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Opiskelijan nimi

HENKILÖ- JA YRITYSTIETOIHIN LIITTYVÄT MUUTOKSET (ilmoita muutokset aina myös kirjallisesti tällä lomakkeella)

OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET (oppisopimuksen muutoksista neuvoteltava aina ensin asiakkuusvastaavan kanssa)

Työnantajan uusi toiminimi Y-tunnus

Laskutusosoite Puhelin

Puhelin

Työpuhelin

Uuden työpaikkaohjaajan nimi ja sähköposti

Työosoite

Opiskelijan aikaisempi ja uusi nimi

Uusi osoite ja / tai uusi sähköposti

Muut muutokset

Muutokset

Pidennetään, uusi päättymispäivä

Lyhennetään, uusi päättymispäivä

Keskeytetään ajaksi -

Oppisopimus puretaan (päiväys)

koeaikana

yksimielisesti

TSL 8 luvun 1 §:nmukaan

TSL 8 luvun 3 §:nmukaan

opiskelijan aloitteesta

muusta syystä

Perustelut 
muutoksille tai 
purkamiselle

Asiakkuus- 
vastaava

Asiakkuusvastaava, jonka kanssa muutoksista on neuvoteltu

Päiväys ja 
allekirjoitukset

Päiväys Työnantajan allekirjoitus Opiskelijan allekirjoitus

Nimen selvennys Nimen selvennys

Oppisopimus voidaan purkaa 
 
- yksipuolisesti koeajan aikana 
 
- sopijapuolten yhteisellä päätöksellä 
 
- työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 4 §:ssä ja 8 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyillä perusteilla 
 
- kun työnantaja lopettaa liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee 
 
- koulutuksen järjestäjän luvalla työsopimuslaissa säädetyillä irtisanomisperusteilla 
 
- koulutuksen järjestäjän toimesta osapuolia kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
tai asetuksen säännöksiä tai koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn 70 §:n 4 momentissa tarkoitetun sopimuksen ehtoja
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Laki ammatillisesta koulutuksesta 75 § 

kyllä eiTyösuhde jatkuu ilman oppisopimusta
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