella tarkemmin työehtoso-
pimukseen ja käydään läpi usein kysy-
myksiä herättäviä aiheita. Kurssilla ollaan 
kuitenkin vahvasti kiinni arjessa: asioita 
käydään käytännön työelämän ja työnte-
kijöiden oikeuksien näkökulmasta.
Aika: 23.-24.9.2023
Paikka: Tallink Spa-hotelli, Tallinna
Viimeinen hakupäivä: 18.8.2023

Tunne oikeutesi työelämässä
Työ opetetaan työpaikalla, mutta täl-
lä kurssilla kuulet, mistä tulevat ne sään-
nökset ja lakipykälät, minkä puitteissa 
työtä tehdään. Olet ehkä uusi jäsen tai 
muuten kiinnostunut selvittämään ja var-
mistamaan, että sinulla ja työpaikallasi on 
kaikki kunnossa. Täällä kuulet myös niis-
tä kaikista palveluista, joihin olet oikeu-
tettu liiton jäsenenä. 
Aika: 23.-24.9.2023  
Paikka: Tallink Spa-hotelli, Tallinna
Viimeinen hakupäivä: 18.8.2023

Lär dig känna dina arbetsvillkor 
(Åland, varaus)
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Oletko:          
l ammattiosaston aktiivi?
l kiinnostunut osastotoiminnan keskeisistä tehtävistä?

Opistojen järjestökoulutus

PAU on valinnut Kiljavan Opiston kurssitarjonnasta osastotoimintaa tukevaa 
koulutusta. Kurssit pidetään Kiljavan opistolla Nurmijärvellä. Arkipäivänä  
pidettävälle kurssille työnantaja voi myöntää palkatonta vapaata.  
Osallistuminen saman lomanmääräytymisvuoden aikana ei vähennä ko. vuoden 
lomaoikeutta. Järjestökurssien ajalta työnantaja ei maksa palkkaa. PAU maksaa 
arkisin järjestettäville, tässä luettelossa mainitulle, Kiljavan opiston järjestämälle 
järjestökurssille osallistuvalle, SAK:n suositusten mukaan kurssipäivärahaa 
vuonna 2023 43,70 €/vrk ja stipendiä viikon (5 pv) kurssiajalta yhteensä  
415,22 €/vko/5 pv.  Lyhyemmiltä kursseilta maksetaan päivärahaa ja stipendiä 
päivien lukumääriin suhteutettuna. PAU maksaa myös osallistujien majoitukset, 
ruokailut ja kohtuulliset matkakulut. Tämä koskee vain alla lueteltuja kursseja.
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ATK-kirjanpitokurssi yhdistyksille 
– Netti taseri ohjelma
Netti-Taseri on yhdistyksille kehitetty ny-
kyaikainen kirjanpito-ohjelma ja -palve-
lu yhdistyksille. Kirjanpito-ohjelmiston 
varmuuskopioinnista huolehditaan auto-
maattisesti päivittäin ja käytössä on aina 
ajan tasalla oleva ohjelmisto. Ohjelmaan 
pääsee eri paikoista, vaikka yhdistyksen 
kokouksessa, tarkistamaan tämän hetken 
tilanteen.
Aika: 18.-20.1.2023
Paikka: Kiljavan opisto Nurmijärvi
Viimeinen hakuaika: 19.12.2022

Taloudenhoitajien peruskurssi
Kurssi on tarkoitettu ammattiosaston ta-
loudenhoitajille, toiminnantarkastajille, 
toimikunnan jäsenille ja muille järjestöta-
loudenhoidon perusteista kiinnostuneil-
le. Kurssin tavoitteena on antaa kurssi-
laiselle perusvalmiudet ammattiosaston 
kirjanpidon hoitoon.
Aika: 23.-27.1.2023
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 14.12.2022

Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi
Kurssin kohderyhmänä ovat yhdistysten 
puheenjohtajat ja sihteerit. Tämä sisäl-
tää sekä ammattiosastot että niiden ala-
osastot (työhuonekunnat, jaostot yms.). 
Kurssille voi osallistua myös muu yhdis-
tysjohto. Uudistunut kurssi tukee perus-
järjestötoiminnan kehittämistä. Kurssi al-
kaa yhdistysten oikeudelliseen asemaan 
tutustumisella, minkä jälkeen käydään 
läpi mm. kokoustoimintaa, viestintää, toi-
minnan suunnittelua ja kokousasiakir-

joja. Kurssilla tutustutaan myös järjestö-
johtamisen periaatteisiin. Lisäksi tehdään 
erilaisia harjoituksia, jotka lisäävät mm. 
esiintymisvarmuutta.
Aika: 22.-26.5.2023
Paikka: Kiljavan Opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 21.4.2023
Aika: 20.-24.11.2023
Paikka: Kiljavan Opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 22.10.2023

Neuvottelutaidon kurssi
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille 
ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka työssään 
tai luottamustehtävässään ovat käyneet tai 
tulevat käymään neuvotteluja ja keskus-
teluja työpaikalla esiin tulevien kysymys-
ten ratkaisemiseksi. Kurssi soveltuu myös 
muille aiheesta kiinnostuneille.
Kurssin tavoitteena on antaa osanotta-
jille valmiuksia erityisesti työyhteisössä 
käytäviin neuvottelu- ja keskustelutilan-
teisiin valmistautumiseen. Lisäksi kurs-
silla käydään läpi keskustelun saattami-
seen tavoiteltuun tai yhteisesti sovittavaan 
tulokseen. Kurssi antaa myös valmiuksia 
erilaisten neuvottelijoiden ja keskusteli-
joiden kohtaamiseen vuorovaikutus- ja 
neuvottelutilanteissa.
Aika: 29.5.-2.6.2023
Paikka: Kiljavan Opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 21.4.2023

Kokoustoiminnan kurssi
Kokoukset ovat tärkeä osa yhdistystoi-
mintaa. Tärkeimmät asiat päätetään ko-
kouksissa ja niihin voivat kaikki jäsenet 
osallistua. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
kokoustekniikka ja kokouksiin liittyvät 
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asiakirjat ovat hallinnassa.Kurssilla tu-
tustutaan kokoustoimintaan, kokous-
asiakirjoihin ja erilaisiin kokouspu-
heenvuoroihin. Lisäksi käydään läpi 
yhdistyksen tärkeät kokoukset; jäsenko-
koukset ja hallituksen kokoukset, niiden 
läpivienti, ja mahdollisiin häiriötilantei-
siin reagoiminen.
Aika: 30.8.-1.9.2023
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 28.7.2023

Taloudenhoitajien täydennyskurssi
Kurssin kohderyhmänä ovat ammatti-
osaston kokeneet taloudenhoitajat. Kurs-
sin tavoitteena on päivittää kokeneiden 
taloudenhoitajien tiedot, syventää osaa-
mista ja paneutua taloudenhoidon eri-
tyiskysymyksiin.
Aika: 4.-6.9.2023
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 4.8.2023

TV- ja radioesiintyminen 
Kurssin kohderyhmänä ovat erityises-
ti ne ammattiosaston ja työpaikan hen-
kilöt, jotka joutuvat antamaan haastatte-
luja. Miten vastata oikein haastattelijan 
tekemään kysymykseen? Entä miten toi-
mia, jos haastattelijan kysymys ylittää so-
vitun rajan? Näihin ja moniin muihin ky-
symyksiin saat vastauksia tältä kurssilta!
Aika: 25.-26.11.2023
Paikka: Tampere
Viimeinen hakupäivä: 20.10.2023
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Työväen sivistysliiton (TSL) kurssit

Työväen Sivistysliitolta voi kurssin jär-
jestäjä tilata räätälöidyn kurssin omien 
tarpeittensa mukaan. Yhdistyksillä, am-
mattiosastoilla ja erilaisilla yhteisöillä on 
mahdollisuus tilata TSL:lta mieleisensä 
kurssi. Kurssit räätälöidään kurssin tilaa-
jan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurs-
sin voi myös valita valmiista sisällöistä tai 
ottaa niistä osia omaan kurssiinsa.

Kestoltaan kurssit voivat olla muutamas-
ta tunnista useampaan päivään. Kurssien 
teemat voivat käsitellä aikuisena oppimis-
ta, yhdistys- ja järjestötaitoja, työelämän 
kysymyksiä, yhteistoimintaa, viestintää tai 
monikulttuurisuutta. Mikäli ammattiosas-
to tai aluejärjestö haluaa tilata TSL:sta rää-
tälöidyn kurssin tai valmiin kurssisisällön, 
ota ensin yhteyttä PAUn koulutus- ja jär-
jestötoimitsija Juha Jaatiseen. 

Näin perut ilmoittautumisesi

Haluamme kaikki ilmoittautuneet kurs-
sille, mutta suunnitelmat eivät aina toteu-
du. Kun ilmoittaudut kurssille, sinulle va-
rataan hotellista tai muusta kurssipaikasta 
majoitus, ja keittiö varaa ateriat ilmoitet-
tua henkilömäärää varten. Jos kuitenkin 
sairastut tai sinulle tulee muu este, tulee 
siitä ehdottomasti ilmoittaa meille. 

Tämä on tärkeää, koska muuten ho-
telli ei voi myydä sinulle varattua majoi-
tuspaikkaa eteenpäin. Jos huone jää myy-
mättä, hotelli laskuttaa toimitusehtojensa 
mukaisesti varauksen tekijää huoneesta 
– vaikka se olisikin tyhjä. Lasku jää usein 
liiton maksettavaksi, jolloin tyhjät vara-
ukset rasittavat liiton taloutta. Tämä vai-
kuttaa tulevaisuuden toimintaan ja sen 
mahdollisuuksiin.  Ilmoittaminen peruu-
tuksesta on myös sen vuoksi tärkeää, että 
kenties joku muu, kurssin ollessa suosittu, 
ei pääse kurssille vapautuneesta paikasta 

TOIMI HETI!

huolimatta, jos emme saa tietoa peruu-
tuksesta mahdollisimman pian.

Ilmoita siis esteestä heti, äläkä jätä sitä 
kurssia edeltävään päivään!

Miten peruutan kurssin
Peruuttaminen tulee tehdä mieluummin 
sähköpostitse, juha.jaatinen@pau.fi tai 
puhelimitse 050 302 8466. Minkäänlai-
nen viesti sähköisen jäsenpalvelun kautta 
ei hyväksynnän jälkeen välity kurssin val-
mistelijoille.

Kurssille ilmoittautuminen on sitova. 
Peruuttamatta jätetystä paikasta veloi-
tamme ilmoittautuneelta liitolle aiheutu-
neet kulut ruokailun ja majoituksen osal-
ta sekä mahdollisten peruuttamattomien 
matkalippujen hinnan. Peruutusmaksua 
ei peritä, jos on lääkärintodistus tai muu 
liiton hyväksymä syy.
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Usein kysyttyjä kysymyksiä kursseista

HUOM!

Olen sopinut hyvissä ajoin työn-
antajan kanssa sopimuskoulutuk-
seen pääsemisestä, mutta kurssin 
lähetessä osallistumislupa evätään. 
Kuinka menettelen?
Työnantaja ei voi estää koulutukseen 
pääsyä, vaan siirtää koulutukseen pi-
dettävän vapaan ajankohtaa. Työnan-
tajan kanssa solmitussa koulutussopi-
muksessa lukee tämän osalta seuraavaa: 
”Jos vapaan myöntäminen tuottaisi ha-
kemuksessa tarkoitettuna aikana tun-
tuvaa haittaa yrityksen toiminnalle, 
työnantajalla on oikeus siirtää vapaan 
alkamisajankohtaa enintään kuudel-
la kuukaudella tai, milloin on kysy-
mys harvemmin kuin kuuden kuukau-
den välein toistuvasta koulutuksesta, 
enintään siihen saakka, kunnes seuraa-
va vastaava koulutustilaisuus järjeste-
tään. Mikäli työnantaja käyttää edel-
lä tarkoitettua siirto-oikeuttaan, tulee 
pääluottamusmiehelle ja asianomaiselle 
henkilölle viimeistään 10 päivää ennen 
koulutustilaisuuden alkua ilmoittaa kir-
jallisesti syy, jonka takia vapaan myön-
täminen ei ole mahdollista.”

Miten matkustan kurssille?
PAUssa ensisijainen matkustusmuoto 
on julkinen liikenne. Junaliput voi tilata 
PAUn laskulle. Yksityisauton käyttämi-
sessä maksamme verottajan kulloisenkin 
ohjeen mukaan. Taksin käyttämisestä so-
vitaan aina ennalta koulutus- ja järjestö-
toimitsija Juha Jaatisen kanssa.

Missä tapauksessa saan lentää 
kurssille?
Lentokoneen käyttö on mahdollista, jos 
kurssilainen asuu vähintään 300 kilomet-
rin päässä kurssipaikkakunnalta ja varaa 
itse matkansa. Lentolippukustannuksia 
korvataan, tositteita vastaan, enintään 200 
€ euron edestä. Kurssilaisen tulee varata ja 
maksaa lentomatkansa itse. Jos kurssilai-
nen hankkii yllä kerrottua kalliimman li-
pun, jää edellä mainittu osa lipun hinnas-
ta hänen omalle vastuulleen.

Haluan majoittua yhden hengen 
huoneeseen, kuinka menettelen?
Lähtökohtaisesti PAU korvaa majoituk-
sen kahden hengen huoneessa. Yhden 
hengen huoneen voi saada, mikäli hotel-
lissa on tilaa, maksamalla yhden ja kah-
den hengen huoneen erotuksen. Aina 
yhden hengen huonetta ei 100 % var-
muudella saa maksamallakaan. Poik-
keustapauksissa, terveydellisistä syistä, 
PAU maksaa yhden hengen huoneen. 
Tässä tapauksessa asiasta tulee sopia 
erikseen järjestö- ja koulutustoimitsijan 
kanssa.

Miten ja millä aikataululla  
matkat korvataan?
Käytämme sähköisiä matkalaskulomak-
keita, käytännöt niiden osalta selvitetään 
kurssin yhteydessä. Oikein täytetyt mat-
kalaskut maksetaan mahdollisimman 
pian. 
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Asun toisella puolella maata ja  
tuleminen kurssipaikalle olisi  
kurssiaamuksi julkisilla mahdoton-
ta ja autolla vaatisi yöllä ajamista. 
Voinko majoittua kurssipaikalle 
kurssia edeltävänä iltana? 
Asia sovitaan tapauskohtaisesti PAUn 
koulutus- ja järjestötoimitsijan kanssa.

Ovatko PAUn viikonloppukurssit 
koulumaisia? Raskaan työviikon 
jälkeen ei jaksa pelkkää luokassa 
istumista ja luennon kuuntelemista. 
Voimme vakuuttaa, ettei ole, vaikka luen-
noiltakaan ei voida välttyä. Käytämme 
muitakin oppimismenetelmiä kuin luen-
nointia. Lisäksi kursseihin on lisätty kevy-
empää, leikkimielistä toimintaa. Kursseil-
ta poistutaan pää täynnä uusia ideoita ja 
hymy huulilla.

Tulen henkilöautolla kurssille,  
korvataanko pysäköintimaksut?
Liittohallituksen päätöksen mukaan PAU 
korvaa pysäköintimaksuja enintään 10 €/
vrk.

Minulla on erityisruokavalio, miten 
varmistan, että saan ruokavalioni 
edellyttämää ruokaa?
Kun ilmoittaudut kurssille jäsenpalve-
lun kautta osoitteessa www.pau.fi, kirjoi-
tat ruokavaliosi sille varattuun paikkaan.  
Huomaa, että tämä tehdään joka ilmoit-
tumisen yhteydessä erikseen.

Olen PAUn jäsen, mutta minulla ei 
ole luottamustehtäviä. Onko  
minulle koulutusta?
Kyllä on. Liiton oma koulutus on avoin-
ta muillekin kuin luottamustehtävissä toi-
miville. Työelämän kysymyksiin opiskelu 
on hyvä aloittaa PAUn järjestämästä Tun-
ne oikeutesi työelämässä -kurssista. 

Olen käynyt koulutukset läpi  
vuosia sitten. Onko mahdollisuus 
käydä PAUn koulutuksia uu-
delleen? Kuinka monen vuoden 
jälkeen?
Mitään täsmällistä vuosilukua en voi an-
taa, mutta kaksi tai kolme vuotta se ei ole. 
Ole yhteydessä koulutus- ja järjestötoi-
mitsija Juha Jaatiseen, niin hänen kans-
saan voitte laatia sinulle koulutussuunni-
telman. 

Haluamme järjestää koulutusta 
alueellamme, miten menetellä? 
Mikäli ammattiosasto tai aluejärjestö ha-
luaa tilata TSL:stä räätälöidyn kurssin tai 
valmiin kurssisisällön, ota ensin yhteyt-
tä PAUn koulutus- ja järjestötoimitsijaan 
Juha Jaatiseen. 
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Tutustu kurssitarjontaan myös verkkosivuillamme osoitteessa

www.pau.fi

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

@PAU_liitto


