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Ilmoittautumislomakkeet ja ilmoittautuminen 
Jos opiskelija on ilmoittautunut suoraan internetin kautta, hänen ei tarvitse täyttää 
ilmoittautumislomaketta kurssin opettajalle uudelleen. Muuten joka kurssista täytetään oma 
ilmoittautumislomake. Ilmoittautumislomakkeet toimitetaan opiston toimistoon, kun varmistuu, että 
opiskelija aikoo jatkaa kurssilla. Yhden tutustumiskäynnin käyneiden ja sen jälkeen lopettaneiden 
lomakkeita ei tarvitse toimittaa toimistolle.  

Lupalomake 
Opettajat huolehtivat kurssikohtaisesti kuvaus- ym. luvista. Opistolta saa valmiin lomakkeen, jonka 
voi täytättää jokaisella opiskelijalla. Opettaja säilyttävät lomakkeet kurssin ajan. Lupa-asian voi 
hoitaa muullakin tavalla, jos opettajalla on oma, lomakkeen korvaava systeemi. Esim. opiston 
iPadejä voi lainata tähän käyttöön. 

Hellewi-ohjelman tunnukset ja käyttöohjeita saa opiston toimistolta kurssisihteeriltä. Tunnuksilla 

pääsee internetin kautta katsomaan omien kurssiensa ilmoittautumistilanteen ja löytää mm. 
opiskelijoiden yhteystiedot ja voi lähettää tekstiviestejä ja/tai sähköposteja. 

Opintoryhmän toteutuminen 
Jos ensimmäisellä kokoontumiskerralla on viitteitä siitä, ettei ryhmään tule tarpeeksi opiskelijoita 
ryhmän käynnistymiseksi, ota yhteyttä rehtoriin sopiaksesi irtisanomisajasta ja palkasta, ettei tarvitse 
käydä mahdollisesti turhauttavaa 3 kertaa kurssipaikalla. 
Jos opintoryhmän ensimmäisellä kokoontumiskerralla paikalle ei tule opiskelijoita, opintoryhmä ei 
ala lainkaan. 
Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä rehtoriin.  

Ikärajat ja vakuutukset 
Opettaja voi harkita minkä ikäisiä hänen ryhmissään opiskelee. Opisto ei ota opiskelijoille 
vakuutusta. 

Monistus  

Kunnanvirastossa voi käydä monistamassa. Monistuskoneeseen pitää syöttää tunnusluku, jonka 
saa toimistolta. Kouluilla tai muissa toimipisteissä monistamisesta voidaan sopia erikseen. Voit 
toimittaa opistolle monistettavaa materiaalia, jolloin kurssisihteeri hoitaa monistuksen. 

Tilat ja turvallisuus 
Pääosin opiston kurssit toimivat kouluilla. Kansalaisopistolla on omat tilat Jokioisilla Taitotilassa (os. 
Keskuskatu 29 E), jossa kokoontuvat mm. kudontakurssit ja muita kädentaidon ja taideaineiden 
ryhmiä. Ypäjällä opiston tilat ovat Vanhassa pappilassa (os. Rauhalantie 1 E) ja Humppilassa 
Lamminkulmassa (os. Koivistontie 59).  
Opettajille luovutetaan opetustilojen avaimet käyttöön kuittausta vastaan koulujen henkilökunnalta 
tai opiston kurssisihteeriltä. Palvelusuhteen päätyttyä tuntiopettajien pitää palauttaa kaikki heille 
lainatut avaimet ilman erillistä pyyntöä.  
Opettajan on tutustuttava opetustiloihin ennen opetuksen aloittamista.   



Selvitä  

 poistumisreitit, reittien on oltava käytettävissä ilman tavaroiden siirtelyä 

 ovien lukitus ja avaaminen sisäpuolelta 

 valokatkaisijoiden paikat  

 alkusammutusvälineistön sijainti 

 ensiapuvälineiden saatavuus 
Pohtikaa yhdessä opiskelijoiden kanssa, miten toimitte mahdollisissa hätätilanteissa. 

Kiinteistöhuoltojen puhelinnumeroita: 
Jokioinen, päivystys 050 592 5853 
Jokioinen, Paanan koulu ja Tietotalo huoltomies 050 524 0021 
Jokioinen, Miinan koulu huoltomies 050 592 5856 
Jokioinen, kunnanvirasto huoltomies 050 468 7804 
Humppila, kiinteistöhuolto 0400 485 414 
Ypäjä, Kartanon koulu talonmies 050 574 7736 
Ypäjä, alakoulut talonmies 050 445 5943  
    

Päiväkirjat ja arviointi  
Opettajat pitävät jokaisesta kurssista päiväkirjaa, joka pitää sisällään kurssiarvion. 
Kursseista tehdään erikseen päiväkirja syksystä ja keväästä. Jos kurssi jatkuu vielä keväällä, 
arviointi annetaan vasta silloin. Väliarvioinnin voi halutessaan tehdä jo syyslukukauden päiväkirjaan. 
Päiväkirjan voi täyttää myös suoraan Hellewi-ohjelmaan sähköisesti. 

Matkakustannusten korvaus 
Opettajille korvataan työmatkoista yli 6 km:n menevä osuus/suunta. Työmatkat korvataan opistolle 
toimitettua matkalaskua vastaan seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Excel-pohjainen taulukko on 
saatavilla sähköisesti; ja matkalaskun voi toimittaa esim. sähköpostin liitteenä. Myös paperiversiot 
käyvät edelleen. Työmatkat pitää laskuttaa vähintään kaksi kertaa vuodessa, syyslukukauden ja 
kevätlukukauden lopussa.  

Palkanmaksu 
Palkka maksetaan kuukausittain kuukauden viimeisenä päivänä ja mikäli se on viikonloppu, niin 
edellisenä pankkipäivänä. Palkka maksetaan pidetyiltä tunneilta. 
Palkanmaksusta huolehtii pääasiassa Jokioisten kunnan palkkasihteeri Jenni Leino. 

Rikosrekisteriote 
Rikosrekisteriote pitää esittää ohjaavalle opettajalle, jos opettaja työskentelee sellaisen ryhmän 
kanssa, jossa on vain alaikäisiä. 

Jos sairastut  
Sairasajalta maksetaan palkkaa enintään 9 vuorokauden ajalta. Toivottavaa on, että sairastuttuanne 
ilmoitatte mahdollisimman pian asiasta toimistolle, jotta saadaan tieto kurssikerran peruuntumisesta  
opiskelijoille, ellei sijaista ole saatavilla.   

 

Opistossa opettava opettaja on vapautettu kurssimaksuista 

Maksavat opiskelijat menevät kuitenkin henkilökunnan ”ilmaisen opiskelun” edelle. 
 



OVTES III Tuntiopettajat  

 

12 § Tehtävät 

1 mom.            

Tuntiopettaja otetaan työsopimuksessa mainittua opetusta antamaan. Tuntiopettajan velvollisuuteen 
kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä 
osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin. 

 

Soveltamisohje 

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. 

 

2 mom.            

Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- 
ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen 
omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa 
hänelle sopiviksi. Palkkio em. tehtävistä määräytyy 13 §:n mukaan. 

 

Soveltamisohje 

Edellä tarkoitetun muun kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia. 

 

3 mom. 

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja, voidaan 
määrätä tekemään 2 momentin mukaista muuta työtä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä 
osalta.   

4 mom. 

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voidaan määrätä 
tekemään 2 momentin mukaista muuta työtä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 

 

 


