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Från A till Ö för timlärare vid Lovisa svenska medborgarinstitut 2019-20 
 

 

Anmälning Lärarna tar inte emot anmälningar. Anmälning till kurserna görs till 
kundservicekontoret Lovinfo eller via opistopalvelut.fi/loviisa  

 
Annullering Annullering av kortkurser måste ske en vecka före kursstart, kurser över 20 lektioner 

kan annulleras ännu efter första kursgången. Om kursen inte har annullerats korrekt 
faktureras studieavgiften i sin helhet. Annulleringar görs till Lovinfo, inte till lärarna.  

 
Anskaffning Alla anskaffningar måste godkännas av rektor. 
 
Avgifter Om man anmäler sig på nätet kan kursavgiften betalas direkt i nätbanken, annars 

faktureras den. Kursdeltagare skaffar i regel sina material själv. Kom ihåg att 
diskutera materialkostnader på förhand med planerande lärare. 

 
Avtal Ett skriftligt avtal över ditt anställningsförhållande skickas till dig. Avtalet skrivs för 

ett läsår. Kontrollera uppgifterna, underteckna och returnera ett exemplar till rektor.  
 
Betyg Lönen är beroende av din examen, du bör alltså också lämna in kopior över avlagda 

examina. 
 
Dagbok Kursdagboken är elektronisk. Du når den genom att beställa ett lösenord via 

opistopalvelut.fi och kan sedan logga in med din e-postadress. Du kan också ladda 
ner hellewi appen och ha dagboken i din telefon eller tablett.  

 
Datasekretess  Kom ihåg att de kunduppgifter som vi får vid anmälningen är 

konfidentiella. De får inte utan lov ges vidare till en tredje part. Lämna 
alltså inte dagboken och telefonnummer synliga för andra 
kursdeltagare. 

 
Deltagare Minimiantal deltagare för en kurs i Lovisa centrum är 7 och i övriga 

verksamhetsområden 5. Meddela din ansvarslärare så fort som möjligt om din kurs 
måste dras in. 
 

Foton Vi använder gärna foton i vår infoverksamhet. Fotografera gärna på kurserna, 
produkter och glada deltagare och skicka dem till oss. Kom ihåg att fråga lov av dem 
du fotar till att använda bilderna. 

 
Förmån Som timlärare i Lovisa Mi får du gå gratis på institutens (även Vakos) kurser men kom 

ihåg att anmäla dig enligt reglerna. 
 
Kursbroschyr Bekanta dig med vår kursbroschyr, där finns information om det mesta 

(årsavgift, studiesedlar, syskonrabatt...)  
 



Kursplanering Planerande lärare behöver dina kursuppgifter för följande läsår inom 
april. Tänk noga igenom din kursbeskrivning så att den motsvarar 
kursinnehållet. 

 
Lov Institutet har inte höstlov (undantag: vissa kurser för barn), institutet har sportlov 

17–23.2. Kom ihåg att meddela ansvarslärare om du avviker från de överenskomna 
tiderna. Vi bör alltid kunna informera kursdeltagarna om olika förändringar samt se 
till att kurslokalerna är öppna. 

 
Lärarmöte Ett timlärarmöte ordnas i augusti. Det är obligatoriskt att delta i mötet, om du är 

förhindrad, meddela Lovinfo.  
 
Lön Lönerna för timlärarna följer bestämmelserna i kommunalt tjänste- och 

arbetskollektivavtal (finns på nätet eller hos rektor) och utbetalningen sker 
månatligen i efterskott.  

 
Mentorlärare Mentorlärarperioden från 73-78 års ålder. En mentorlärare kan hålla 

kortkurser eller handleda en ny lärare.  
 
Nycklar Kontaktpersonerna sköter nycklar i sina verksamhetsområden. Nycklar till Lovisa 

centrum fås från Lovinfo mot en blankett som rektor måste underteckna. 
 
Pension   Pensionsålder för timlärare är 73 år.  
 
Personuppgifter Nya lärare bör fylla i en personuppgiftblankett och gamla bör meddela 

om förändringar till sin ansvarslärare.   
 
Reseersättning Reseersättning betalas mot redovisning enligt Allmänt kommunalt 

tjänste- och arbetskollektivavtal (självriskandel 12km tur retur). 0,43 
€/km för de första 5000 km och 0,38 €/km för därpå följande km. För 
att kunna betala ersättning för buss, tåg, flyg osv. måste kvitto bifogas 
reseräkningen. Blanketten finns på hemsidan. Lämna in senast två 
månader efter resan! Observera att Lovisa stads elbilar kan gratis 
användas av Mi:s timlärare. 

 
Sjukdom Om du blir sjuk och inte kan hålla lektion meddela din ansvarslärare så fort som 

möjligt så vi kan få ut information åt kursdeltagarna. Timlärare har rätt till avtalsenlig 
ersättning för sjukledighet. 

 
Skattekort Skicka skattekortet till Sarastia, som sköter Lovisa stads löner, annars avdras 60 % 

skatt av din lön. Kom ihåg att lämna in också det nya skattekortet efter årsskiftet. 
 
Undervisningstimme  Lönen betalas ut per undervisningstimme, en undervisningstimme är 45 

min. Planeringstiden är inräknad i timlönen dvs. den ersätts inte skilt.  
 



Upphovsrätt Institutet har licens för kopiering (KOPIOSTO) samt användning av 
lagligt inskaffad musik i undervisningen (GRAMEX), kom ihåg att följa 
lagen om upphovsrätt. Se t.ex. www.kopiosto.fi 

 
Utrustning Om du behöver specialutrustning, t.ex. projektor, cd-spelare mm. kontakta de 

fastanställda lärarna i god tid, åtminstone en vecka före kursstart.  
 
Utvärdering Instituten har en nätbaserad kursutvärderingsblankett, blanketten är öppen att fyllas 

i under januari och februari. Syftet är att hjälpa oss planera kurser som intresserar 
och inspirerar gamla kursdeltagare men också lockar nya.  

 
KONTAKTUPPGIFTER 
 
OBS! 

1.  Reseräkningar samt kvitton för resor och anskaffningar skickas till anna.huhta@loviisa.fi 
2. Skattekort skickas till Sarastia Oy, Loviisan palkat, Arvi Karistonkatu 1B, 13100 

Hämeenlinna 
 
Till rektor inlämnas: avtalet undertecknat 
Till lärarna inlämnas: kursuppgifter, personuppgifter, betyg 
Till Lovinfo inlämnas: nycklar 
 
Lärarna 
Rektor: Merja Sillanpää (ansvarar för ÖPU, föreläsningar, scenkonst och litteratur)              
tfn 040 663 2840, e-post: merja.sillanpaa@loviisa.fi 
 
Vicerektor, språklärare, informatör: Tanja Lill-Smeds (ansvarar för kurser i språk, dans, motion) 
mobil 0440 555 302, e-post: tanja.lill-smeds@loviisa.fi 
 
Lärare i ADB: Inge Ekholm (ansvarar för kurser i data, musik)                          
mobil 040 555 0262, e-post: inge.ekholm@loviisa.fi 
 
Lärare i textilslöjd: Anna Huhta (ansvarar för hantverkskurser)  
mobil 040 555 0227, e-post: anna.huhta@loviisa .fi 
 
Lärare i konst: Hanna Olá (ansvarar för kurser i konst, trädgård och huslig ekonomi) tjänstledig fr.o.m. augusti 2019. 
Vikarieras av Terhi Penttilä, mobil 040 186 9130, e-post: terhi.penttila@loviisa.fi 
 
Kundservicekontoret Lovinfo 
Öppet: må–fre 9.00–16.00 
Adress: Mariegatan 12 A  
tel: 019 555 555 
e-post: lovinfo@loviisa.fi 
 
Kontaktpersoner: 
Pernå: Elina Mieskolainen, tfn 050 377 5163 
Strömfors: Marjut Ståhls, tfn 040 530 8847 
Pyttis: Sanna Korkka, tfn 040 577 3252 
Liljendal: Camilla Nylund, tfn 050 382 4887 
Lappträsk: Anita Silfvast, tfn 040 754 0358 

 
 

 


