
 

TYÖSSÄOPPIJAN TYÖREKISTERI & ATERIAKORVAUSHAKEMUS 

 

Työssäoppija: 

Työssäoppijan puhelinnumero: 

Työpaikka ja työpaikkaohjaaja: 
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Kirjoita Pvm-sarakkeeseen päivämäärä 
muodossa pp.kk.vvvv ja Työaika-
sarakkeeseen työpäivän kesto tunneissa. 
 
Merkitse Ruokailu-sarakkeeseen A, B tai C. 
 

Ruokailutapa A: Työssäoppimispaikka 
tarjoaa ruokailun. 
 
Ruokailutapa B: Oppilaitos järjestää 
ruokailun. 
 
Ruokailutapa C: Opiskelija hakee 
oppilaitokselta ateriakorvausta (4,30 € / 
työpäivä). 

 
Ateriakorvausta ei makseta sairaspäiviltä. 
 
Palauta tämä lomake ohjaavalle 
opettajallesi. 
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Työpäiviä yhteensä: Aterioita yhteensä:  

Työssäoppimisjakson laajuus (ov): Ateriakorvaushakemuksen summa: 

 Työssäoppijan tilinumero (SEPA): 

 

Paikka ja aika: Työssäoppijan allekirjoitus: 

 
Työpaikkaohjaajan allekirjoitus: 

Ohjaavan opettajan allekirjoitus: 

  

 Rehtorin hyväksyntä: 
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