HAKEMUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN
OPINTOSOSIAALISISTA EDUISTA

Suupohjan koulutuskuntayhtymä
OPPISOPIMUSKOULUTUS
Y-tunnus: 0973712-1
Teknologiapuisto 1 A 2. krs
PL 102, 61801 KAUHAJOKI

Hakemus saapunut:

Puh. 044 550 3107 tai 040 507 6876

Oppisopimuksen
rekisterinumero

OPISKELIJA TÄYTTÄÄ
Laskuttajan
tiedot

Sukunimi ja etunimet:
Osoite:

Tietopuolinen
koulutus

Pankkiyhteystiedot:
(IBAN- muotoinen)
Oppilaitoksen nimi

Suoritettava tutkinto

Tietopuolisen opetuksen päivät / näyttöpäivät:

Haettavat
korvaukset
kts. asetus ja
ohjeet
kääntöpuolelta
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pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

Päivät yhteensä

Palkkaus

Saan palkkaa/muita lakisääteisiä etuuksia tietopuolisen koulutuksen ajalta
Vakuutan, etten saa palkkaa/muita lakisääteisiä etuuksia tietopuolisen koulutuksen ajalta
HAEN SEURAAVIA ETUUKSIA:
Päivärahaa
Perheavustusta
Majoittumiskorvausta
Matkakorvausta
Meno:
Mistä:

Mihin:

km/sivu:

Paluu:
Mistä:

Mihin:

km/sivu:

Jos matkat tehty julkisilla kulkuneuvoilla (linja-auto, juna) laita matkaliput liitteeksi ja selvitä taakse matkareitti. Matkakustannusten korvausta
maksetaan halvimman matkustustavan mukaan pääsääntöisesti tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka yli
10 km. Omalla autolla matkustettaessa matka korvataan Matkahuollon kilometritaksataulukon mukaan.

Allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Allekirjoituksellani sitoudun välittömästi ilmoittamaan hakemukseen liittyvistä muutoksista.

Paikka ja pvm

Hakijan allekirjoitus

Puhelinnumero

OPPILAITOS TÄYTTÄÄ
Oppilaitoksen
selvitys

Opiskelija on ollut ko. päivinä koulutuksessa
kyllä
ei
Poissaolopäivät:
Oppilaitos laskuttaa majoittumisen sopimuksen mukaan oppisopimustoimistolta
Paikka ja pvm

kyllä

Oppilaitoksen vahvistus/allekirjoitus

OPPISOPIMUSTOIMISTON MERKINNÄT (oppisopimustoimisto täyttää harmaat kentät)
Päiväraha

15 € *

Vastaanottaja

Päiväys

Perheavustus

17 € *

Tili

Lisätietoja

8€*

KP

Majoittumiskorvaus

Tunniste 1
Matkakorvaus

MAKSETAAN
OPINTOSOSIAALISIA ETUJA
YHTEENSÄ

Tunniste 2
Alv.

ei.

Hakemuksen käsittelyssä noudatamme Opetusministeriön 1.9.2007 voimaantullutta asetusta 799/07 oppisopimuskoulutuksessa olevan
opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen opetuksen aikana. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 39§)
OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA OLEVAN OPISKELIJAN OPINTOSOSIAALISISTA EDUISTA TIETOPUOLISEN OPETUKSEN
AIKANA
1 § PÄIVÄRAHA, PERHEAVUSTUS JA MAJOITUSKORVAUS
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada tietopuolisen opetuksen aikana:
1. ansionmenetyksen korvauksena päivärahaa 15 € opetuspäivältä
2. perheavustusta 17 € opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi
3. majoituskorvausta 8 € opetuspäivältä, jos tietopuoleinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella.
2 § MATKAKORVAUS
Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10
kilometriä, ja lisäksi kerran viikossa, jos opetus kestää yli viikon. Erityisestä syystä 1 momentissa tarkoitettu korvaus voidaan maksaa päivittäin , jos
opiskelija majoittuu kotonaan. Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen. Matkakorvaus
maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta sekä halvimman matkustustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppisopimuspaikan välillä
tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan.
3 § TUTKINTOTILAISUUS JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ
Opiskelijalla on oikeus saada tässä asetuksessa tarkoitetut etuudet myös osallistuessaan näyttötutkinnon tutkintotilaisuuteen tai ammattiosaamisen
näyttöön.
4 § KOTI- JA OPPISOPIMUSPAIKKAKUNTA
Tässä asetuksessa kotipaikkakunnalla tarkoitetaan opiskelijan kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua kotikuntaa ja oppisopimuspaikkakunnalla
työnantajan osoittaman työpaikan sijaintikuntaa, jossa opiskelija suorittaa käytännön työtehtäviin yhdistettyjä opintoja.
TÄYTTÖOHJEET
Hakija
Täytä henkilötiedot ja pankkiyhteystiedot huolellisesti, muista allekirjoittaa hakemuksesi. Puutteellinen hakemus viivästyttää käsittelyä.
Tietopuolinen koulutus
Merkitse hakemukseen tietopuolista koulutusta järjestävän oppilaitoksen nimi ja suoritettava tutkinto. Merkitse hakemukseen jokainen päivä, jolloin
olet ollut tietopuolisella lähijaksolla tai tutkintotilaisuudessa oppilaitoksessa. Hakemukseen ei merkitä ns. etäopiskelupäiviä.
Haettavat korvaukset
Valitse rastilla tietopuolisen koulutuksen palkallisuutta koskeva tieto. Tieto tarvitaan jos hakija hakee päivärahaa ja perheavustusta. Päivärahaa ja
perheavustusta maksetaan ansionmenetyksen korvauksena opetuspäiviltä. Valitse rastilla haettavat opintososiaaliset etuudet.
Matkakustannukset korvataan koti- tai oppisopimuspaikkakunnalta opetuspaikkakunnalle ja takaisin halvimman matkustustavan mukaan yksi
edestakainen matka koulutusjaksoa/viikkoa kohden. Omalla autolla ajettu matka korvataan Matkahuollon hinnaston meno-paluu –hinnan
mukaisesti. Matkan pituus määritellään ja tarkastetaan tarvittaessa Internetin karttaohjelmien avulla.
Oppilaitoksen selvitys
Hakemuksessa tulee olla oppilaitoksen vahvistus ilmoitetuista lähiopetus- ja näyttöpäivistä. Oppilaitoksen edustaja vahvistaa allekirjoituksellaan
hakemuksessa ilmoitetut läsnäolotiedot oikeiksi.
Muuta
Opintososiaaliset edut maksaa Suupohjan koulutuskuntayhtymä/Oppisopimuskoulutus, jonne hakemus tulee lähettää koulutusjakson päätyttyä.
Hakemus tulee toimittaa saman vuoden aikana, miltä etuuksia haetaan. Hakemukset käsitellään kerran viikossa, jolloin maksuaika on n. 2 viikkoa.
Jos lomakkeella on puutteellisia tietoja, käsittelyaika on pidempi. Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

LISÄSELVITYKSIÄ:

OTATHAN YHTEYTTÄ OPPISOPIMUSTOIMISTOON,
JOS HALUAT LISÄSELVITYKSIÄ MAKSATUKSEN PERUSTEISTA TAI
HALUAT TOSITTEEN MAKSETUISTA EDUISTA.

