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1. VÄLKOMMEN ATT BLI TIMLÄRARE VID MEDBORGARINSTITUTET I 
KYRKSLÄTT   

Vi har skapat den här guiden för Dig lärare, för att ditt arbete ska börja behagligt 
och löpa smidigt. I den här guiden finns viktig information om verksamheten 
vid Kyrkslätts medborgarinstitut, anvisningar för att fungera som lärare, 
arbetspraxis och institutets verksamhetsformer. Du läser väl igenom guiden 
omsorgsfullt innan undervisningsperioden börjar, och vid behov kan du 
återkomma till guiden under läsåret.  
 
Vid medborgarinstitutet i Kyrkslätt studerar varje år ca 6000 kursdeltagare och 
undervisar 130 lärare. År 2017 förenade medborgarinstitutet sina administrativa 
krafter med bildkonstskolan och musikinstitutet. Instituten betjänar nästan 10 
000 kommuninvånare i Kyrkslätt varje år genom undervisning, konserter, 
utställningar och evenemang.  
 
Som lärare är du sakkunnig inom ditt undervisningsområde, gruppens 
inspiratör och mångsidiga expert. Du är en viktig del av medborgarinstitutets 
verksamhet! Du är väl aktiv, deltar, utvecklar och ger respons. Tillsammans, 
genom att utveckla våra egna kunskaper, lyckas vi i undervisningsarbetet!  

 

2. LÄRARENS VIKTIGA PAPPER 
 

2.1. ARBETSAVTAL 
 
Arbetsavtalen delas ut till lärarna före undervisningen startar. Av arbetsavtalet 
framgår avtalade undervisningstimmar, undervisningsplats och lön. Avtalen 
undertecknas och det ena exemplaret lämnas tillbaka till kansliet. 
 

2.2. DAGBOK 
  

Varje lärare fyller i realtid i en elektronisk dagbok i Hellewi. Vi 
rekommenderar lärarna att använda Hellewi applikationen. 
Anvisningarna till att föra en elektronisk dagbok finns på adressen 
www.kirkkonummi.fi/opettajalle, anvisningarna finns endast på finska.  
Den elektroniska dagboken ska INTE returneras till kansliet när kursen 
upphört, utan den arkiveras elektroniskt i Hellewi. Då läraren fyller i den 
elektroniska dagboken kan läraren skriva in innehållet för varje 
undervisningsgång i anslutning till undervisningsgången eller i 
sammanfattningsuppgifterna skriva en sammanfattad beskrivning av 
innehållen vid undervisningsgångerna. 
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Alternativt skriver läraren ut dagboken precis innan kursen inleds så att 
deltagarlistan är så slutgiltig som möjligt. Detta sparar mycket av kansliets 
arbete då dagböckerna granskas för fakturering i slutet av läsåret. Då dagboken 
skrivs ut är det viktigt att komma ihåg att också skriva ut sammandragssidan. 
Ifall utskrivande av dagboken inte lyckas, ta kontakt med Annika. 
 
 
Dagboken är en officiell handling som också arkiveras i 50 år. Namnen på de 
studerande som anmält sig till kursen finns färdigt på namnlistan. På namnlistan 
finns också de studerande som finns på reservplats. Om det blir lediga platser 
på kursen ska detta meddelas till kansliet så att de på reservplats kan meddelas 
om lediga platser. Om en studerande vars namn saknas på namnlistan 
(pappers eller den elektroniska) kommer till kursen, bör läraren ska ge 
kursdeltagaren anvisningar om att anmäla sig officiellt till kursen innan 
undervisningen börjar.  Läraren kontrollerar senare i Hellewi att 
studeranden har anmält sig. Medborgarinstitutet kan inte fakturera 
kursavgiften utan en officiell anmälan,  eftersom den studerandes 
personbeteckning behövs för faktureringen. 
 
De studerandes närvaro ska antecknas på namnlistan vid varje 
undervisningsgång. Närvaroanteckningar får inte lämnas så att de görs i 
efterskott. Lärarens dagboksanteckningar ska stämma överens med den 
studerandes anmälan då hen begär närvarointyg eller faktureras.  

 
Den elektroniska dagboken returneras inte till kansliet. Dagboken i 
pappersformat returneras till kansliet noga ifylld genast då kursen är slut. I 
dagboken antecknas kort det som lärts på kursen, undervisningsmetoder och 
använda läromedel. Kursens innehåll antecknas så pass omfattande att också 
en utomstående kan se vad man lärt sig på kursen. Den sista lönen betalas först 
då dagboken returnerats.  
 

2.3. RESERÄKNING   
 
Reseräkningarna ska lämnas in senast inom 2 månader från den första 
resan! 
 
Reseersättningarna betalas i enlighet med arbetskollektivavtalet enligt taxorna 
för kollektivtrafik, om resan är över 6 km ena vägen. I regel ersätts resorna med 
HRT:s arbetsresesedlar. De som bor på HRT:s område får arbetsresesedlar (à 10 
€) för laddande av värdet på resekortet eller säsongen för att täcka 
resekostnaderna enligt undervisningsprogrammet. Arbetsresesedlarna kan 
hämtas mot kvittering vid lärarmötet eller på kansliet då undervisningsperioden 
börjar. Oanvända sedlar kan sparas till följande läsår, giltighetstiden är 2 år. 
Försvunna sedlar ersätts inte. Lärare som reser utanför HRT:s område kan få 
ersättning för resorna med priset för en enkelbiljett. Då fogas biljetterna till 
reseräkningen. 
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Man bör alltid avtala separat med rektorn om att använda egen bil. Från resan 
som ersätts drar man alltid av den s.k. självriskandelen 6 km, för en tur och 
retur-resa alltså 12 km. Det är bra att kontrollera körkilometrarna på en 
navigeringstjänst på internet. Kilometrarna meddelas i sin helhet och kansliet 
drar av självriskandelen. För att reseräkningen ska kunna godkännas måste 
den returneras noggrant ifylld till institutets kansli senast 2 månader 
efter den första resan. Reseräkningsblanketten finns på adressen 
www.kirkkonummi.fi/opettajalle . Använd den nyaste blanketten som 
uppdateras varje år. 
Den sparas på egen dator och ifylls omsorgsfullt, helst på datorn.  
Kilometerersättningen för den som använder egen bil är 0,43 €/km år 2019. 
Skatteförvaltningen granskar de skattefria ersättningarna alltid vid årsskiftet.  
 
Reseräkningarna betalas i samband med lönen och de ska vara på 
medborgarinstitutets kansli 10 vardagar före löneutbetalningsdagen. 
 

2.4. ARBETSINTYG 
 
Man kan begära arbetsintyg på institutets kansli då undervisningsperioden tagit 
slut. I samband med det är det viktigt att meddela om det i intyget måste finnas 
något speciellt omnämnande, t.ex. för arbetskraftsbyrån varför 
arbetsförhållandet tagit slut.  
 

2.5. LÖNEINTYG OCH LÖNEUTBETALNINGSDAG  
 
Om du behöver ett löneintyg till exempel för arbetslöshetskassan, begär ett 
löneintyg på adressen palkka-tiimi@kirkkonummi.fi . Löneutbetalningsdagen 
för timlärare är den sista dagen i månaden. Lönespecifikation skickas 
elektroniskt till alla timlärare till den egna nätbanken, välj operatören CGI. Fråga 
din egen nätbank för att hitta den enklaste vägen till löneintyget. 
 
Listor över lärarnas undervisningstimmar skrivs ut på medborgarinstitutets 
kansli 10 vardagar innan löneutbetalningsdagen. Ändringar som gjorts efter det 
här syns först i lönerna för följande månad. 
 

2.6. SKATTEKORT 
 
Lämna in ditt skattekort till adressen palkka-tiimi@kirkkonummi.fi  eller i 
pappersformat till adressen Kyrkslätts kommun/Palkkatiimi, PB 20, 02401 
Kyrkslätt. 
 

http://www.kirkkonummi.fi/opettajalle
mailto:palkka-tiimi@kirkkonummi.fi
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3. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH ARBETARSKYDD 
 

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD  
 
Då arbetsavtalet är i kraft gäller den lagstadgade företagshälsovården alla 
timlärare. Den lagstadgade företagshälsovården är förebyggande verksamhet, 
arbetsplatsutredningar, rådgivning och anvisningar. Den lagstadgade 
arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall i arbetet som inträffat under 
undervisningstimmar och arbetsresor. På samma sätt är 
fritidsolycksfallsförsäkringen i kraft då arbetsavtalet är i kraft. I sådana fall ta 
direkt kontakt med rektorn (Satu Ylönen, tfn 040 831 2742) för att fylla i 
handlingarna. 
  
ENSAMT ARBETE OCH ARBETE I FAROSITUATIONER 
 
På verksamhetsställena finns anvisningar för hotfulla och farliga situationer. 
Läraren ska bekanta sig med säkerhetsanvisningarna för verksamhetsstället. 
Dessutom ska läraren komma ihåg att alltid ha mobiltelefonen med sig. I 
hotfulla och farliga situationer ska säkerhetsanvisningarna följas. 

  

4. PRAXIS I FRÅGA OM UNDERVISNINGEN 
 

4.1. UNDERVISNINGSPLATS OCH -MATERIAL 
 

Ytterdörrarna till undervisningsplatsen ska ALLTID vara låsta (du får inte sätta 
t.ex. stenar eller en borste emellan), om det inte finns någon kvällsvaktmästare 
i lokalen. Man ska komma ihåg att fylla användningsturslistorna på väggarna i 
gymnastiksalarna efter varje undervisningsgång. 
 
Lärarna får undervisningsmaterial från institutet beroende på läroämnet. Nytt 
undervisningsmaterial skaffas inom ramen för anslagen årligen enligt lärarnas 
önskemål. Före undervisningen inleds är det viktigt att läraren bekantar sig med 
användningen av utrustningen i klassen. I klasserna i Kyrkslätts skolcentrum 
finns i huvudsak en videokanon och dokumentkamera. Läraren behöver en egen 
bärbar dator i klassundervisningen. Om du behöver en bärbar dator för 
undervisning av institutet, kontakta den ansvariga läraren för ditt 
ämnesområde.  
 
Om du har kvitterat ett läromedel, t.ex. en bärbar musikspelare, gummiband, 
käppar, böcker m.m. för din undervisning, vänligen se till att materialet är 
återlämnat till medborgarinstitutet då läsåret slutar. Kom överens med den 
ämnesansvariga om undervisningsmaterialet. 
 
Om läraren behöver köpa undervisningsmaterial till sina kurser, ska läraren söka 
en av rektorn undertecknad beställningsblankett innan anskaffningarna görs. 
Du får beställningsblanketten av Annika Mickos på kansliet. Dessutom ska man 
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på förhand komma överens med den ansvariga läraren för ämnesområdet om 
undervisningsmaterial som ska skaffas. Efter köpet ska den ifyllda 
beställningsblanketten med kvitto returneras till kansliet. Om läraren köper med 
egna pengar, ska läraren också fylla en betalningsordersblankett som finns 
under Lomakkeet i Hellewi. 
 

4.2. NYCKLAR 
 

Till vissa undervisningsställen behövs en nyckel eftersom det inte finns någon 
vaktmästare på plats. På ett sådant här undervisningsställe ska läraren se till att 
ytterdörren hålls stängd (dörren får inte lämnas öppen för eventuella försenade 
deltagare). Nyckeln kvitteras alltid personligen direkt av 
undervisningslokalens innehavare (t.ex. skolans vaktmästare). Nyckeln till 
veckoslutsundervisning i ladugården och Mäkitalo i Finnsbacka och Kyrkslätts 
skolcentrum kvitteras ut på medborgarinstitutets kansli. Nyckeln returneras 
alltid då kursen tagit slut till en plats som avtalas med överlåtaren. I 
undantagssituationer kontakta den ansvariga för ditt ämnesområde eller 
planeringsläraren.   

 
Då timmen är slut stängs dörren och man kollar att klassrummets fönster och 
branddörrar är stängda. Nödutgångarna ska hållas hinderfria. Om man ändrat 
på pulpeternas ordning, ser man till att ordningen är den samma som innan 
ändringen.  
 

4.3. KOPIERING 
 
Läraren kan själv ta kopior med kopieringsmaskinen i skolcentrets lärarrum 
genom att använda en kopieringskod som man får av den ansvariga läraren för 
ämnesområdet. Också kvällsvaktmästaren kan sköta kopierandet ifall läraren 
meddelar vilka sidor som ska kopieras en vecka före undervisningstimmen. Man 
bör mycket noggrant använda sitt omdöme gällande kopiering och 
kopiera bara då det är absolut nödvändigt. Man måste uppfölja mängden 
kopior mycket noga.  
 

4.4. INFORMATION TILL DE STUDERANDE 
 
Lärarna kan inte ta emot kursanmälningar eller annulleringar. Den studerande 
ska själv ta hand om anmälan eller en eventuell annullering. Man kan göra 
annulleringen kostnadsfritt ännu 7 dagar före kursen börjar endera på webben 
genom att använda numret man fick vid anmälan, per e-post på adressen 
opistot@kirkkonummi.fi eller skriftligen till institutets kansli. I andra fall måste 
den studerande betala hela kursavgiften. Vid olycks- och sjukdomsfall ersätts 
en del av kursavgiften på basis av intyg av läkare eller hälsovårdare. Villkoret är 
att över hälften av kursens kalkylerade timmar blivit oanvända på grund av 
sjukdom. 
 
De studerande ansvarar själva för anskaffningen av nödvändigt studiematerial. 
Det är viktigt att läraren påminner de studerande om detta. 

mailto:opistot@kirkkonummi.fi
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5. SKYLDIGHETEN ATT UTFÖRA ANNAT ARBETE 
 
UKTA för med sig skyldigheten att utföra annat arbete för timlärare som 
undervisar minst ett läsårs arbetstid vid medborgarinstitutet. Mängden annat 
arbete beror på antalet undervisningstimmar per vecka och är endera 4 eller 10 
timmar per läsår. Det andra arbetet är inte beredning av undervisningen, utan 
en arbetsresurs som riktas till utveckling av verksamheten vid läroanstalten. 
Kom överens om utförandet av annat arbete med den ansvariga läraren för ditt 
läroämne (se punkten Åtgärder vid sjukdomsfall), skriv upp timmarna för annat 
arbete och returnera per e-post till den ansvariga för ämnesområdet i slutet av 
terminen.  
 
Skicka planen för annat arbete till den ansvariga för ämnesområdet senast i 
slutet av september. 

 
Till skyldigheten att utföra annat arbete ingår skyldigheten att följa upp de egna 
kurserna. Tre veckor före kursen börjar, kontrollera om det finns tillräckligt med 
deltagare för att inleda kursen och marknadsför kursen vid behov i samarbete 
med den ansvariga läraren för ämnesområdet.  
 

6. ÅTGÄRDER VID SJUKDOMSFALL 
 
Gör så här om du blir sjuk: 
 
1.   Ring kansliets jourtelefon 050 413 7432 och meddela att du är sjuk.  
Om kansliet inte är öppet, tala in ett meddelande på svararen och skicka ett 
textmeddelande till den ansvariga läraren för ditt ämnesområde  
- språk och litteratur; Pauliina Vuorio 050 577 4773 
- teater; Titta Kalaja 040 834 8648 
- musik; Riitta Piirainen 045 157 6740 
- bildkonst; Suvi Niskakangas 040 963 5720 
- hantverk; Elina Räisänen 040 500 2377 
- idrott; Jaana Soronen 040 126 9527 
- övriga läroämnen; Pia Björkenheim 050 414 3434 
 
2.   Logga in i Hellewi och skicka ett textmeddelande i Hellewi om att 
kursgången är inställd till alla kursdeltagare; 
 (Exempel: Hej, kurs 016402 XXXXXXX lektioner är inställda fredag 8.9.2017 
p.g.a. sjukdomsfall. Med vänliga hälsningar, Kyrkslätts medborgarinstitut)  
 
När du ställer in kurser i idrott, kom ihåg att meddela även kursdeltagarna med 
gymnastikkort att kursen är inställd. I fråga om kurser i idrott bjuds eleverna på 
de inställda lektionerna till en ersättande idrottsdag. (kansliet meddelar) På de 
andra kurserna ersätts inte den första frånvaron till eleverna, utan först i fråga 
om de följande eventuella inställda lektionerna ordnas en ersättande gång, t.ex. 
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så att undervisningsgången flyttas att hållas efter undervisningsperioden. Vid 
den andra inhiberade lektionen kontakta den ansvariga läraren för ditt 
ämnesområde och kom överens med henne om en ersättande 
undervisningsgång. Kansliet meddelar kursdeltagarna om en ersättande 
lektion.  
 
Om en hel veckoslutskurs inhiberas på grund av ett sjukdomsfall, kan man 
komma överens om och föreslå eleverna en ny tidpunkt. Efter en inhiberad 
veckoslutskurs kontakta den ansvariga läraren för ditt ämnesområde och kom 
överens med henne om en ny tidpunkt för kursen. Den ansvariga läraren för 
ämnesområdet meddelar kansliet om den nya tidpunkten för kursen och 
kansliet meddelar kursdeltagarna om saken.  
 
Kontakta kansliet när du har blivit frisk; lämna vid behov in ett intyg av 
hälsovårdaren eller ett läkarintyg och om det är osäkert om kunderna ersätts 
för lektionerna, fråga! 
 
Lektioner får inte flyttas om det inte finns mycket vägande skäl. 

7. KONTAKT MELLAN KANSLIET OCH LÄRARNA 
 

Kontakta kansliet om alla ändringar.  
 
Brådskande ärenden såsom sjukdomsfall rings in till kansliets (interna) 
mobiltelefon, 050 413 7432. Det här mobiltelefonnumret ges inte ut till de 
studerande. Numret är öppet vardagar kl. 8-16. 
 
I följande ärenden kontakta: 
- Kundtjänst- och studiekoordinator Annika Mickos tfn 050 413 7432, 
annika.mickos@kirkkonummi.fi: kontaktuppgifter, reseräkningar, löne- och 
nyckelärenden, Hellewi-användarnamn 
- Planeringslärare Pia Björkenheim tfn 050 414 3434: information, 
marknadsföring, utrymmen, bedömning 
- Den ansvariga läraren för ditt ämnesområde: ändringar i 
kursprogrammet, tid, plats, gruppstorlek eller innehåll, problem i 
undervisningssituationer, elevrespons, erbjudande av nya kurser Kontakta den 
ansvariga läraren för ämnesområdet i första hand per e-post och i brådskande 
ärenden gärna per textmeddelande. E-postadresserna har formen 
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.  
 
Ansvariga lärare för ämnesområdena: 
- språk och litteratur; Pauliina Vuorio 050 5774773 
- teater; Titta Kalaja 040 834 8648 
- musik; Riitta Piirainen 045 157 6740 
- bildkonst; Suvi Niskakangas 040 963 5720 
- hantverk; Elina Räisänen 040 5002377 
- idrott; Jaana Soronen 040 126 9527 
- övriga läroämnen; Pia Björkenheim 050 4143434 

mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
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Kansliets kundtjänst betjänar på telefon må, ti och to kl. 13-16 på numret 040 
126 9312. Kansliet är öppet må-to 6.8-9.8.2018 kl. 8-15 och må 3.12.2018 kl. 8-
15. I övrigt enligt avtal.  
 
Kansliet finns på adressen Kyrkstallsvägen 1 A, II vån., 02400 Kyrkslätt. 
Medborgarinstitutets, musikinstitutets och bildkonstskolans gemensamma e-
postadress för kunder är opistot@kirkkonummi.fi.  

 
 

8. MEDBORGARINSTITUTETS INTERNA INFORMATION OCH ANVÄNDNING 
AV HELLEWI-PROGRAMMET 

 
Viktig information i anslutning till timlärarnas arbete skickas i första hand 
per e-post. Timläraren är skyldig att följa med informationen per e-post. 
Kansliet skickar till timlärarna ett infobrev per e-post varje månad. I brevet 
informeras om aktuella frågor gällande undervisning, arbetsförhållande, 
läsårets händelser och kursplanering. Läs infobrevet omsorgsfullt.  
 
Hanteringen av all undervisning vid medborgarinstitutet sker via programmet 
Hellewi. Där hittas lärarnas alla kurser, deltagare, arbetsavtal, arbetsintyg, 
dagböcker, studentregister, löneräkning, kursfakturering. Dit anmäler sig också 
de studerande via webben. 
 
Timlärarna har en egen begränsad användningsrätt till programmet Hellewi. Via 
det är det möjligt att i realtid följa vem som anmält sig till den egna kursen. På 
våren matar timlärarna in kurserna för följande läsår direkt i programmet. 
 
Hellewi hittar du via följande länk:  
https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/tuntiopettajat.asp Användarnamn 
och lösenord får du av Annika Mickos. 
 
Som bilaga till detta brev kommer anvisningar om användning av Hellewi och 
utskrift av dagboken. Användarguiden till Hellewi och blanketten för 
reseräkningar finns också i programmet under Lomakkeet. Om du behöver hjälp 
med att använda Hellewi, kontakta Annika Mickos.  

9. INFORMATION OM DINA KURSER 
 
Facebook - gör så här: Kyrkslätts medborgarinstitut har en Facebook-sida, 
www.facebook.com/kirkkonummenkansalaisopisto, som används som en av 
institutets informationskanaler.  
 
Alla timlärare vid medborgarinstitutet kan få redigeringsrättigheter till 
Facebook. Om du inte har rättigheter till medborgarinstitutets Facebook-sida, 
meddela Pia Björkenheim pia.bjorkenheim@kirkkonummi.fi. Vi behöver ditt 
namn och din e-postadress som är kopplad till ditt privata Facebook-konto. 

mailto:opistot@kirkkonummi.fi
https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/tuntiopettajat.asp
mailto:pia.bjorkenheim@kirkkonummi.fi
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Informera på sidan om dina nya kurser och om lediga platser på kurser som ska 
börja. På sidan kan du också ladda upp t.ex. foton på arbeten som gjorts på 
kursen, berätta om utflykter med gruppen m.m. Målet är att förmedla en livfull 
och mångsidig bild av medborgarinstitutets verksamhet. Skriv uppdateringar 
på Facebook på kursens undervisningsspråk. Eventuella inhiberingar av 
undervisningsgånger eller andra saker som gäller hur en enskild kurs 
framskrider informeras inte via Facebook. Du kommer väl alltid ihåg att be den 
studerande som gjort arbetet om lov att publicera fotot. Sträva efter att 
studerande som eventuellt syns på fotona inte kan identifieras. 
 
Kansliet informerar på Facebook-sidan bl.a. om anmälningar, när terminen 
börjar och slutar, lovveckor och evenemang. Vi strävar efter att göra kansliets 
Facebook-uppdateringar på finska och svenska. Du ser väl till att dina 
Facebook-användarnamn inte kommer till andras kännedom, eftersom man har 
tillgång också till medborgarinstitutets profil via dem. 
 
Kom ihåg att berätta om sidan för dina kursdeltagare. De kan ha glädje och 
nytta av meddelandena som publiceras på sidan.  

 
 

Tidningspuffar - gör så här: Du kan marknadsföra dina kurser i Kirkkonummen 
Sanomat med korta puffar. Det är bäst att skicka puffen till tidningen cirka två 
veckor innan kursen börjar (toimitus@kirkkonummensanomat.fi). Puffen skrivs 
då man önskar fler deltagare till kursen. Pufftexten är så kort som möjligt, 
inspirerande och informativ. Obs! Skicka puffen alltid först för genomläsning 
och godkännande till den ansvariga läraren för ditt ämnesområde! Exempel på 
pufftextens uppbyggnad: 
 
RUBRIK (t.ex. KOM OCH BEKANTA DIG MED YOGA) 
En mening som väcker intresse. (Exempel: Behöver du varva ner och slappna av? 
Spänner det i kroppen till exempel i nacke och skuldror – skulle du vilja ha hjälp 
med det?) Kursinformation (t.ex. Kyrkslätts medborgarinstitut ordnar kursen 
xxxxx (kursnr xxxxxx) tisdagar i xxxxx kl. xx. På kursen gör vi xxxx. Kursen passar 
för alla och du behöver ingen tidigare erfarenhet av yoga. Kursen undervisas av 
xxx och priset är xxx. ) Anmälningsanvisningar (Tilläggsuppgifter och 
anmälningar www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet. Välkommen med!) 

10. KVÄLLSVAKTMÄSTARE 
Kyrkslätts skolcentrum: 

 Sakari Tamminen, tfn 040 573 7396 kl. 16-22 
Seppo Mäkinen, tfn: 040-742 3495 kl. 15.30-21 
 
Nissnikun koulu: 
Annette Ekblad, tfn 040-7509846 kl. 16-22 
 
Veikkolan koulu: 
Kaj Myrberg, tfn 040 573 7782 kl. 16-22 



 

12 
 

 
Gesterbyn koulu, Winellska skolan, Kyrkslätts gymnasium, Papinmäen koulu 
Matti Huhtala, tfn 050 310 6910 kl. 16-22 
Kasper Kemppainen, tfn 040 585 9617 kl. 11-18  
 
Sjundeå,  Aleksis Kiven koulu, 
Carl-Johan Sundholm, tfn 044 386 1034 
 
Kyrkslätts servicecentral, Lasse Männikkö 040-5043130 
 
Vid stora problem, t.ex. på veckoslutskurser, kan man vid behov ringa 
Kyrkslätts kommuns journummer, tfn 040 514 0091. 

11. Löneklasser och hur de fastställs 
 

Detta direktiv gäller ALLA timlärare och gäller från och med 1.1.2020. 
Om timläraren undervisar i kurser på flera ämnesområden fastställs för honom eller henne 
högst en löneklass enligt den högsta utbildningsnivån.  
 
A1 = 31,58€ 
För undervisningsämnet lämplig högre finländsk* högskoleexamen eller lämplig högre 
yrkeshögskoleexamen.  
*Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av utländsk examen 
+ 35 studieveckors eller minst 60 studiepoängs pedagogiska studier för lärare. 
A2 = 30,17€ 
För undervisningsämnet lämplig högre finländsk* högskoleexamen eller lämplig högre 
yrkeshögskoleexamen.  
*Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av utländsk examen 
+ Enbart grundstudier i vuxenpedagogik slutförda. 
A3 = 28,71€ 
För undervisningsämnet lämplig högre finländsk* högskoleexamen eller lämplig högre 
yrkeshögskoleexamen.  
*Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av utländsk examen 
 
B1 = 29,57€ 
För undervisningsämnet lämplig lägre finländsk* högskoleexamen eller lämplig 
yrkeshögskoleexamen.  
*Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av utländsk examen 
+ 35 studieveckors eller minst 60 studiepoängs pedagogiska studier för lärare. 
B2 = 28,20€ 
För undervisningsämnet lämplig lägre finländsk* högskoleexamen eller lämplig 
yrkeshögskoleexamen.  
*Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av utländsk examen 
+ Enbart grundstudier i vuxenpedagogik slutförda. 
B3 = 26,87€ 
För undervisningsämnet lämplig lägre finländsk* högskoleexamen eller lämplig 
yrkeshögskoleexamen.  
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*Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av utländsk examen 
 
C1 = 28,01€ 
Annan lämplig examen eller dispens för befattningen som timlärare vid 
medborgarinstitutet 
+ 35 studieveckors eller minst 60 studiepoängs pedagogiska studier för lärare. 
C2 = 26,78€ 
Annan lämplig examen eller dispens för befattningen som timlärare vid 
medborgarinstitutet 
+ Enbart grundstudier i vuxenpedagogik slutförda. 
C3 = 25,48€ 
Annan lämplig examen eller dispens för befattningen som timlärare vid 
medborgarinstitutet 

 

12. Köptjänstavtal 
 

Den privata näringsidkaren/innehavaren av firmanamn som säljer undervisningstjänsten 
ska skicka ett gällande FöPL/LFöPL-intyg (KomPL 3 § 4 mom.) institutens kansli: 
annika.mickos@kirkkonummi.fi Om varken något FöPL/LFöPL-intyg lämnas betalas den 
inkomna fakturan via löneförvaltningen och skatt innehålls från arbetsersättningen (ifall 
man inte hör till förkottsbetalningsregistret). Ifall fakturan betalas som lön ska den inte 
skickas till faktureringsadressen utan till institutens kansli: annika.mickos@kirkkonummi.fi.    
 
21 dagars betalningsvillkor på fakturorna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:annika.mickos@kirkkonummi.fi
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