LASKU OPINTOSOSIAALISISTA EDUISTA
Palautetaan Oppisopimustoimistoon
Opiskelija:

Hetu:

Osoite:

Puh.nro:
Huom! Lue osa 4: Opintososiaaliset edut ja kts. kääntöpuoli.

KUSTANNUKSET

Päiväraha

15 € x

pv =

€

Perheavustus

17 € x

pv =

€

8€x

pv =

€

Majoitus
Matkat opetuksen järjestämispaikkaan
Mistä:

Mihin:

á

€ tai

km

Mistä:

Mihin:

á

€ tai

km

€ tai

km

Edestakainen matka euroina tai kilometreinä
Matkakorvaus (em. perusteella)
Kustannusten lisäselvityksiä kääntöpuolella

=

€

=

€

.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Tila varattu koulutuksen järjestäjän kirjanpitomerkinnöille:

Opiskelija saa/ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen aikana.
Työnantajan nimi

Allekirjoitus

Tietopuolisen opetuksen päivämäärät (vajailta päiviltä ilmoitetaan tunnit):

Tietopuolisen opetuksen järjestäjän edustajan/opettajan vahvistus opiskelijan ilmoittamista teoriapäivistä.
Päivämäärä

Tietopuolisen opetuksen järjestäjä

Allekirjoitus

Opiskelijan pankkiyhteys

Opiskelijan allekirjoitus

HUOM! Mikäli mahdollista, liitä matkaliput matkakorvauslaskuusi!

Lisätietoja:

OPPISOPIMUSOPISKELIJALLA ON OIKEUS OPINTOSOSIAALISIIN ETUIHIN TIETOPUOLISEN
OPETUKSEN JA NÄYTTÖJEN AIKANA SEURAAVASTI:
- Matkakustannukset korvataan koti- tai oppisopimuspaikkakunnalta opetuspaikkakunnalle ja takaisin
halvimman matkustustavan mukaan mikäli opetus ei tapahdu kotipaikkakunnalla. (Yksi edestakainen
matka kurssijaksoa/viikkoa kohden).
- Majoituskorvausta voidaan käyttää myös päivittäisiin matkakuluihin.
Mikäli opiskelupäiviä on yksi/viikko maksetaan vain meno-paluu.
Jos opiskelupäiviä on enemmän kuin yksi maksu lasketaan seuraavasti:
2 päivää: 1 x meno-paluu + 1 x majoituskorvaus
3 päivää: 1 x meno-paluu + 2 x majoituskorvaus
4 päivää: 1 x meno-paluu + 3 x majoituskorvaus
5 päivää: 1 x meno-paluu + 4 x majoituskorvaus

Mikäli työnantaja ei maksa tietopuolisen opetuksen ajalta palkkaa, opiskelijalle maksetaan lisäksi
- päivärahaa 15 €/opetuspäivä
- perheavustusta 17 €/opetuspäivä alle 18-vuotiaiden lasten huoltajille.
Opintososiaalisten etujen maksaminen
- Täytä kurssijakson päättymisen jälkeen (esim. 2-3 viikkoa) ”Lasku, opintososiaaliset edut” –lomake.
- Opettaja varmistaa läsnäolon allekirjoituksella.
- Käytettyäsi yleisiä kulkuneuvoja, laita matkaliput laskusi liitteeksi.
- Lomake lähetetään oppisopimustoimistoon (käsittelyaika 2 viikkoa).
- Opintososiaaliset edut maksetaan opiskelijan pankkitilille.
HUOM!
Opiskelijan tietopuolisen opetuksen aikana saamat edut ovat verottomia.
Kirjoja, kurssimateriaaleja ja ruokailua ei korvata.
Palautus:
Kanneljärven Opisto/Oppisopimustoimisto
Karstuntie 537
08450 LOHJA
puh. (019) 357 811 vaihde
etunimi.sukunimi@kannelopisto.fi
www.kannelopisto.fi

