
TERVETULOA TUNTIOPETTAJAKSI                           

VALKON KANSALAISOPISTOON 

Valkon kansalaisopisto on Loviisan 
kaupungin omistama, suomenkielinen 
vapaan sivistystyön oppilaitos.  
Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 
opisto järjestää koulutusta myös 
Lapinjärvellä ja Pyhtäällä. 
 
Valkon kansalaisopiston johtokunta 2019: 
Jaakko Isotalo, puheenjohtaja 
Leena Selander 
Peter Söderström  
Toini Schroderus 
Lea Tamminen 
Timo Virtala 
 
ASIAKASPALVELUTOIMISTO 
LOVINFO 

Mariankatu 12 A, Loviisa 
Puh. 019 555 555 
Sähköposti lovinfo@loviisa.fi 
Internet:  www.loviisa.fi/kansalaisopisto 
ma-pe klo 9.00-16.00 
 
HENKILÖSTÖ 

Rehtori 

FT Merja Sillanpää 

puh. 040 663 2840 

merja.sillanpaa@loviisa.fi  

Vastuualueet: avoin yliopisto-opetus, 
filosofia, yhteiskuntatieteet, kulttuuri ja 
kirjallisuus, historia, näyttämötaiteet. 
responsibilities: open university 
education, philosophy, social sciences, 
culture and literature, history, performing 
arts. 
 
Tekstiilityönopettaja/apulaisrehtori 
Marketta Heikinheimo, TKO 
puh. 0440 555 448 
marketta.heikinheimo@loviisa.fi  
Vastuualueet: Taiteen perusopetus,  
kädentaidot, keramiikka 
 
Kieltenopettaja Jarmo Sihvonen, FM 
puh. 040 764 8449  
jarmo.sihvonen@loviisa.fi 

Vastuualueet: Yleiset kielitutkinnot, 
kielet, tanssi, liikunta, terveys 
 
Tietotekniikan opettaja Kai Nyyssönen, 
AmO 

puh. 0440 555 276 
kai.nyyssönen@loviisa.fi 
Vastuualueet: tiedotus, tietotekniikka, 
luonnontieteet, kotitalous, puutarha ja 
musiikki. 
 
Kuvataideopettaja Terhi Penttilä, 
Kuvataiteilija (AMK) 

puh. 040 186 9130 
Terhi.penttila@loviisa.fi 
Vastuualueet: kuvataiteet (myös 
kuvakoulut) 
 
Yhdyshenkilöt 

Anita Silfvast, Lapinjärvi  
puh.  040 754 0358 
sähköposti: anita.silfvast@lapinjarvi.fi 
 

Camilla Nylund, Liljendal  
puh. 050 382 4887  
sähköposti: milla.nylund@gmail.com  
  
Elina Mieskolainen, Pernaja  
puh. 050 377 5163  
sähköposti: e.mieskolainen@gmail.com 
  
Sanna Korkka, Pyhtää  
puh. 040 577 3252 
sähköposti: sanna.korkka@pyhtaa.fi 
  
Marjut Ståhls, Ruotsinpyhtää 
puh. 040 530 8847 
sähköposti: info@marjut.fi 
 
 
TYÖVUOSI 

Opiston työvuosi 1.8.2019–31.7.2020 
Syyslukukausi 2.9.2019–1.12.2019 
Kevätlukukausi 7.1.2020–19.4.2020 
Urheiluloma 17.2.–23.2.2020 (vko 8) 
Pääsiäisloma alkaa kiirastorstaina klo 
18.00. 
Lomien aikana opistossa ei ole opetusta. 
Jokaisen kurssin kohdalla on mainittu 



kurssin alkamis- ja päättymispäivä. 
Muutokset ovat mahdollisia. 
 
TUNTIOPETTAJANA VALKON 
KANSALAISOPISTOSSA 

Tuntiopettajan toimenkuva 

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja 
työehtosopimus 2017, liite 12, § osio F: 
”Tuntiopettaja otetaan työsopimuksessa 
mainittua opetusta antamaan”. 
Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu:  
 

 oppitunnin valmistelu 

 oppitunnin pito 

 päiväkirjan täyttäminen 

 oppituntiin välittömästi liittyvät 
muut työt   

 oman kurssin opetussuunnitelma 

 opetukseen ja palkanmaksuun 
liittyvien asiakirjojen täyttäminen ja 
palautus 

 kurssipalautteen kerääminen 

 opetusmateriaalin kopiointi 

 tutustuminen opetusvälineisiin ja 
niiden käyttöön 

 osallistuminen omien kurssien 
markkinointiin 

 osallistuminen työsopimuksen 
mukaisiin opettajankokouksiin. 

 
PÄIVÄKIRJA 

Päiväkirja on virallinen asiakirja ja 
arkistoitava dokumentti opetuksen 
toteutumisesta, se säilytetään ikuisesti. 
Täytä päiväkirja jokaisella opetuskerralla 
merkitsemällä läsnäolijat. Paperinen 
päiväkirja palautetaan kurssin päätyttyä 
Lovinfoon. 
 
OTA KÄYTTÖÖN SÄHKÖINEN 

PÄIVÄKIRJA 

Opettaja voi pitää myös sähköistä 
päiväkirjaa Hellewissä. HelleWi toimii 
sekä internet-selaimella ja 
älypuhelinsovelluksella. HelleWistä voi 
myös seurata omien kurssien 
ilmoittautumisia, lähettää viestejä 
opiskelijoille ja päivittää henkilökohtaisia 

tietojaan. Sähköinen päiväkirja korvaa 
paperisen päiväkirjan. 
 
HelleWin käytön ohjeet ja tunnukset saa 
ladattua osoitteesta 
www.loviisa.fi/kansalaisopisto/tuntiop
ettajalle.  

 
OPPITUNTI 

Oppitunnin kesto on 45 min. Kaksi 
oppituntia voidaan pitää tauotta peräkkäin 
(1 h 30 min). Kahden oppitunnin jälkeen 
on pidettävä 15 min tauko. Useamman 
oppitunnin pituisilla kurssikerroilla taukoja 
voi yhdistää pidemmiksi tauoiksi. Taukoa 
ei kuitenkaan voi pitää kurssikerran 
lopussa. Sovi tauoista opintoryhmäsi 
kanssa.  
 
PALKANMASKU JA SIIHEN LIITTYVÄT 
ASIAKIRJAT 

Henkilötiedot lähetetään 
vastuuopettajalle. Työsopimukset jaetaan 
tuntiopettajakokouksessa.  
Palkka on tilillä seuraavan kuukauden 14. 
päivä. 
 
Toimita myös verokortti tai kopio siitä 
kirjepostina osoitteeseen: Sarastia Oy, 
Loviisan palkat, Arvi Karistonkatu 1B, 
13100 Hämeenlinna.  
 
Palkkaerittely tulee suoraan tuntiopettajan 
verkkopankkiin.  
 
Tuntiopettajan ei tarvitse hakea erikseen 
palkkaa, vaan palkka maksetaan 
Hellewiin merkittyjen tuntien mukaan. 
Mikäli siirrät tuntejasi, ilmoita siitä 
vastuuopettajalle.  
 
MATKAKORVAUKSET 

Korvaus oman auton käytöstä on 0,43 
€/km vähennettynä omavastuuosuudella 
12 km meno- ja paluumatkalta. Muiden 
kulkuneuvojen osalta säilytä kuitti 
matkalaskun liitteeksi. Matkalasku on 
jätettävä kahden kuukauden sisällä 
viimeisestä matkasta. Kyseisen 



kalenterivuoden matkat on kuitenkin 
haettava samana vuonna. 
 
Matkakorvauslomake löytyy opiston 
sivuilta: 
www.loviisa.fi/kansalaisopisto/tuntiop
ettajalle. 

 
Lomake toimitetaan osoitteeseen: 
anna.huhta@loviisa.fi.  
 
Loviisan kaupungin työntekijät voivat 
varata käyttöönsä sähköauton.  
 
KÄYTÄNNÖT OPPITUNTIEN 

LIITTYVISTÄ MUUTOKSISTA 

Jos sairastut, ilmoita siitä Lovinfoon. 
Lovinfo peruuttaa opintokerran 
ilmoittamalla peruutuksesta suoraan 
opiskelijoille tai varmistamalla, että 
peruutusilmoitus on kurssipaikalla. 
 
AVAIMET 

Avaimet Loviisan tiloihin saa Lovinfosta. 
Yhdyshenkilöt hoitavat avaimet alueensa 
toimipisteisiin. 
 
ILMOITTAUTUMINEN  

Kursseille ilmoittaudutaan etukäteen 

 netissä osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/loviisa 

 puhelimitse 019 555 555 / 
Lovinfo 

 henkilökohtaisesti Lovinfossa 
(Mariankatu 12 A) 

 
Ilmoittautumiset ja kurssiperuutukset 
tehdään Lovinfoon puhelimitse (019 555 
555) tai sähköpostitse osoitteeseen 
lovinfo@loviisa.fi. Huom. Opettaja ei ota 
ilmoittautumisia eikä peruutuksia vastaan. 
 
Jos kurssia ei ole peruutettu 
asianmukaisesti, kurssimaksu 
laskutetaan kokonaisuudessaan. Lovinfo 
ilmoittaa mahdollisista kurssimuutoksista 
ja -peruutuksista. Kurssien alkamisesta ei 
erikseen ilmoiteta opiskelijoille. 
 

OPINTOMAKSUT 

Kurssimaksut laskutetaan kurssin 
käynnistymisen jälkeen.  

 Kaikille kursseille ilmoittaudutaan 
etukäteen. Ilmoittautua voi 
Lovinfossa sen auki ollessa sekä 
puhelimitse ja sähköisesti 
HelleWin kautta. 

 Kurssin alettuakin voi vielä 
ilmoittautua, mikäli kurssilla on 
tilaa. 

 Lyhytkursseille (20 tuntia tai alle) 
tulee ilmoittautua viimeistään 
viikkoa ennen.  

 Koko vuoden kestäville kursseille 
ilmoittaudutaan pääsääntöisesti 
syksyllä. Laskut lähetetään 
ilmoittautumisten perusteella. 
Peruutuksista on ilmoitettava 
Lovinfoon ennen toista 
kurssikokoontumista. 

 Kurssimaksua ei palauteta kuin 
poikkeustapauksissa rehtorin 
erillisellä päätöksellä. 

  
VUOSIMAKSU 130 € 

Vuosimaksu oikeuttaa osallistumaan 
rajoittamattomaan määrään Valkon 
kansalaisopiston ja Mi:n kursseja lukuun 
ottamatta yksilöopetusta (esim. 
tuutorituokio, avoin kudonta). Vuosimaksu 
ei kata kurssien materiaalimaksuja. 
Vuosimaksun suorittaneet ilmoittautuvat 
normaalisti opiston kursseille. 
Vuosimaksun voi suorittaa 13.9. 
mennessä Lovinfossa tai pyytää siitä 
laskun. Kurssiperuutuskäytäntö koskee 
myös vuosimaksun maksaneita.  
 
SISARALENNUS 

Jos useampi lapsi samasta perheestä 
osallistuu samalle kurssille, maksaa 
ensimmäinen täyden kurssimaksun ja 
seuraavat puolet kurssimaksusta. Taiteen 
perusopetusryhmiin osallistuvat 
sisarukset saavat alennuksen myös 
osallistuessaan eri ryhmiin. Mikäli olet 

http://www.loviisa.fi/kansalaisopisto/tuntiopettajalle
http://www.loviisa.fi/kansalaisopisto/tuntiopettajalle


oikeutettu alennukseen, tulee kurssille 
ilmoittautuminen tehdä Lovinfossa. 
 
ALLE 16-VUOTIAIDEN 
OSALLISTUMINEN 

Opiston kurssit ovat ensisijaisesti 
tarkoitettu aikuisille. Opinto-oppaan 
erillisestä liitteestä löytyvät lapsille 
suunnatut kurssit. Mikäli aikuisille 
suunnatulla kurssilla on tilaa, myös alle 
16-vuotiaat voivat osallistua kurssille 
neuvoteltuaan kurssin opettajan kanssa. 
 
ALENNUKSET TYÖTTÖMILLE 

Työtön työnhakija voi saada 100 €:n 
arvoisen opintosetelin. Loviisalaiset ja 
lapinjärveläiset voivat hakea opintosetelin 
suoraan Lovinfosta. Pyhtääläiset hakevat 
opintosetelin Kotkan TE-toimistosta ja 
toimittavat sen Lovinfoon ennen kurssin 
alkua. 
Alle 16-vuotiaiden lasten vanhemmat, 
jotka molemmat ovat työttömiä, voivat 
hakea kirjallisesti vapautusta lapsensa 
kurssimaksuista (ei koske raaka-aine- ja 
materiaalimaksuja). 
 
OPINTOSETELIAVUSTUKSET 

PIENITULOISILLE 

Opetushallituksen opintoseteliavustus 

myönnetään opintojen tukemiseen 

pienituloisille (bruttotulot korkeintaan 

1300 euroa kuukaudessa) 

peruskoulunsa päättäneille, yli 63-

vuotiaille ja eläkeläisille sekä 

maahanmuuttajille. Avustukseen 

oikeutettu voi valita yhden kurssin 

lukuvuoden aikana. Avustus on 100%. 

Mikäli olet oikeutettu 

opintoseteliavustukseen, sinun tulee 

ilmoittautumisen yhteydessä itse kertoa, 

että haet kurssista opintoseteliavustusta. 

Avustuksia ei myönnetä automaattisesti, 

vaan opiskelijan tulee itse hakea niitä. 

Opetushallitus on myöntänyt avustuksen 
seuraavien ryhmien opintojen 
tukemiseen.  

Maahanmuuttajat, alhaisen 
peruskoulutuksen omaavat ja 
oppimisvaikeuksia kokevat sekä yli 63-
vuotiaat ja eläkeläiset ovat oikeutettuja 50 
% alennettuun kurssimaksuun. 
  
Edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat 
pienituloiset (bruttotulot korkeintaan 1 200 
euroa kuukaudessa) voivat saada 
hakemuksesta 100 % alennuksen 
kurssimaksusta. 
  
Avustuksen saamisen voi varmistaa 
ennakkoon Lovinfosta. Huomioithan, että 
myönnämme avustuksia, kunnes meille 
myönnetty määräraha on käytetty. 
 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Valkon kansalaisopisto rekisterinpitäjänä 
tallentaa opiskelijoidensa henkilötietoja 
sähköisesti ylläpidettäviin järjestelmiin 
kurssien hallinnointia ja laskutusta varten. 
Rekistereistä on laadittu tietosuojaseloste 
ja se löytyy Loviisan kaupungin 
kotisivuilta osoitteesta 
www.loviisa.fi/kaupunki-ja-
paatoksenteko/hallinto/tietosuojaselos
teet. Tämän sivun kautta voi myös tehdä 
rekisteritietojen tarkastuspyynnön ja 
rekisteritietojen korjausvaatimuksen. 
 
Opettaja ei saa luovuttaa tietoja 
eteenpäin. Älä siis jätä päiväkirjaa tai 
puhelinnumeroita näkyville. 
 
OPINTORYHMÄN KOKO 

Loviisan keskustassa ja taajamassa 
kokoontuvien ryhmien vähimmäiskoko on 
7 opiskelijaa. Muualla opiston toiminta-
alueella kokoontuvien ryhmien 
vähimmäiskoko on 5 opiskelijaa. Ilmoita 
vastuuopettajalle, mikäli kurssillesi 
ilmoittautuneiden määrä alittuu. 
 

VAKUUTUKSET 

Loviisan kaupungilla on 
tapaturmavakuutus, joka tietyin rajoituksin 
kattaa opetustilanteessa tapahtuneet 
tapaturmat. Vakuutus ei kata kurssilaisten 



töitä. Vahinkotapauksissa saa lisätietoja 

rehtorilta. 

 
MATERIAALIHANKINNAT 

Kurssilaiset hankkivat pääsääntöisesti 
itse kurssilla tarvitsemansa materiaalit. 
Joidenkin kurssien hintaan sisältyy 
materiaalimaksu, jolloin opettaja laskuttaa 
opistolta hankkimansa materiaalin kuitteja 
vastaan.  
 
e-maksumääräys 

https://lomakkeet.kuntapro.fi/sivu.aspx?ta

so=1&id=245 

Ohjeita skannaukseen: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/04/18/digit
reenit-asiakirjat-sahkoisiksi-nailla-

vinkeilla-toimitat-vaaditut-liitteet 

 
VALOKUVAAMISESTA OPISTON 

TILAISUUKSISSA  

Kuvatessasi kurssitilanteessa pyydä lupa 
kurssilaisilta. Muista myös mainita, että 
kuvia saatetaan käyttää netissä tai 
julkaisuissa. Tämä on tarpeen myös, jos 
aiot itse tehdä paperisia monisteita muille 
jaettavaksi.  
Jos kurssilla on alaikäisiä, pyydä 
kirjallinen lupa kuvaamiseen ja kuvien 
käyttämiseen opiskelijan vanhemmilta.  
Opiston julkisissa tilaisuuksissa, kuten 
juhlat ja luennot, voi kuvata vapaasti. 
Kuvien julkaisemiseen ei tarvita erillistä 
lupaa paikalla olevilta henkilöiltä.  
 
TEKIJÄNOIKEUS 

Opistolla on kopiointilupa (KOPIOSTO) 
sekä lupa laillisesti hankitun musiikin 
käyttämiseen opetuksessa (GRAMEX). 
Lisätietoa www.kopiraitti.fi 
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