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Raahe-opisto 

Opetussuunnitelma 

Lukuvuosi 20  -20   
Syyslukukausi   .  .20   -   .  .20   

Syysloma (viikko 43)   .  .20   -   .  .20   

Kevätlukukausi   .  .20   -   .  .20   

Talviloma (viikko 10)   .  .20   -   .  .20   

Pääsiäisloma   .  .20   -   .  .20   

1 oppitunti on 45 minuuttia (kiirastorstaina ei pidetä tunteja) 

Kurssin tiedot 

Perustiedot ja maksut 

Kurssin nimi 
      

Pitopaikka 
      

Koko kauden kurssimaksu (opisto täyttää) 
      

Syksyn kurssimaksu Kevään kurssimaksu 
            

Opiskelijoiden maksimimäärä 
      

 
Kurssin aikataulut 

Kurssin viikonpäivä ja kellonaika 
      

Syyskauden aloitus- ja päättymispäivät 
      -       

Kevätkauden aloitus- ja päättymispäivät 
      -       

Tunnit syksy  Tunnit kevät  Tuntimäärä yhteensä 
                   

Ennakkoilmoittautumisten alkamispäivämäärä (opisto täyttää) 
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Kurssin sisältö 

Tavoite ja sisältö 
      

Oppikirjat ja materiaalit 
      

Opiston kulut kirjoista ja materiaaleista 
      

Oppimateriaali, minkä opiskelija tuo mukanaan 
      

Opinto-ohjelmaan tuleva teksti 
      

 

Tuntiopettajan työsopimus 
Opettajan nimi 
      

Osoite 
      

Henkilötunnus 
      

Ammatti 
      

Oppiarvo 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Pankkiyhteys ja IBAN-tilinumero 
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Verokortti 

 Liitteenä 

 Toimitetaan myöhemmin 

 Ei toimiteta ollenkaan (ennakkopidätys 60%) 

Palkanmaksu 
Palkka maksetaan joka kuukauden 10. päivä. Maksamme palkat työsopimuksen mukaisesti kuukausit-
tain ilman palkantilausta. Opettajan tulee kuitenkin ilmoittaa heti mahdolliset muutokset, mitkä poik-
keavat työsopimuksesta. Päivänvaihtomuutokset ilmoitetaan myös toimistolle. Matkalaskut tulisi las-
kuttaa kahden kuukauden sisällä. 

Työsuhteen kesto 
Työsuhteen edellytyksenä on, että opiskelijoita on opintoryhmässä vähintään seitsemän (7/10). Muu-
toin irtisanomisaika on molemmin puolin kaksi viikkoa. Työsuhde päättyy, kun ryhmälle varatut tunnit 
on käytetty viimeistään työkauden päättyessä. Vuosilomakorvaus on vuosilomalain mukainen. 

Allekirjoitukset 
Paikka 
      

Päivämäärä 
      

Opettajan allekirjoitus 
 

Opettajan nimenselvennys 

      

Työnantajan allekirjoitus 
 

Työnantajan nimenselvennys 
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