HAKEMUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPINTOSOSIAALISISTA EDUISTA
(Hakemuksen palautusosoite alareunassa)

Opiskelijan
tiedot

Opiskelijan nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin päivisin

Täydellinen IBAN pankkitilinumero

Tietopuolisen koulutuksen järjestävä oppilaitos/toimipiste
Tietopuolista
koulutusta tai Oppilaitoksen katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
näyttötutkintotilaisuutta
Suoritettava koulutus
koskevat
tiedot
Opetuspäivät, joilta haen etuja (yksittäiset päivät eriteltyinä tai erillisellä liitteellä)

Yhteensä/päivää
Poissaolopäivät (liitteeksi todistus/selvitys)
Muu: Työkierto (työkiertopaikka, osoite ja ajankohta)
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

Matkat:
Yhteensä

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

Oppisopimus- Hakemus saapunut/käsitelty
keskus täyttää
Tiliöintitiedot

Oppisopimuksen rekisterinro
Tositenumero

Hyväksymispvm ja allekirjoitus

Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskus
Kansankatu 47 B, 3. krs, 90100 OULU
Puh. (08) 3120 702 tai (08) 3120 711

OPINTOSOSIAALISET EDUT (Laki 630/1998 § 39 ja asetus 799/2007 OPM)
1. Peruspäiväraha on 15 euroa/tietopuolinen opetuspäivä.
2. Perheavustusta maksetaan alle 18-vuotiaan lapsen/lasten huoltajalle 17 euroa/tietopuolinen opetuspäivä.
3. Matkakustannuksia korvataan, kun tietopuolinen opetus järjestetään yli 10 kilometrin etäisyydellä kodista. Korvaus
maksetaan halvimman matkustustavan mukaisesti. Yli viikon kestäviltä koulutusjaksoilta maksetaan yksi
matkakorvaus viikossa.
4. Majoittumiskorvausta maksetaan 8 euroa/opetuspäivä, jos tietopuolisen opetuksen aikana joutuu majoittumaan
kodin ulkopuolelle. Mikäli opiskelijalle maksetaan samalta ajalta palkkaa tai jos hänellä on oikeus muihin kuin
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettuihin lakisääteisiin etuihin, on opiskelija oikeutettu
ainoastaan matka- ja majoittumiskorvaukseen.

Hakeminen






Opintososiaalisia etuja haetaan takautuvasti tietopuolisen koulutusjakson jälkeen.
Opintososiaalisten etujen haussa toivotaan noudatettavan kohtuullisuutta, eli jos sinulla on esim. yhden tai parin
päivän mittaisia jaksoja, toivoisimme sinun keräävän useampia yhteen hakemukseen.
Jos tietopuolinen opetus kestää yhtäjaksoisesti useita viikkoja, tältä ajalta voi täyttää useampia hakemuksia esim.
hakea puolet ja seuraavassa maksupäivässä loppuosan.
Oppilaitoksen edustaja varmentaa allekirjoituksellaan läsnäolosi.
Palauta aina alkuperäinen hakemus, faxilla tulleita emme käsittele.

Poissaolot



Mikäli joudut olemaan oman tai lapsesi sairauden takia poissa tietopuolisesta 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
Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskus
Kansankatu 47 B. 3. krs.
90100 OULU
Lomake löytyy osoitteesta www.popo.fi/lomakkeet
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Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskus
Kansankatu 47 B, 3. krs, 90100 OULU
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