LASKU OPINTOSOSIAALISISTA EDUISTA

Postitse toimipisteeseen

Etelä-Savon ammattiopisto
Oppisopimuspalvelut
Raviradantie 8-10, 50100 Mikkeli
Allekirjoitettu hakemus voidaan lähettää myös sähköisenä opintosihteerille: anu.penttinen@esedu.fi

Opiskelija:
Osoite:

Postitoimipaikka:

Pankkitilin numero:
Oppilaitos/koulutuspaikka:
Koulutusjakson nimi:
Aika, jolta etuutta haetaan
Kokonaiset (yli 5 h) koulutuspäivämäärät: _______________________________________________________
Vajaat koulutuspäivämäärät (merkitse myös tunnit):_________________________________________________
(kahdesta osapäiväisestä opiskelupäivästä maksetaan yksi täysi päiväraha, esim. 2 pv x 3 h)

Poissaoloja _______ kokonaista päivää, joista sairaana _______ päivää (liite)

Poissalopäivät ja syy: _______________________________________________________________________
Päiväraha

_____ pv x 15 €

= ___________ €

Perheavustus

_____ pv x 17 €

= ___________ €

Majoituskorvaus

_____ pv x 8 €

= ___________ €

Matkat (yli 10 km matkat lipunhinnan mukaan, kuitit liitteeksi/tai 0,20 €/km)
Mistä: _________________ Mihin:__________________ _______km/lipun hinta _________ €
Mistä: _________________ Mihin:__________________ _______km/lipun hinta _________ €
Matkakustannukset yhteensä

_______________ €

Opintososiaaliset edut yhteensä

_______________ €

OPPISOPIMUSPALVELUT TÄYTTÄÄ

OPISKELIJA TÄYTTÄÄ

Poissaolot

Opintososiaaliset edut suositellaan haettavaksi kahden (2) kuukauden sisällä tapahtumasta.
Työnantaja maksaa

Palkka koulutuksen/näytön ajalta

Työnantaja ei maksa

kO

Vakuutan, että edellä antamani tiedot pitävät paikkansa ja olen maksanut em. kulut itse
enkä ole saanut korvausta muualta. Läsnäolot tarkistetaan oppilaitokselta.
Väärinkäytökset johtavat takaisinperintään ja mahdollisiin oikeustoimiin.
_________________
paikkakunta

_____ /_____ 20 ____
päiväys

__________________________
opiskelijan allekirjoitus

KIRJANPITOMERKINNÄT

OPPISOPIMUSPALVELUT TÄYTTÄÄ

ASIATARK. ______ / ______

20 ____

TILI

KUST.PAIKKA

TOIMINTO

ALV

8358

210

500

8359

210

500
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Saa kopioida

€

Lisätietoja
kääntöpuolella

Opintososiaalisten etuuksien ehdot koulutuksen aikana
1)

Päivärahaa maksetaan 15 €/koulutuspäivä ansionmenetyksen korvauksena
mikäli työnantaja ei m
Oppisopimuspalvelut

2)

Perheavustusta maksetaan päivärahan lisäksi 17 €/koulutuspäivä,
jos opiskelijalla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi/lapsia.

3)

Majoituskorvausta maksetaan 8 €/koulutuspäivä, jos koulutus
järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella.

4)

Matkakorvausta maksetaan koulutuksen alkaessa ja päättyessä,
jos yhdensuuntainen matka koulutuspaikkakunnalle on yli 10 kilometriä,
ja lisäksi kerran viikossa, jos koulutus kestää yli viikon.
Erityisestä syystä matkakorvaus voidaan maksaa päivittäin, jos opiskelija
majoittuu kotonaan ja yhdensuuntainen matka on alle 80 km. Etelä-Savon
ammattiopistossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen maksetaan aina
matkat päivittäin, jos yhdensuuntainen matka on yli 10 km.
Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset kustannukset, hänellä ei ole
oikeutta majoituskorvaukseen.
Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta halvimman
matkustustavan mukaan (julkinen kulkuneuvo) koulutuspaikan ja kodin tai
oppisopimuspaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan.
Laskun liitteenä tulee olla kuitit maksetusta matkakustannuksista
(juna-, bussiliput yms.), muutoin matkakorvaus maksetaan 0,20 €/km.

5)

Poissaolot
Opintososiaalisia etuja maksetaan ainoastaan läsnäolopäiviltä.
Jos sairastut ja sairautesi kestää yli 3 päivää, liitä mukaan lääkärin- tai vastaava
todistus saadaksesi opintososiaaliset edut.

6)

Opintososiaalisia etuuksia ei makseta siltä osin kuin opiskelija saa muita lakisääteisiä etuuksia tai hänelle maksetaan palkkaa koulutuksen ajalta.

7)

Näytöt
Opiskelijalla on oikeus saada opintososiaaliset etuudet myös osallistuessaan
näyttöön, mikäli tilaisuudet järjestetään muualla kuin koulutuksen
yhteydessä ja edellä mainitut ehdot täyttyvät.
Opintososiaaliset etuudet perustuvat lakiin 531/2017 ja OKM:n
5.10.2017 antamaan asetukseen, 679/2017 oppisopimuskoulutuksessa
olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista.

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa:
Opintosihteeri Anu Penttinen, puh 044 7115 348
anu.penttinen@esedu.fi
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