HAKEMUS OPINTOSOSIAALISET EDUT

Opiskelijatiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Tilinumero (IBAN ja BIC)
Opetuspäivät, joilta haen etuja (yksittäiset päivät eriteltyinä):
Poissaolopäivät (liitteeksi todistus tai selvitys, mikäli haet etuutta opetuspäiviltä):

Haen seuraavia etuja:

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä täyttää:

päivärahaa
opetuspäivältä.
Haen päivärahaa seuraavilta päiviltä:
.

______ pv x 15 €

= ____________€

perheavustusta
opetuspäivältä
(alle 18-vuotiaita huollettavia).
Nuorimman lapsen syntymäaika (pp.kk.vv)

______ pv x 17 €

= ____________€

majoituskorvausta
opetuspäivältä
(yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla).

______ pv x 8 €

= ____________€

matkakorvausta
Matkareitti
.

Matkat:

x meno-paluu

(tosiasiallinen lähtö ja paluupaikka, kilometrit yhteen
suuntaan, korvaus maksetaan halvimman
matkustustavan mukaisesti. Oma auto 20 snt/km).
km yhteen suuntaan.

_______________€

Yhteensä:

Vakuutan allekirjoituksellani, että en saa palkkaa, osapalkkaa enkä muita lakisääteisiä etuuksia
koulutuksen ajalta.
Paikka ja aika

Paikka ja aika

Etuuden hakijan allekirjoitus

Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus

Hakemus on saapunut/käsitelty:

Kustannuspaikka:

Hyväksymispäivänmäärä ja allekirjoitus
Hakemus toimitetaan Oulun Palvelualan Opistolle osoitteeseen Oulun Palvelualan Opisto,
Teuvo Pakkalan katu 15, 90130 Oulu viimeistään 10 päivää ennen maksupäivää, joka on
kuukauden viimeinen arkipäivä.
Heinäkuussa ei ole opintososiaalisten etujen maksua.

HAKEMUS OPINTOSOSIAALISET EDUT

OPINTOSOSIAALISET EDUT
1.1.2018 alkaen laki 531/2017 102 §:n sekä asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan
opintososiaalisista etuuksista (OKM)
•

Päiväraha on 15,00 euroa/päivä, mikäli opiskelijalle aiheutuu ansionmenetystä

•

Perheavustusta 17,00 euroa/päivä, maksetaan alle 18-vuotiaan lapsen/lasten huoltajalle, mikäli
opiskelijalle aiheutuu ansionmenetystä

•

Matkakustannuksia korvataan, kun opetus järjestetään yli 10 kilometrin etäisyydellä tosiasiallisen
lähtöpaikan mukaan (koti tai työpaikka). Korvaus maksetaan halvimman matkustustavan
mukaisesti. Yhdeltä koulutusjaksolta (esim. 2 peräkkäistä päivää) maksetaan vain yksi
matkakorvaus.

•

Majoittumiskorvausta maksetaan 8,00 euroa/päivä (majoittuminen muualla kuin kotona
opetukseen osallistumisen takia).

HAKEMINEN
- Edut haetaan takautuvasti. Samalla hakemuksella toivotaan haettavan etuja vähintään viideltä (5)
yksittäiseltä päivältä, joiden päivämäärät tulee ilmoittaa hakemuksessa.
- Hakulomakkeessa tulee olla opetuspaikan edustajan allekirjoitus.
- Poissaolopäiviltä edut maksetaan vain poissaolon johtuessa omasta tai alle 10-vuotiaan lapsen
sairaudesta ja hakemukseen on liitettävä terveysviranomaisen antama todistus tai selvitys
sairaudesta.
- Hakemuksen tulee olla alkuperäinen ja se palautetaan oppilaitokseen.
- Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan.
- Hakemus täytetään joko tietokoneella tai kuulakärkikynällä.
MAKSAMINEN
-

-

Palauta hakemus viimeistään 10 päivää ennen maksupäivää, joka on kuukauden viimeinen
arkipäivä.
Pankkien välisestä maksuliikenteestä johtuen suoritus voi näkyä viiveellä muiden pankkien tileillä.
Opintososiaalisten etujen maksamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta.

