LASKU OPINTOSOSIAALISISTA EDUISTA

OPPISOPIMUSKOULUTUS

OPISKELIJAN TIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Opiskelijan pankkiyhteys (IBAN)
KUSTANNUKSET

OPISKELIJA TÄYTTÄÄ

OPPISOPIMUS TÄYTTÄÄ
€

Maksetut ennakot
Päiväraha 15 €/pv

kpl

€ yht.

Perheavustus 17 €/pv

kpl

€ yht.

Majoitus 8 €/pv

kpl

€ yht.

Matkakorvaus, lipun hinta

kpl

€ yht.

€

€

Kustannukset yhteensä

€

Selvitys todellisesta matkareitistä (mistä - mihin) Huom! Puutteellinen matkaselvitys viivästyttää opintososiaalisen etujen maksatusta.

Yhdensuuntainen matka
Käytetty kulkuneuvo
Julkinen (liitä kuitit)

km

Oma auto

Kustannusten lisäselvitys erillisellä liitteellä

Muu
Kyllä

mikä?
Ei

TIETOPUOLINEN OPETUS
Tietopuolisen opetuksen päivämäärät (vajailta päiviltä ilmoitetaan tunnit)

Aiheutuiko opiskelijalle tietopuolisen opetuksen ajalta ansionmenetystä

Kyllä

Ei

Tietopuolisen opetuksen järjestäjän edustajan / opettajan vahvistus opiskelijan ilmoittamista teoriapäivistä
Paikka

Aika

Allekirjoitus

Työnantajan / työnantajan edustajan allekirjoitus
Paikka

Aika

Allekirjoitus

Aika

Allekirjoitus

Opiskelijan allekirjoitus
Paikka

EKAMI, Oppisopimuskoulutus
Malminginkatu 6
48600 Kotka

Puh.
010 395 9117
Fax (05) 260 1134

oppisopimuskoulutus@ekami.fi
www.ekami.fi/oppisopimus/lomakkeet

OPPISOPIMUSKOULUTUS

HUOM!
 Oppisopimuksen päättyessä lasku on esitettävä viimeistään 1 kk:n kuluttua
tietopuolisen opetuksen päättymisestä tai viimeisestä tutkintotilaisuudesta.
 Vuoden vaihtuessa edellistä vuotta koskeva lasku on esitettävä tammikuun 15.
päivään mennessä.

TIEDOKSI:
 Puutteellisesti täytetty lomake palautetaan takaisin sinulle täydennettäväksi.
 Jos olet sairauden vuoksi poissa tietopuolisesta koulutuksesta, päiväraha ja perheavustus
maksetaan esitettyä sairaustodistusta vastaan.
 Jos käytät omaa autoa, selvitä matkareitin mukainen halvimman julkisen kulkuneuvon
matkalipun hinta ja merkitse se matkakustannuksiin. Hintatiedot löytyvät esim.
www.matkahuolto.fi
 Laskussa opintososiaalisista eduista tulee olla tietopuolisen opetuksen järjestäjän,
työnantajan tai työantajan edustajan sekä opiskelijan allekirjoitukset.
Ilman allekirjoituksia ei näitä etuuksia voida maksaa.

OPPISOPIMUSOPISKELIJALLE MAKSETTAVAT OPINTOSOSIAALISET EDUT:
 Päiväraha
Jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen tai tutkintotilaisuuksien ajalta,
maksetaan oppisopimusopiskelijalle korvausta mahdollisesti syntyneestä
ansionmenetyksestä 15 €/päivä.
 Perheavustus
Jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi, maksetaan hänelle päivärahan
lisäksi perheavustusta 17 €/päivä.
 Matkakorvaus
Opiskelijalle maksetaan matkakorvausta, jos yhdensuuntainen matka koulutuspaikalle on
yli 10 km. Matkakorvaus: 1 meno-paluulippu/tietopuolinen koulutusjakso. Jos tietopuolinen
koulutusjakso kestää yli viikon, maksetaan korvaus kerran viikossa. Matkakorvaus
maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta halvimman matkustustavan mukaan
tosiasiallisesta lähtöpaikasta (koti tai oppisopimuspaikka) koulutuspaikkaan.
 Majoituskorvaus
Opiskelijalle maksetaan majoituskorvausta 8 € koulutuspäivältä, jos tietopuolinen opetus
järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Yksittäisiltä päiviltä
ei makseta majoituskorvausta.
Matka- tai majoituskorvausta ei makseta, jos oppisopimusopiskelija saa nämä korvaukset
työantajalta. Kotipaikkakunnalla tarkoitetaan opiskelijan kotikuntaa ja
oppisopimuspaikkakunnalla työnantajan osoittaman työpaikan sijaintikuntaa.

Asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista
tietopuolisen koulutuksen aikana (799/2007)
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