
Rastor-instituutti 
Tutkinto- ja oppisopimuspalvelut 

Revontulentie 7, 02100 Espoo 
oppisopimus@rastorinst.fi OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET

Opiskelija _______________________________________________________________________ 
Työnantaja (työsuhteisella) _________________________________________________________ 
Suoritettava tutkinto _______________________________________________________________   
Työsuhteessa           Virkasuhteessa     Yrittäjä 

1 Yhteystietojen muutokset opiskelija työnantaja 
Uudet yhteystiedot ______________ alkaen: 

2 Työpaikkaohjaajan vaihtuminen 
Uudet yhteystiedot ______________ alkaen Uuden ohjaajan yrityksen tiedot (Yrittäjän oppisopimus) 
Ohjaajan nimi: __________________________  Yrityksen nimi: ____________________________________ 
Sähköposti: ____________________________ Y-tunnus: ________________________________________
Puhelin: _______________________________ 

3  Oppisopimusajan muutos 
Esitämme oppisopimusajan lyhentämistä jatkamista 

Alkuperäinen oppisopimusaika 
_________________________ 

Uusi päättymispäivä 
______________________________ 

Perustelut: 

4  Oppisopimuksen keskeyttäminen 
Esitämme oppisopimuksen keskeyttämistä seuraavasti 
Keskeytyksen alkupäivä 
___________________________ 

Keskeytyksen päättymispäivä 
__________________________ 

Perustelut: 

5  Oppisopimuksen purku 
Purkautumispäivämäärä ___________________________ 
Purkautumisen syy yksimielisesti TSL 8 luvun 1§, 3§ muilla perusteilla 
Perustelut: 

mailto:oppisopimus@rastorinst.fi


Rastor-instituutti 
Tutkinto- ja oppisopimuspalvelut 

Revontulentie 7, 02100 Espoo 
oppisopimus@rastorinst.fi 

6 Perustelut muutoksille tai purkamiselle (HUOM! koulutuksen järjestäjä täyttää) 

Päiväys ja allekirjoitukset 

Päivämäärä 

Opiskelija Työnantaja (työsuhteisella) 

Rastor-instituutin edustaja 

Oppisopimus voidaan purkaa sopijapuolten yhteisellä sopimuksella. 

Työsopimukseen perustuva oppisopimus voidaan purkaa lisäksi: 
1) työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 4 §:ssä ja 8 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyillä perusteilla;
2) työnantajan lopettaessa liikkeensä, tullessa asetetuksi konkurssiin tai kuollessa; tai
3) koulutuksen järjestäjän luvalla työsopimuslaissa säädetyillä irtisanomisperusteilla.

Koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevan sopimuksen opiskelijaa ja 
työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta tämän lain tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai oppisopimuksen ehtoja. 

Koulutuksen järjestäjä ja oppisopimuskoulutusta saava yrittäjä voivat yhteisellä sopimuksella purkaa 
oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevan sopimuksen. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa koulutuksen 
järjestämistä koskevan sopimuksen yrittäjää kuultuaan, jos koulutuksessa ei noudateta tämän lain tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välillä tehdyn 70 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
sopimuksen ehtoja. 

Jos oppisopimus puretaan edellä 1–3 tai 5 momentissa säädetyllä perusteella, koulutuksen järjestäjän on 
järjestettävä opiskelijalle mahdollisuus hankkia muulla tavoin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
mukainen tavoitteeksi asetettu osaaminen. 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 75 § (11.8.2017/531) 
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