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1. TERVETULOA TUNTIOPETTAJAKSI KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTOON 
   
Olemme laatineet tämän oppaan Sinulle opettaja, jotta työsi alkaisi 
miellyttävästi ja sujuisi joustavasti. Tässä oppaassa on tärkeää tietoa 
Kirkkonummen kansalaisopiston toiminnasta, ohjeita opettajana toimimisesta, 
työn käytänteistä ja opiston toimintatavoista. Luethan oppaan huolellisesti 
ennen opetuskauden alkua, ja tarvittaessa voit palata oppaaseen lukuvuoden 
aikana.  
 
Kirkkonummen kansalaisopistossa opiskelee vuosittain noin 6000 kurssilaista ja 
opetusta antaa 130 opettajaa. Vuonna 2017 kansalaisopisto yhdisti voimansa 
hallinnollisesti yhteen kuvataidekoulun ja musiikkiopiston kanssa. Opistot 
palvelevat Kirkkonummella liki 10 000 kuntalaista vuosittain opetuksen, 
konserttien, näyttelyiden ja tapahtumien muodossa.  
 
Opettajana olet oman opetusalasi asiantuntija, ryhmän innostaja ja moniosaaja. 
Olet tärkeä osa kansalaisopiston toimintaa! Olethan aktiivinen toimija, osallistu, 
kehitä ja anna palautetta. Yhdessä, omaa osaamistamme kehittäen onnistumme 
opetustyössä!  

 

2. OPETTAJAN TÄRKEÄT PAPERIT 
 

2.1. TYÖSOPIMUS 
 
Työsopimukset jaetaan opettajille ennen opetuksen alkua. Työsopimuksesta 
käyvät ilmi sovitut opetustunnit, opetuspaikka ja palkkaus. Sopimukset 
allekirjoitetaan ja toinen kappale palautetaan toimistoon. 
 

2.2. PÄIVÄKIRJA 
Opettaja täyttää sähköistä päiväkirjaa Hellewissä realiaikaisesti, 
suosittelemme käyttämään Hellewin applikaatiota. Ohjeet sähköisen 
päiväkirjan käyttämiseen löytyvät www.kirkkonummi.fi/opettajalle. 
Sähköistä päiväkirjaa EI palauteta toimistoon kurssin päättymisen jälkeen 
vaan se arkistoituu sähköisenä Hellewiin. Sähköistä päiväkirjaa 
täytettäessä opettaja voi kirjata jokaisen opetuskerran sisältötiedot 
opetuskerran yhteyteen tai kirjoittaa yhteenvetotietoihin kootun 
kuvauksen kurssin opetuskertojen sisällöistä. 

 
Vaihtoehtoisesti opettaja voi tulostaa itse päiväkirjan juuri ennen kurssin alkua, 
jotta osallistujalista on mahdollisimman lopullinen. Tämä säästää paljon 
toimiston työtä päiväkirjojen tarkastuksessa laskutusta varten lukukauden 
lopussa. Päiväkirjaa tulostettaessa on tärkeää muistaa tulostaa myös 
yhteenvetosivu. Jos tulostaminen ei onnistu, ota yhteyttä Annikaan. 
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Päiväkirja on virallinen asiakirja, joka myös arkistoidaan 50 vuoden ajan. 
Kurssille ilmoittautuneitten opiskelijoiden nimet ovat valmiina nimilistassa. 
Nimilistassa on myös varasijapaikan saaneet opiskelijat. Mikäli kurssilta 
vapautuu paikkoja, tulee siitä ilmoittaa toimistoon, jotta vapaista paikoista 
voidaan ilmoittaa varalla oleville. Jos kurssille tulee opiskelija, jonka nimi 
puuttuu sähköisen tai paperisen päiväkirjan nimilistasta, opettajan tulee 
ohjeistaa kurssilaista ilmoittautumaan kurssille virallisesti ennen 
opetuksen alkua. Opettaja  näkee suoraan sähköisestä päiväkirjasta tai voi 
tarkistaa Hellewistä, että opiskelija on hoitanut ilmoittautumisen. Jos 
opettaja käyttää paperista päiväkirjaa tulee toimia uuden oppilaan kanssa 
seuraavasti: opettaja lisää hänen nimensä listalle ja toimittaa uuden 
opiskelijan puhelinnumeron toimistolle. Kansalaisopisto ei voi laskuttaa 
kurssimaksua ilman virallista ilmoittautumista, koska laskuttamiseen tarvitaan 
opiskelijan henkilötunnus. 
 
Opiskelijoiden läsnäolot tulee merkitä nimilistaan jokaisella opetuskerralla. 
Läsnäolomerkintöjä ei saa jättää jälkikäteen tehtäviksi. Opettajan 
päiväkirjamerkintöjen tulee täsmätä opiskelijan ilmoituksen kanssa hänen 
pyytäessään läsnäolotodistusta tai häntä laskutettaessa.  

 
Sähköistä päiväkirjaa ei palauteta toimistoon, mutta paperista päiväkirjaa 
käyttävät palauttavat päiväkirjan toimistoon huolellisesti täytettynä heti kurssin 
päätyttyä. Päiväkirjaan merkitään lyhyesti kurssilla opitut asiat, 
opetusmenetelmät ja käytetty oppimateriaali. Kurssin sisältö merkitään 
kirjataan niin kattavasti, että ulkopuolinenkin voi siitä nähdä, mitä kurssilla on 
opittu. Viimeinen palkka maksetaan vasta päiväkirjan palauttamisen jälkeen.  
 

2.3. MATKALASKU   
 
Matkalaskujen palautus viimeistään 2kk kuluessa ensimmäisestä 
matkasta! 
 
Matkakorvaukset maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti julkisten 
kulkuneuvojen taksojen mukaan, mikäli matka yhteen suuntaan on yli 6 km. 
Pääsääntöisesti matkat korvataan HSL:n työmatkaseteleillä. HSL:n alueella 
asuvat saavat matkakortin arvon tai kauden lataamiseen työmatkaseteleitä (á 10 
€) kattamaan opetusohjelman mukaiset matkakulut. Työmatkasetelit voi noutaa 
kuittausta vastaan opettajainkokouksessa tai toimistosta opetuskauden 
alkaessa. Käyttämättä jääneet setelit voi säästää seuraavaan lukuvuoteen, 
voimassaoloaika on 2 vuotta. Kadonneita seteleitä ei korvata. HSL:n alueen 
ulkopuolelta matkustaville opettajille voidaan korvata matkat kertalippujen 
hinnoilla, jolloin liput liitetään matkalaskuun. 
 
Oman auton käytöstä on aina sovittava erikseen rehtorin kanssa. Korvattavasta 
matkasta vähennetään aina ns. omavastuuosuus 6 km, edestakaisesta 
matkasta siis 12 km. Ajokilometrit on hyvä tarkistaa internetin reittipalvelusta. 
Kilometrimäärä ilmoitetaan täysimääräisenä, toimisto vähentää 
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omavastuuosuuden. Jotta matkalasku voidaan hyväksyä, se on 
palautettava huolellisesti täytettynä opiston toimistoon viimeistään 2kk 
ensimmäisen matkan jälkeen. Matkalaskulomake löytyy kunnan nettisivulta 
www.kirkkonummi.fi/opettajalle 
Se tallennetaan omalle tietokoneelle ja täytetään huolellisesti, mieluiten 
tietokoneella. Kilometrikorvaus on oman auton käyttäjille vuonna 2019 0,43 
€/km. Verohallinto tarkistaa verottomat korvaukset aina vuoden vaihtuessa. 
Käytä Hellewin uusinta matkalaskulomaketta, joka päivitetään joka vuosi. 
 
Matkalaskut maksetaan palkan yhteydessä ja niiden tulee olla kansalaisopiston 
toimistolla 10 arkipäivää ennen palkanmaksupäivää. 
 

2.4. TYÖTODISTUS 
 
Työtodistuksen voi pyytää opiston toimistosta opetuskauden päätyttyä. Siinä 
yhteydessä on tärkeää ilmoittaa, mikäli todistuksessa pitää olla jokin erityinen 
maininta, esim. työsuhteen päättymisen syy työvoimatoimistoa varten.  
 

2.5. PALKKATODISTUS JA PALKANMAKSUPÄIVÄ  
 
Tarvitessasi palkkatodistuksen esim. työttömyyskassaa varten, pyydä 
palkkatodistus osoitteesta: palkka-tiimi@kirkkonummi.fi.  
Tuntiopettajien palkanmaksupäivä on kuukauden viimeinen. Ansioerittely 
tulee sähköisesti jokaiselle tuntiopettajalle omaan verkkopankkiin, valitse 
operaattoriksi CGI. Kysy neuvoa omasta verkkopankistasi löytääksesi 
helpoimman reitin palkkatodistukseen. 
 
Listat opettajien opetustunneista tulostetaan kansalaisopiston toimistolla 10 
arkipäivää ennen palkanmaksupäivää. Tämän jälkeen tulleet muutokset näkyvät 
vasta seuraavan kuukauden palkoissa. 
 

2.6. VEROKORTTI 
 
Toimita osoitteeseen palkka-tiimi@kirkkonummi.fi  tai paperisena 
osoitteeseen Kirkkonummen kunta/Palkkatiimi, PL 20, 02401 Kirkkonummi. 

3. TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖTURVALLISUUS 
 

TYÖTERVEYSHUOLTO  
 
Työsopimuksen voimassa ollessa lakisääteinen työterveyshuolto koskee kaikkia 
tuntiopettajia. Lakisääteinen työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa, 
työpaikkaselvityksiä, neuvontaa ja ohjeistusta. Lakisääteinen 
työtapaturmavakuutus korvaa opetustunneilla ja työmatkoilla sattuvat 
työtapaturmat. Samoin työsopimuksen voimassa ollessa vapaa-ajan 

http://www.kirkkonummi.fi/opettajalle
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tapaturmavakuutus on voimassa. Näissä tilanteissa ota suoraan yhteys rehtoriin 
(Satu Ylönen, p. 040 8312742) asiakirjojen täyttämistä varten. 
  
YKSINTYÖSKENTELY JA TYÖSKENTELY  VAARATILANTEISSA 
 
Toimipisteistä löytyy toimintaohjeet uhka- ja vaaratilanteisiin. Opettajan tulee 
perehtyä toimipisteen turvallisuusohjeeseen. Lisäksi on muistettava pitää 
kännykkä aina mukana. Uhka- ja vaaratilanteessa on noudatettava 
turvallisuusohjeita. 

  

4. OPETUKSEEN LIITTYVÄT KÄYTÄNTEET 
 

4.1. OPETUSPAIKKA JA -VÄLINEET 
 

Opetuspisteiden ulko-ovien tulee olla AINA lukittuna (ei saa laittaa esim. kiviä 
tai harjaa väliin), jos tilassa ei ole iltavahtimestaria. Liikuntasalien seinillä olevat 
käyttövuorolistat tulee muistaa täyttää jokaisen opetuskerran jälkeen. 
 
Opetusvälineet opettajat saavat opistosta opetusaineesta riippuen. Uutta 
opetusmateriaalia ja -välineitä hankitaan määrärahojen puitteissa vuosittain 
opettajien esittämien toiveiden mukaan. Ennen opetuksen alkua opettajan on 
tärkeää perehtyä luokan välineiden käyttöön. Kirkkonummen koulukeskuksen 
luokissa on pääsääntöisesti varusteina videotykki ja dokumenttikamera. 
Opettaja tarvitsee oman kannettavan tietokoneen luokkaopetuksessa. Mikäli 
tarvitset opistolta kannettavaa tietokonetta opetuskäyttöön, ota yhteyttä 
ainealueesi vastuuopettajaan.  
 
Jos olet kuitannut opetusvälineen esim. kannettavan musiikkisoittimen, 
kuminauhat, kepit, kirjat tms. opetuskäyttöösi, huolehdithan välineiden 
palautuksen kansalaisopistolle lukuvuoden päättyessä. Sovi opetusvälineistä 
ainevastaavan kanssa. 
 
Jos opettajan tarvitsee ostaa opetusmateriaaleja kursseilleen, tulee hänen hakea 
rehtorin allekirjoittama tilauslomake ennen hankintojen tekemistä. 
Tilauslomakkeen saa toimistolta Annika Mickokselta. Hankittavista 
opetusmateriaaleista on lisäksi sovittava etukäteen oman ainealueen 
vastuuopettajan kanssa. Oston jälkeen täytetty tilauslomake ja kuitti tulee 
palauttaa toimistoon. Jos opettaja tekee oston omalla rahalla, tulee opettajan 
täyttää myös maksumääräyslomake, joka löytyy Hellewistä: lomakkeet. 
 

4.2. AVAIMET 
 

Avainta tarvitaan joihinkin opetuspaikkoihin, koska paikalla ei ole vahtimestaria. 
Tällaisessa opetuspaikassa opettajan on huolehdittava siitä, että ulko-ovi 
pidetään kiinni (ovea ei saa jättää auki mahdollisia myöhästyjiä varten). Avain 
kuitataan aina henkilökohtaisesti suoraan opetustilan haltijalta (esim. 
koulun vahtimestari). Finnsbackan navetan ja Mäkitalon sekä Kirkkonummen 
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koulukeskuksen viikonloppuopetuksissa avain kuitataan kansalaisopiston 
toimistolta. Avain palautetaan aina kurssin päätyttyä avaimen luovuttajan 
kanssa sovittuun paikkaan. Poikkeustilanteissa ota yhteys oman ainealueen 
vastaavaan tai suunnittelijaopettajaan.   

 
Tunnin loputtua ovi suljetaan ja varmistetaan, että luokan ikkunat ja palo-ovet 
ovat kiinni. Varauloskäyntien edusta tulee pitää esteettömänä. Jos luokan 
pulpettien järjestystä on muutettu, huolehditaan että järjestys jää samaksi kuin 
se oli ennen tehtyä muutosta.  
 

4.3. KOPIOINTI 
 
Opettaja voi itse ottaa kopioita koulukeskuksen opettajanhuoneen 
kopiokoneella käyttämällä kopiointikoodia, jonka saa ainealueen 
vastuuopettajalta. Kopioinnin voi hoitaa myös iltavahtimestari, jos opettaja 
ilmoittaa monistettavat sivut viikkoa ennen opetustunteja. Kopioimisessa 
tulee noudattaa erittäin tarkkaa harkintaa ja kopioida vain silloin, kun se 
on todella välttämätöntä. Kopioiden määrää joudutaan seuraamaan tarkasti.  
 

4.4. OPISKELIJOILLE TIEDOTETTAVAA 
 
Opettajat eivät voi ottaa vastaan kurssille ilmoittautumisia eikä kurssin 
peruutuksia. Opiskelijan on itse hoidettava ilmoittautuminen tai mahdollinen 
peruutus. Peruutuksen voi tehdä maksutta vielä 7 vuorokautta ennen kurssin 
alkua joko verkossa käyttämällä ilmoittautuessa saatua numeroa, sähköpostilla 
osoitteeseen opistot@kirkkonummi.fi tai kirjallisesti opiston toimistoon. Muissa 
tapauksissa opiskelija joutuu maksamaan koko kurssimaksun. Tapaturma- ja 
sairaustapauksissa hyvitetään osa kurssimaksusta lääkärin tai terveydenhoitajan 
todistuksen perusteella. Ehtona on, että yli puolet kurssin laskennallisista 
tunneista on jäänyt käyttämättä sairauden vuoksi. 
 
Opiskelijat vastaavat itse tarvitsemiensa opintomateriaalien ja välineitten 
hankinnasta. Opettajan on hyvä muistuttaa opiskelijoita näistä asioista. 
 

5. MUUN TYÖN VELVOLLISUUS 
 
OVTES tuo mukanaan muun työn velvoitteen tuntiopettajille, jotka opettavat 
vähintaan lukuvuoden työajan kansalaisopistolla. Muun työn määrä riippuu 
viikoittaisesta opetustuntimäärästä ja on joko 4 tai 10 tuntia lukuvuotta kohden. 
Muu työ ei ole opetuksen valmistelua, vaan oppilaitoksen toiminnan 
kehittämiseen kohdennettu työresurssi. Sovi muun työn toteuttamisesta 
etukäteen oppiaineesi vastaavan opettajan kanssa (ks. kohta Toimiminen 
sairaustapauksissa), kirjaa muun työn tunnit ylös ja palauta sähköpostitse 
ainealueen vastaavalle lukukauden päätteeksi.  
 
Lähetä muun työn suunnitelma ainealueen vastaavalle syyskuun loppuun 
mennessä. 

mailto:opistot@kirkkonummi.fi
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Muun työn velvollisuuteen sisältyy omien kurssien seurantavelvollisuus. Kolme 
viikkoa ennen kurssin alkua tarkista, onko osallistujia tarpeeksi kurssin 
käynnistymiseen ja tarvittaessa markkinoi kurssia yhteistyössä ainealueen 
vastaavan opettajan kanssa.  
 

6. TOIMIMINEN SAIRAUSTAPAUKSISSA 
 
Jos sairastut, toimi näin: 
 
1.   Soita toimiston päivystyspuhelimeen 050 413 7432 ja ilmoita 
sairastumisesta.  
Jos toimisto ei ole auki, jätä puheviesti vastaajaan ja lähetä tekstiviesti oman 
ainealueesi vastaavalle  
- kielet ja kirjallisuus; Pauliina Vuorio 050 577 4773 
- teatteri Titta Kalaja 040 834 8648 
- musiikki; Riitta Piirainen 045 157 6740 
- kuvataide; Suvi Niskakangas 040 963 5720 
- kädentaidot; Elina Räisänen 040 500 2377 
- liikunta; Jaana Soronen 040 126 9527 
- muut oppiaineet: Pia Björkenheim 050 414 3434 
 
2.   Kirjaudu Hellewiin ja lähetä kaikille kurssilaisille tekstiviesti kurssikerran 
peruuntumisesta Hellewissä; 
 (Esim. Hei, kurssin 016402 Xxxxxxxxxx tunnit peruttu perjantaina 8.9.2017 
sairastapauksen vuoksi. Yt. Kirkkonummen kansalaisopisto)  
 
Liikunnan kurssien peruutuksissa muista ilmoittaa peruuntuminen myös 
jumppakorttikurssilaisille. Liikunnan kurssien osalta peruuntuneiden tuntien 
oppilaat kutsutaan korvausliikuntapäiviin. (toimisto ilmoittaa) Muiden kurssien 
osalta 1. poissaoloa ei korvata oppilaille vaan vasta seuraavista mahdollisista 
peruuntuneista kerroista järjestetään korvauskerta, esim. opetuskerta siirtyy 
opetuskauden jälkeen pidettäväksi. Toisen peruuntuneen tunnin sattuessa 
ole yhteydessä oman ainealueen vastuuopettajaan ja sovi hänen kanssaan 
korvaava opetuskerta. Toimisto tiedottaa korvaustunnista kurssilaisia.  
 
Mikäli koko viikonloppukurssi peruuntuu sairastapauksen vuoksi, voidaan sopia 
ja ehdottaa oppilaille uutta ajankohtaa. Peruuntuneen viikonloppukurssin 
jälkeen ota yhteyttä oman ainealueen vastuuopettajaan ja sovi hänen kanssaan 
uusi ajankohta kurssille. Ainealueen vastuuopettaja ilmoittaa toimistolle uuden 
kurssin ajankohdan ja toimisto tiedottaa asiasta kurssilaisia.  
 
Ole yhteydessä toimistoon, kun olet tervehtynyt; toimita tarvittaessa 
terveydenhoitajan tai lääkärintodistus ja mikäli on epäselvää tuntien 
korvattavuudesta asiakkaille, kysy lisää! 
 
Tunteja ei saa siirtää kuin erittäin painavasta syystä. 
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7. YHTEYDET TOIMISTON JA OPETTAJIEN VÄLILLÄ 
 

Kaikista muutoksista ota yhteys toimistoon.  
 
Kiireelliset asiat, kuten sairaustapaukset, soitetaan toimiston (sisäiseen) 
matkapuhelimeen, 050 413 7432. Tätä matkapuhelinnumeroa ei anneta 
opiskelijoiden tietoon ja se on auki arkipäivisin klo 8-16. 
 
Seuraavissa asioissa ota yhteyttä: 
- Asiakas- ja opintokoordinaattori Annika Mickokseen p. 050 413 7432, 
annika.mickos@kirkkonummi.fi: yhteystiedot, matkalasku, palkka- ja 
avainasiat, Hellewi-tunnukset 
- Suunnittelijaopettaja Pia Björkenheimiin p. 050 414 3434: tiedotus, 
markkinointi, tilat, arviointi 
- Oman ainealueen vastaavaan opettajaan: muutokset kurssiohjelmaan, 
aikaan, paikkaan, ryhmäkokoon tai sisältöön, ongelmat opetustilanteissa, 
opiskelijapalautteet, uusien kurssien tarjoaminen. Ainealueiden vastaaviin 
opettajiin yhteys ensisijaisesti sähköpostitse ja kiireellisissä asioissa mielellään 
tekstiviestitse. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi.  
 
Ainealueiden vastaavat opettajat: 
- kielet ja kirjallisuus; Pauliina Vuorio 050 5774773 
- teatteri; Titta Kalaja 040 834 8648 
- musiikki; Riitta Piirainen 045 157 6740 
- kuvataide; Suvi Niskakangas 040 963 5720 
- kädentaidot; Elina Räisänen 040 5002377 
- liikunta; Jaana Soronen 040 126 9527 
- muut oppiaineet; Pia Björkenheim 050 4143434 
 
Toimiston asiakaspalvelu palvelee puhelimitse ma, ti ja to klo 13–16 numerossa 
040 126 9312. Toimisto on avoinna ma-to 6.8.–9.8.2018 klo 8–15 sekä ma 
3.12.2018 klo 8–15. Muuten sopimuksen mukaan.  
 
Toimisto sijaitsee osoitteessa Kirkkotallintie 1 A, II krs, 02400 Kirkkonummi. 
Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun yhteinen asiakkaita 
palveleva sähköpostiosoite on opistot@kirkkonummi.fi.  

 
 

8. KANSALAISOPISTON SISÄINEN TIEDOTUS JA HELLEWI-OHJELMAN KÄYTTÖ 
 
Tuntiopettajien toimeen liittyvät tärkeät tiedoitteet lähetetään 
ensisijaisesti sähköpostitse. Tuntiopettaja on velvollinen seuraamaan 
sähköpostitiedotusta. Toimisto lähettää tuntiopettajille sähköpostitse 
kuukausittaisen infokirjeen, jossa tiedotetaan ajankohtaisista opetukseen, 
työsuhteeseen, lukuvuoden tapahtumiin ja kurssisuunnitteluun liittyvistä 
asioista. Lue infokirje huolellisesti.  
 

mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
mailto:opistot@kirkkonummi.fi
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Kaikki kansalaisopiston opetuksen hallinta kulkee Hellewi-ohjelman kautta. 
Sieltä löytyvät kaikki opettajien kurssit, osallistujat, työsopimukset, 
työtodistukset, päiväkirjat, opiskelijarekisteri, palkanlaskenta, kurssilaskutus. 
Sinne myös opiskelijat ilmoittautuvat netin kautta. 
 
Tuntiopettajilla on oma rajattu käyttöoikeus Hellewi-ohjelmaan. Sitä kautta on 
mahdollisuus seurata omille kursseille ilmoittautuneita reaaliajassa. Keväällä 
tuntiopettajat syöttävät seuraavan lukuvuoden kurssit suoraan ohjelmaan. 
 
Hellewi-ohjelma löytyy seuraavasta linkistä:  
https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/tuntiopettajat.asp 
Käyttäjätunnuksen ja salasanan saa Annika Mickokselta. 
 
Tämän kirjeen mukana tulee ohjeet Hellewin käyttöön ja päiväkirjojen 
tulostamiseen. Hellewin käyttöopas ja matkalaskulomake löytyvät myös 
ohjelman Lomakkeet-osasta. Mikäli tarvitset apua Hellewin käytössä, ota yhteys 
Annika Mickokseen.  

9. OMISTA KURSSEISTA TIEDOTTAMINEN 
 
Facebook – toimi näin: Kirkkonummen kansalaisopistolla on käytössä 
facebooksivu, www.facebook.com/kirkkonummenkansalaisopisto, jota 
käytetään yhtenä opiston tiedotuskanavana.  
 
Kaikki kansalaisopiston tuntiopettajat saavat halutessaan editoijan oikeudet 
facebookin käyttöön. Jos sinulla ei ole oikeuksia kansalaisopiston 
facebooksivuille, ilmoita asiasta Pia Björkenheimilta 
pia.bjorkenheim@kirkkonummi.fi. Tarvitsemme nimesi ja henkilökohtaiseen 
facebooktiliisi liitetyn sähköpostiosoitteen. 
 
Tiedota sivustolla omista uusista kursseistasi sekä vapaista paikoista alkavilla 
kursseilla. Voit myös ladata sivulle esim. kuvia kurssilla tehdyistä töistä, kertoa 
ryhmän kanssa tekemistäsi retkistä ym. Tavoitteena on, että kansalaisopiston 
toiminnasta välittyy eläväinen ja monipuolinen kuva. Kirjoita facebookpäivitys 
kurssisi opetuskielellä. Mahdollisia opetuskertojen peruutuksia tai muita 
yksittäisen kurssin etenemistä koskevia asioita ei tiedoteta facebookin kautta. 
Muistathan aina pyytää työn tehneeltä opiskelijalta luvan kuvan julkaisemiseen. 
Pyri siihen, etteivät kuvissa mahdollisesti näkyvät opiskelijat ole tunnistettavissa. 
 
Toimisto tiedottaa facebooksivulla mm. ilmoittautumisista, lukukauden 
alkamisesta ja päättymisestä, lomaviikoista ja tapahtumista. Toimiston 
facebookpäivitykset pyritään tekemään suomeksi ja ruotsiksi. Huolehdithan 
siitä, etteivät facebook -tunnuksesi päädy muiden ihmisten tietoon, sillä niiden 
kautta on pääsy myös kansalaisopiston sivulle. 
 
Muista kertoa sivusta kurssilaisillesi. Sivulla julkaistavista tiedotteista voi olla 
heille iloa ja hyötyä.  

 

https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/tuntiopettajat.asp
mailto:pia.bjorkenheim@kirkkonummi.fi
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Lehtipuffit – toimi näin: Voit markkinoida omia kurssejasi Kirkkonummen 
Sanomissa lyhyillä puffeilla. Puffi on hyvä lähettää lehteen noin kaksi viikkoa 
ennen kurssin alkua (toimitus@kirkkonummensanomat.fi). Puffi kirjoitetaan 
silloin, kun kurssille kaivataan lisää osallistujia. Puffiteksti on mahdollisimman 
lyhyt, innostava ja informatiivinen. Huom! Lähetä puffi aina ensin luettavaksi ja 
hyväksyttäväksi oman ainealueesi vastaavalle opettajalle! Esimerkki puffitekstin 
rakenteesta: 
 
OTSIKKO (Esim. TULE TUTUSTUMAAN JOOGAAN) 
Kiinnostusta herättävä lause. (Esim. Kaipaatko rauhoittumista ja rentoutumista? 
Kiristääkö kehossasi esimerkiksi niska-hartiaseutu – haluaisitko saada siihen 
apua?) Kurssin tiedot (Esim. Kirkkonummen kansalaisopisto järjestää xxxxx 
kurssin (kurssinro xxxxxxx) tiistaisin xxxxx koulussa klo xx. Kurssilla tehdään xxxx. 
Tunnit sopivat kaikille, eikä aiempaa kokemusta joogasta tarvita. Kurssin 
opettajana on xxx ja hinta xxx.) Ilmoittautumisohjeet (Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto. Tervetuloa mukaan!) 

10. ILTAVAHTIMESTARIT 
Kirkkonummen koulukeskus: 

 Sakari Tamminen, puh.040-573 7396 klo 16-22 
Seppo Mäkinen, puh. 040-742 3495 klo 15.30-21 
 
Nissnikun koulu: 
Annette Ekblad, puh. 040-7509846 klo 16-22 
 
Veikkolan koulu: 
Kaj Myrberg, puh. 040-573 7782 klo 16-22 
 
Gesterbyn koulu, Winellska skolan, Kyrkslätts gymnasium, Papinmäen koulu 
Matti Huhtala 050-3106910 klo 16-22 
Kasper Kemppainen, puh. 040-5859617 klo 11-18  
 
Siuntio, Aleksis Kiven koulu, 
Carl-Johan Sundholm, p. 044-386 1034 
 
Kirkkonummen palvelukeskus, johtaja Lasse Männikkö 040-5043130 
 
Suurissa ongelmatapauksissa esim. viikonloppukursseilla voidaan 
tarvittaessa turvautua Kirkkonummen kunnan päivystysnumeroon, puh. 
040-514 0091. 

11. Palkkaluokat ja niiden määräytyminen 
 

Tämä ohjeistus koskee kaikkia UUSIA tuntiopettajia ja on voimassa 1.1.2020 eteenpäin. 
Jos tuntiopettaja opettaa useamman ainealueen kursseja määritetään hänelle vain yksi 
palkkaluokka korkeimman koulutusasteen mukaan. 
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A1 = 31,58€ 
Opetusaineeseen soveltuva ylempi suomalainen* korkeakoulu tai soveltuva ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto.  
*Opetushallituksen rinnastuspäätös ulkomaisesta tutkinnosta 
+ 35 opintoviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. 
A2 = 30,17€ 
Opetusaineeseen soveltuva ylempi suomalainen* korkeakoulu tai soveltuva ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto.  
*Opetushallituksen rinnastuspäätös ulkomaisesta tutkinnosta 
+ Pelkästään aikuiskasvatustieteen perusopinnot suoritettuna. 
A3 = 28,71€ 
Opetusaineeseen soveltuva ylempi suomalainen* korkeakoulu tai soveltuva ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto.  
*Opetushallituksen rinnastuspäätös ulkomaisesta tutkinnosta 
 
B1 = 29,57€ 
Opetusaineeseen soveltuva alempi suomalainen* korkeakoulu tai soveltuva 
ammattikorkeakoulututkinto.  
*Opetushallituksen rinnastuspäätös ulkomaisesta tutkinnosta 
+ 35 opintoviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. 
B2 = 28,20€ 
Opetusaineeseen soveltuva alempi suomalainen* korkeakoulu tai soveltuva 
ammattikorkeakoulututkinto.  
*Opetushallituksen rinnastuspäätös ulkomaisesta tutkinnosta 
+ Pelkästään aikuiskasvatustieteen perusopinnot suoritettuna. 
B3 = 26,87€ 
Opetusaineeseen soveltuva alempi suomalainen* korkeakoulu tai soveltuva 
ammattikorkeakoulututkinto.  
*Opetushallituksen rinnastuspäätös ulkomaisesta tutkinnosta 
 
C1 = 28,01€ 
Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus kansalaisopiston tuntiopettajan toimeen 
+ 35 opintoviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. 
C2 = 26,78€ 
Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus kansalaisopiston tuntiopettajan toimeen 
+ Pelkästään aikuiskasvatustieteen perusopinnot suoritettuna. 
C3 = 25,48€ 
Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus kansalaisopiston tuntiopettajan toimeen 

 

12. Ostopalvelusopimus 
 

Opetuspalvelua myyvän yksityisen ammatinharjoittajan/toiminimenhaltijan tulee toimittaa 
voimassa oleva YEL/MYEL -todistus (KuEL 3§ 4 mom.) opistojen toimistoon: 
annika.mickos@kirkkonummi.fi . Mikäli YEL/MYEL -todistusta ei toimiteta, maksetaan 
saapunut lasku palkkahallinnon kautta ja työkorvauksesta pidätetään vero (paitsi jos 

mailto:annika.mickos@kirkkonummi.fi
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kuuluu ennakkoperintärekisteriin). Jos lasku maksetaan palkkana sitä ei lähetetä kunnan 
laskutusosoitteeseen vaan opistojen toimistoon: annika.mickos@kirkkonummi.fi.  
 
21 päivän maksuehto laskuihin. 
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