HAKEMUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPINTOSOSIAALISISTA EDUISTA
(Hakemuksen palautusosoite alareunassa)
Opiskelijan
tiedot

Opiskelijan nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin päivisin

Täydellinen IBAN pankkitilinumero

Oppilaitos, jossa lähipäivät järjestetään
Koulutusta tai
näyttötutkintotilaisuutta
koskevat
tiedot

Oppilaitoksen katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Suoritettava koulutus
Opetuspäivät, joilta haen etuja (yksittäiset päivät eriteltyinä tai erillisellä liitteellä)

Yhteensä/päivää
Poissaolopäivät (liitteeksi todistus/selvitys)
Muu: Koulutussopimuspaikka, osoite ja ajankohta (palkaton jakso toisessa työpaikassa)
Vakuutan etten saa palkkaa, osapalkkaa enkä muita lakisääteisiä etuuksia koulutuksen ajalta.
Ilmoitan, että minulle maksetaan koulutuksen ajalta palkkaa/osapalkkaa tai muita lakisääteisiä etuuksia
seuraavilta päiviltä:
Haen seuraavia etuja:
Haettavat
etuudet

Oppisopimuskeskus täyttää:

päivärahaa

koulutuspäivältä

pv x á 15 €

=

€

perheavustusta

koulutuspäivältä

pv x á 17 €

=

€

majoituskorvausta

koulutuspäivältä

pv x á 8 €

=

€

matkakorvausta

x meno-paluu

=

€

=

€

Liitä matkaliput hakemuksen liitteeksi
Ateriakorvaus/
Koulutussopimus

ateriakorvausta

koulutuspäivältä

Matkat:
Yhteensä
pv x á 4,80 €

Matkareitti

km yhteen suuntaan

(tosiasiallinen
lähtö- ja
paluupaikka)

km yhteen suuntaan
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Varmennan yllä olevat tiedot.

Päiväys ja opiskelijan allekirjoitus

Päiväys ja oppilaitoksen edustajan allekirjoitus

Päiväys ja
allekirjoitukset

Oppisopimuskeskus täyttää

Hakemus saapunut/käsitelty

Oppisopimuksen rekisterinro

Tiliöintitiedot

Tositenumero

Hyväksymispvm ja allekirjoitus

PSK-Aikuisopisto
Kansankatu 47 B, 3. krs, 90100 OULU
Puh. (08) 3120 711

OPINTOSOSIAALISET ETUUDET OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA
(Laki 531/2017 § 102 ja asetus 679/2017 OKM)
1. Ansiomenetyksen korvauksena päivärahaa 15 euroa päivältä (esim. lähipäivät).
2. Perheavustusta 17 euroa päivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi.
3. Opiskelijalla on oikeus saada korvausta matkakustannuksista, jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä
tapahtuva osaamisen hankkiminen edellyttää opiskelijan matkustamista yhteen suuntaan yli 10 kilometriä
opiskelijan kotoa tai oppisopimustyöpaikalta opetuspaikalle. Opiskelijalla on oikeus matkakorvaukseen vain yhdeltä
edestakaiselta matkalta viikossa yli viikon kestäviltä koulutusjaksoilta. Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa
tapahtuvasta matkasta sekä halvimman matkustustavan mukaan kuitenkin enintään 0,20€/km (opetuspaikka - koti
tai opetuspaikka - oppisopimustyöpaikka) toteuman mukaan.
4. Majoituskorvausta 8 euroa päivältä, jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen
hankkiminen järjestetään opiskelijan kotikunnan ja oppisopimustyöpaikan sijaintikunnan ulkopuolella ja osaamisen
hankkiminen edellyttää yöpymistä.
Opiskelijalla on oikeus saada tässä pykälässä tarkoitetut etuudet myös osallistuessaan näyttöön tai muuhun osaamisen
osoittamiseen oppisopimuksen aikana.
Mikäli sinulla osa koulutuksesta toteutetaan palkattomana koulutussopimusjaksona, voidaan tältä ajalta maksaa
ateriakorvausta 4,80 euroa/pv.

Hakeminen





Opintososiaalisia etuja haetaan takautuvasti.
Opintososiaalisten etujen haussa toivotaan noudatettavan kohtuullisuutta, eli jos sinulla on esim. yhden tai parin
päivän mittaisia jaksoja, toivoisimme sinun keräävän useampia yhteen hakemukseen.
Jos opetuspäivien kesto on yhtäjaksoisesti useita viikkoja, tältä ajalta voi täyttää useampia hakemuksia esim. hakea
puolet ja seuraavassa maksupäivässä loppuosan.
Oppilaitoksen edustaja varmentaa allekirjoituksellaan läsnäolosi.

Poissaolot



Mikäli joudut olemaan oman tai lapsesi sairauden takia poissa opetuksesta, maksamme opintososiaaliset edut
lääkärin/terveydenhoitajan todistuksen perusteella poissaolopäiviltä.
Muiden poissaolojen perusteella ei etuja makseta.

Täyttöohje





Täytä hakemus huolellisesti, sillä puutteellisesti täytetty hakemus (esim. pankkitilinumero puuttuu) saattaa
viivästyttää etujen maksamista.
Jos sinulla on yksittäisiä opetuspäiviä, merkitse hakemukseen jokainen päivä erikseen.
Mikäli haet matkakorvausta, merkitse matkareitti ko. kohtaan.
Mikäli olet käyttänyt julkista kulkuneuvoa, liitä matkaliput hakemukseesi.

Maksaminen





Opintososiaaliset edut maksetaan saajan tilille kahden viikon kuluessa hakemuslomakkeen saapumisesta
oppisopimuskeskukseen.
Maksupankkimme on Oulun Osuuspankki.
Kesäkuukausien ja pyhien aikana voi maksatukseen tulla muutoksia.
Opintososiaalisten etujen maksamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta.

Hakemuksen palautusosoite
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