Ammattiopisto SAMIedu

LASKU OPINTOSOSIAALISISTA EDUISTA

OPPISOPIMUSPALVELUT

lähetetään SAMIedun oppisopimuspalveluihin

PL 12, 57201 SAVONLINNA
Lähettäjä:

Synt.aika:

Osoite:
Tilinumero:
Opiskelija saa / ei saa palkkaa oppilaitosympäristössä tapahtuvan oppimisen aikana.
KUSTANNUKSET:

ohjeita kääntöpuolella

Päiväraha

15 €

x

pv

=

Perheavustus

17 €

x

pv

=

8€

x

pv

=

Majoitus

Edestakaiset matkat opiskelupaikkakunnalle, lukumäärä __________
Mistä:

Mihin:

km

Mistä:

Mihin:

km

(mistä-mihin => matka yhteen suuntaan km, jonka perusteella määräytyy matkakorvaus)

Matkakorvaus on 0,20 euroa/km tai todellisten kuittien mukaan maksettava korvaus.
Päivämäärät (vajailta päiviltä ilmoitetaan tunnit):

Poissaolot:
Opettajan allekirjoitus:
/

2020
Opiskelijan allekirjoitus

Matkakorvaus (em. perusteella)

(jätä tyhjäksi, lasketaan toimistossa)

0,20 €/km

=

*

yhteensä
Kustannusten lisäselvityksiä kääntöpuolella: ______

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (jätä tyhjäksi)

Oppisopimustoimiston kirjanpitomerkinnät
Numerotarkastaja

PV

/

2020

Vastaanottaja

PV

/

2020

Hyväksyjä

PV

/

2020

TILI

KP

TO

ALV

PR

4420
4424

900
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

€

Lisätietoja opintososiaalisten etujen laskutukseen:

Opintososiaaliset edut
Oppisopimusopiskelija on oikeutettu lain 531/2017, 102 § mukaisesti saamaan opintososiaalisia etuja,
jotka koulutuksen järjestäjä on velvoitettu maksamaan opiskelijalle.
Päiväraha
Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä olevista opinnoista,
ja opiskelijalle syntyy ansionmenetystä, on hän oikeutettu päivärahaan 15 euroa päivältä.
Perheavustus
Mikäli opiskelija on oikeutettu päivärahaan ja hänellä on alle 18-vuotiaita huollettavia lapsia,
on hän myös oikeutettu perheavustukseen 17 euroa päivältä.
Matkakorvaus
Opiskelijalla on oikeus saada korvausta matkakustannuksista, jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä
tapahtuva osaamisen hankkiminen edellyttää opiskelijan matkustamista yhteen suuntaan yli 10 kilometriä
opiskelijan kotoa tai oppisopimustyöpaikalta opetuspaikalle.
Majoittumiskorvaus
Jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen hankkiminen järjestetään opiskelijan
koti- tai oppisopimuskoulutuspaikkakunnan ulkopuolella, ja se edellyttää maksullista yöpymistä,
opiskelija saa majoittumiskorvausta 8 € päivältä.
Opintososiaaliset etuudet maksetaan haettaessa. Etuudet tulee hakea mahdollisimman nopeasti,
kuitenkin viimeistään saman vuoden aikana, jolloin opintososiaaliset etuudet ovat toteutuneet.
Opiskelijalla on oikeus saada em. etuudet myös osallistuessaan näyttöön tai muuhun osaamisen
osoittamiseen.

Lisätietoja
Ammattiopisto SAMIedu, oppisopimuspalvelut
Pohjolankatu 4, 57200 Savonlinna
Koulutussihteeri
Päivi Matilainen
GSM 044 550 6213

etunimi.sukunimi@samiedu.fi

