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ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON
OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET
TYÖVUODELLE 2021 – 2022

1. Opetussuunnitelman laatiminen
Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun
mennessä. Asiasta on tiedotettu Pogostan Sanomissa ja opiston nettisivuilla.

2. Opinto-oikeus
Ilomantsin kansalaisopistossa opinto-oikeus määritellään seuraavasti:
 Opintoryhmään voivat osallistua kaikki opiskeltavasta aiheesta kiinnostuneet.
 Lasten ja nuorten opiskeluoikeutta voidaan rajoittaa, mikäli ryhmä ei ole
vaatimusten tai laitteiden puolesta heille sopiva.
 Mikäli kaikki halukkaat eivät sovi ryhmään, aikuisilla on etuoikeus
osallistumiseen.
 Rajoituksista ja ohjeista kerrotaan kurssikohtaisesti opinto-oppaassa.
 Yksilöopetuksessa opiskelija menettää opinto-oikeutensa kyseiselle työvuodelle,
mikäli hän on poissa 2 perättäistä kertaa ilmoittamatta ennakkoon asiasta
opettajalle. Kansalaisopisto ei sitoudu järjestämään uudelleen opiskelijan itse
perumia opetusaikoja. Mikäli opiskelija ei tule tunnille, asiasta on ilmoitettava
opettajalle viimeistään edellisenä päivänä (poikkeuksena äkillinen
sairastuminen).

3. Ryhmäkoko
Ryhmien minimikoot Ilomantsin kansalaisopistossa ovat seuraavat:
 7 opiskelijaa kirkonkylässä
 5 opiskelijaa sivukylillä ja kielten ryhmissä
 3 opiskelijaa musiikin soitannollisissa pienryhmissä
 1 opiskelija musiikin yksilöopetuksessa
 Erikoiskursseilla rehtori voi määritellä ryhmäkoon minimin suuremmaksi tai
pienemmäksi.
 Ryhmän toiminta loppuu, mikäli ryhmäkoko jää alle minimin kaksi ensimmäistä
kokoontumiskertaa.
 Opintoryhmän toiminta päättyy, mikäli sen toimintaedellytykset vähenevät
kohtuuttomasti. Rehtori ratkaisee asian tapauskohtaisesti kurssin opettajan ja
opiskelijoiden kanssa.

4. Opintomaksut
Maksuperusteet:
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 Maksut pidetään työvuoden 2020-2021 tasolla.
 Kurssin perushinta määräytyy kokonaistuntimäärän ja aineryhmän mukaan.

teatteri: 0,80 €/tunti

muut aineet: 1,20 €/tunti
 Rehtori voi tarkentaa hinnoittelua kurssikohtaisesti ylös- tai alaspäin. Hinta voi
nousta, mikäli kurssiin kohdistuu lisäkustannuksia tiloista, laitteista tai opettajista
(esim. atk, tekninen työ, liikunta). Huomioon voidaan ottaa myös paikkakunnan
muiden tarjoajien hintataso. Hinta voi laskea, mikäli kurssiin saadaan
lisärahoitusta valtiolta tai yhteistyökumppaneilta tai kurssi on suunnattu tietyille
väestöryhmille tai yhteistyötahoille (esim. laitosryhmät, maahanmuuttajat,
eläkeläiset).
 Kurssin hinta pyöristetään pyöristyssääntöjen mukaan kokonaisluvuksi.
 Jokainen kurssimaksu sisältää 1 €:n suuruisen moniste- ja tekstiviestimaksun.
 Alle 30 tunnin kursseihin lisätään lyhytkurssilisä, jolla katetaan toimisto- ja
tiedotuskuluja (alle 20 h +5 €, 20-30 h +4 €)
 Henkilökohtainen opintokortti 195 €/työvuosi. Opintokortti on vaihtoehto
yksittäisille kurssimaksuille. Korttiin ei sisälly musiikin yksilöopetus, vesijumppa ja
tavallista kalliimmat erikoiskurssit. Korttiin kuulumattomista kursseista mainitaan
opetusohjelmassa. Kortti on tilattavissa toimistolta 31.12.2021 mennessä.
 Musiikin yksilöopetus 125 €/työvuosi = 22 min x 26 opetuskertaa, 30 min, jolloin
hinta on 170 €, 45 min, jolloin hinta on 250 €. Opiskelija voi ostaa pidennetyn
opetuskerran, jos instrumentti tai taitotaso sitä edellyttävät.
 Kurssien pienin hinta on 10 €.
 Kertaluonteiset luennot ja kurssit voivat olla maksuttomia.
 Laite- ja tarvikemaksuja peritään kurssikohtaisesti.
 Todistusmaksu 5 €/todistus peritään kirjoitettaessa yli 5 vuotta vanhoja
todistuksia.
 TIEKE:n tietotekniikkatutkintojen tenttimaksut laskutetaan valtakunnallisten
hintojen mukaan.
 Opiskelussa tarvittavat materiaalit ja oppikirjat jokainen opiskelija kustantaa itse.
 Kurssien hinnat näkyvät kurssikohtaisesti esitteessä ja ilmoituksissa.
 Opiskelijalla on oikeus käydä tutustumassa ryhmän toimintaan yhden kerran
ennen lopullista sitoutumista opintoihin.
 Kurssimaksu laskutetaan opiskelijan oman ilmoittautumisen perusteella
kurssikohtaisesti. Syksyn kurssien laskutus tapahtuu loka-marraskuussa, koko
talven kestävien kurssien laskutus tammi-helmikuussa, kevään kurssien laskutus
maalis-toukokuussa.
 Mikäli henkilö on ilmoittautunut kurssille, eikä ole peruuttanut osallistumistaan
ennen laskun lähettämistä, kansalaisopisto laskuttaa kurssimaksun
täysimääräisenä. Osallistumista ei voi peruuttaa laskun lähettämisen jälkeen,
vaan lasku erääntyy maksettavaksi täysimääräisenä.

5. Opintosetelit
Opintosetelikäytännön avulla kansalaisopisto haluaa parantaa työttömien ja
maahanmuuttajien työelämäkelpoisuutta sekä innostaa heitä aktiiviseen oman elämän
suunnitteluun. Lisäksi se tukee maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaidon
kehittymistä. Opisto on hakenut opetushallitukselta erillisavustusta työvuodelle 20212022 työttömien ja maahanmuuttajien opintoseteleihin.
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Kansalaisopisto tarjoaa Työttömän opintosetelin ilomantsilaiselle työttömälle
työnhakijalle ja Maahanmuuttajan opintosetelin henkilölle, joka asuu Ilomantsissa
ja jolla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma (max 3 vuotta).
Setelin arvo on 60 €. Seteleitä on jaossa tarpeen mukaan.
Seteli on henkilökohtainen.
Setelin voi käyttää kerralla tai osissa, se käy kalliimpien maksujen
osasuorituksena, siitä ei palauteta vaihtorahaa.
Setelillä ei voi maksaa materiaalikuluja.
Seteli on voimassa työvuoden 2021 – 2022.
Setelin voi hakea Ilomantsin kansalaisopiston toimistosta ajalla 1.8.2021 –
31.3.2022. Työttömyys on todistettava todistuksella, jonka työtön saa Kelalta tai
omalta työttömyyskassaltaan. Maahanmuuttajan on todistettava
kotoutumissuunnitelman voimassaolo kirjallisesti.
Setelillä maksaminen tapahtuu kansalaisopiston toimistolla kahden viikon
kuluessa kurssin alkamisesta. Opiskelijan on itse huolehdittava setelillä
maksamisesta. Laskun lähettämisen jälkeen seteleitä ei enää oteta vastaan.

6. Toiminta-aika





Syyskaudella säännöllinen toiminta-aika on taajamaryhmissä 11 viikkoa, kylillä
10 viikkoa, musiikin yksilöopetuksessa 12 viikkoa.
Säännöllinen toiminta käynnistyy kirkonkylällä viikolla 37 (13.9. alkaen) tai
myöhemmin, kylillä viikolla 38 (20.9. alkaen) tai myöhemmin. Yksilöopetus
käynnistyy viikolla 36 (6.9. alkaen) tai myöhemmin.
Syysloma on viikko 42 (18. – 24.10.).




Kevätkaudella säännöllinen toiminta-aika on 12 viikkoa, musiikin
yksilöopetuksessa 14 viikkoa.
Toiminta käynnistyy viikolla 2 (ma 10.1. alkaen).
Talviloma on viikko 10 (7. – 13.3.).



Lyhytkursseja toteutetaan tarpeen mukaan ympäri vuoden eripituisina jaksoina.

7. Tuntimäärät
Vuosikohtainen talousarvio määrittelee toteutettavien tuntien määrän. Työvuosi
jakautuu kahdelle kalenterivuodelle.
Kalenterivuosi
Kevätkausi
Syyskausi
Tunnit yhteensä

2017
2846
2454
5300

2018
2894
2611
5505

2019
2879
2430
5309

2020
2218
2537
4755

2021
2000 arvio
2600 arvio
4600 arvio

Tavoitteena on tuottaa työvuonna 2021-2022 yhteensä n. 4600 toteutunutta tuntia.
Suunnitelma voi olla n. 100 tuntia suurempi.
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Tuntien painotukset aineryhmittäin säilyvät edellisten vuosien mukaisina. Suurimmat
aineryhmät ovat kädentaidot, musiikki, teatteri ja liikunta. Sivukylät ja erityisryhmät
otetaan huomioon.
Opetustunnit toteutetaan tuntiopettajien työpanoksella. Tuntiopettajia on yhteensä 6070. Päätoimista henkilökuntaa on 70 % rehtori sekä toimistosihteerin työpanos.

8. Tiedotus
Ilomantsin kansalaisopiston kurssiohjelma jaetaan Ilomantsin kunnan tiedotuslehden
muodossa jokaiseen ilomantsilaiseen kotiin 19.8.
Ohjelma on nähtävissä viimeistään 10.8. nettiosoitteissa www.opistopalvelut.fi/ilomantsi
Ilmoittautuminen avautuu 20.8.
Opisto on myös Facebookissa ja Instagramissa.

9. Vakuutukset
Ilomantsin kunta Ilomantsin kansalaisopiston ylläpitäjänä on vakuuttanut kaikki opiston
ryhmiin ilmoittautuneet opiskelijat. Opiskelijoiden omaisuutta ei ole vakuutettu.

10. Muutokset
Kansalaisopisto pidättää oikeuden muutoksiin kurssien järjestämisessä
toimintaympäristön ja -tilanteiden sitä vaatiessa. Tällaisia ovat mm.
järjestämisrajoitukset sekä opettajien ja opiskelijoiden yllättävät esteet. Opisto järjestää
toiminnan turvallisesti ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti kuunnellen
opettajia ja opiskelijoita.

