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1. Hallinto ja henkilöstö  
Lievestuoreen Kansalaisopistoa ylläpitää Lievestuoreen Setlementti ry. Setlementtiä hallinnoi 
seitsenjäseninen Setlementin hallitus yhdessä Setlementin toiminnanjohtajan Sari Puttosen  
kanssa.  
 
Kansalaisopiston asioista päättää rehtori Markku Jaakkola, jota ohjeistaa kansalaisopiston 
johtokunta, johon kuuluu niinikään seitsemän jäsentä. 
 
Kansalaisopiston toimistosta ja palkanlaskennasta vastaa Tuula Niemilä. 
 
Eri alojen tuntiopettajia opistossa on vuosittain 30-40. 
 

Toimisto puh. 040 734 9392, opisto@lievestuorela.fi 

Rehtori Markku Jaakkola puh. 050 361 7125, markku@lievestuorela.fi 

Setlementin toiminnanjohtaja Sari Puttonen puh. 040 581 8392 sari@lievestuorela.fi 

 
 

 
2. Opetus ja opiskelijat  

Opiston lukukausi alkaa pääsääntöisesti syyskuussa ja päättyy huhtikuussa. Joitakin  
kursseja järjestetään myös kesäkaudella. Työviikkojen määrä on 25, josta  
syyslukukausi kestää yleensä 10-12  ja kevätlukukausi 12-13 viikkoa.  
Myös kansalaisopistossa pidetään koulujen loma-aikaan syksyllä syysloma ja  
kevätlukukaudella talviloma. Näiden lomien aikana ei pääsääntöisesti järjestetä opetusta.  
Opistossamme on runsaasti erilaisia lukuvuotta/lukukautta lyhyempiä kursseja.  
 
 
 

3. Opiskelijaksi ilmoittautuminen  
Kansalaisopistoon ilmoittaudutaan joko sähköpostin välityksellä, puhelimitse tai  
tulemalla opistoon. Ilmoittautumisesta ja sen alkamisajankohdasta on tarkemmat  
ohjeet joka talouteen jaettavassa opetusohjelmassa sekä nettisivuilla. Opiskelijat  
kirjataan opiskelijarekisteriin, josta on laadittu henkilötietolain (523/99) ja  
julkisuuslain (621/99) mukaiset rekisteriselosteet.  
Vähimmäisopiskelijamäärä on pääsääntöisesti seitsemän. 
Mikäli kurssin vähimmäismäärä ei  ennen kurssin alkua täyty, kurssi peruuntuu. Kurssi voidaan 
myös keskeyttää, jos vähimmäisopiskelijamäärä alittuu pysyvästi.  
Opettaja saa päiväkirjan/osallistujalistan joko sähköpostitse tai jos hänellä ei ole mahdollisuutta 
tulostaa listaa itse, niin sen voi pyytä toimistosta.  

 
 



4. Kurssimaksut  
Kurssimaksut ovat kurssikohtaisia ja ne määräytyvät pääsääntöisesti kurssin  
tuntimäärän sekä muiden kustannusten perusteella. 
Opettajan tehtävänä on muistuttaa opiskelijoita kurssimaksujen suorittamisesta.  
Ennen kurssimaksun suorittamista tulee opiskelijan  ilmoittautua kurssille.  
Kurssimaksu palautetaan opiskelijalle kurssin peruuntuessa tai jos opiskelija ei voi  
osallistua kurssille opiston kurssiin tekemän muutoksen johdosta (esim. kurssin  
kokoontumisaikojen muuttuessa). Mikäli varattua kurssipaikkaa ei ole peruttu viittä  
päivää ennen kurssin alkamista, siitä peritään varausmaksuna 15 euroa.  
 
 

 
5. Työsuhteen ehdot  

Työehtosopimuksen (YOLTES) mukaan tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin 
valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen 
työsopimuksen mukaisiin opettajan kokouksiin.  
 
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.  
 
Tuntiopettajista pidetään opettajarekisteriä, josta on laadittu henkilötietolain  
(523/99) ja julkisuuslain (621/99) mukaiset rekisteriselosteet  
 
 
 
 
 

6. Tuntiopettajan tehtävät  
Ennen opetuksen alkamista tehtävänä on:  

 
 

 antaa  toimistoon  päivitetyt henkilö- ja yhteystietonsa sekä  
opintotodistukset palkan määrittelyä varten 
  

 sopia rehtorin kanssa tiloista tai välineiatä 
 

 tarkistaa ja allekirjoittaa työsopimus ja palauttaa se toimistoon  
 

 toimittaa voimassaoleva verokortti sekä pankkiyhteystiedot riittävän ajoissa  
toimistoon.  

 

 sellaisten opettajien, jotka opettavat lapsi- tai nuorisoryhmiä (alle 18-v)  
pitemmän ajan kuin kolme kuukautta tulee hankkia lasten kanssa työskentelevien  
rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukaan rikosrekisteriote ja  
näyttää se rehtorille  
Lisätietoja netistä  
www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus.fi 

 

 osallistua syksyn opettajien kokoukseen   
(taito- ja taideaineissa tämä voidaan vaihtoehtoisesti korvata esim. kevätnäyttelyn 
valmisteluilla) 
 
 
 
 



Opistotalolla on opettajien yhteiskäytössä : 

 3 x CD-soitin 

 2 x fläppitaulu  

 2 x videotykki (toinen kiinteä, toinen siirrettävä) 

 TV + DVD 

 siirrettävä valkotaulu 

 piirtoheitin 
 
Kukin opettaja huolehtii laitteiden varauksesta, käyttöönotosta ja palauttamisesta 
itse!  Mikäli laitteissa on toimintahäiriöitä, on opettajan ilmoitettava siitä toimistoon 
tai rehtorille. 
 
 

 
 
 

 
Kurssin alussa ja aikana tehtävänä on:  

 

 huolehtia, että jokainen opiskelija on ilmoittautunut  
 

 muistuttaa opiskelijoita kurssimaksujen maksamisesta  
 

 esitellä opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja lisäksi mahdollisesti jakaa  
opiskelijoille kurssiselosteet  

 

 aloittaa oppitunnit täsmällisesti ohjelmassa esitettynä kellonaikana  
 

 merkitä päiväkirjaan kokoontumiskerralla läsnä olleet opiskelijat  
 

 ilmoittaa opetustuntien muutokset ja peruutukset opiston toimistoon  
 

 ilmoittaa toimistoon/rehtorille, mikäli näyttää siltä, että opintoryhmän  
minimiopiskelijamäärä alittuu pysyvästi  

 

 palauttaa päiväkirja täytettynä syyslukukauden ja kevätlukukauden loputtua  
toimistoon tai lyhytkurssien osalta välittömästi kurssin päättymisen jälkeen  

 

 huolehtia työvälineiden ja -tilojen mahdollisista vioista ja puutteista ja tehdä mahdolliset 
korjausehdotukset rehtorille  

 

 osallistua taide- ja taitoaineissa erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden  
valmistamiseen  

  
 

Kurssin loputtua tehtävänä on:  
  
 

 palauttaa päiväkirjat toimistoon välittömästi viimeisen opintokerran jälkeen  
 

 palauttaa toimistoon  opetustilojen avaimet  
 

 



  

 
Palkanmaksuun liittyviä asioita  
 
Verokortti  
Opettajan on toimitettava voimassa oleva verokortti hyvissä ajoin ennen  
ensimmäistä palkanmaksua opiston toimistoon. Muussa tapauksessa palkasta pidätetään veroa 
60 %.  
 
Palkanmaksu 
Palkka maksetaan kuukausittain siten, että se on pankissa kuukauden viimeisenä  
päivänä. Palkantilaus on jätettävä toimistoon viimeistään palkanmaksukuukauden 24. päivään 
mennessä. Palkka maksetaan työsopimuksessa sovittujen tuntien perusteella. Kaikista  
tuntien pitämiseen liittyvistä muutoksista ja poikkeuksista tulee ilmoittaa opiston  
toimistoon välittömästi.  
 
Kunkin lukukauden ensimmäinen palkka voidaan maksaa vasta sitten kun opettaja on  
palauttanut allekirjoitetun työsopimuksen.  
Työsopimuksessa sovitut palvelussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät ovat sitovia. 
Työsopimukseen liittyvistä muutoksista tulee sopia kirjallisesti etukäteen rehtorin kanssa.  
 

Matkakorvaus  
Tuntiopettajien matkakulut korvataan virkaehtosopimuksen mukaisesti.  
Matkakulukorvauksissa opettajan omavastuuosuus on 12 km edestakaisesta  
matkasta. Pääsääntöisesti matkalaskut tehdään joko sähköisesti Lievestuoreen kansalaisopiston 
lomakkeelle tai saman lomakkeen paperiversiolle. Lomakkeita saat opiston toimistosta. 
Matkalasku tulee tehdä mielellään kuukausittain, mutta viimeistään syys- ja kevätkauden päätyttyä 
ko. kalenterivuoden aikana.  
 
Sairausajan palkka  
Keskimäärin  
vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan  
palkkaa  


