Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Oppisopimuskeskus
PL 217, 33101 Tampere
(Käyntiosoite: Hepolamminkatu 10, L-rakennus, 4. krs, 33720 Tampere)
Puh. 03 5654 7999
www.tredu.fi/oppisopimuskoulutus, e-mail: oppi.sopimus@tampere.fi
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OPINTOSOSIAALISET EDUT -HAKEMUS

1
Hakemus saapunut

Hakija

Sukunimi ja etunimet

Syntymäaika (pv.kk.vuosi)

Postiosoite (lähiosoite)

Postinumero, postitoimipaikka

Maksuosoite (pankin nimi ja täydellinen tilinumero)
Työnantaja
Päiväraha ja
perheavustus

Palkkaus

Saan palkkaa/muita lakisääteisiä etuja tietopuolisen koulutuksen ajalta
Yrittäjä:

Minulle on myönnetty starttiraha ajalle ____________________________

Vakuutan, etten saa palkkaa/muita lakisääteisiä etuja tietopuolisen koulutuksen ajalta.

HAEN

päivärahaa
perheavustusta, koska minulla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi/lapsia,
nuorimman lapsen syntymäaika (pv.kk.vv) ______________________

Matka- ja
HAEN
majoittumiskorvaus

matkakorvausta

Selvitä matkareitti (edellytys maksamiselle)

matkaliput liitteenä. Selvitä matkareitti.
Matkareitti mistä - mihin, tarkat katuosoitteet

HAEN

majoittumiskorvausta ilmoitetuilta opetuspäiviltä (edellyttää yöpymistä).

Yöpymispaikkakunta __________________________________________________________________________
Tietopuolinen
opetus

Oppilaitoksen nimi

Oppilaitoksen järjestämät lähiopetus- ja tutkintotilaisuuspäivät (pv.kk.vv)
pvm
pvm
pvm
pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

Päivät
yhteensä

Poissaolopäivät opetuspäiviltä, joilta haetaan etuuksia (esim. sairausloma, jolloin liitettävä mukaan lääkärintodistus).

Allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Samalla sitoudun välittömästi ilmoittamaan hakemukseen liittyvistä muutoksista.
Paikka ja aika
____________________________

Oppilaitoksen
selvitys
(tai erillisellä liitteellä)

Hakijan allekirjoitus
________________________________________

Puhelinnumero
___________________

Opiskelupäivät on ilmoitettu hakemuksessa oikein
Tietoihin on huomautettavaa seuraavasti: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Paikka ja aika
Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus (nimen selvennys) ja oppilaitoksen leima

KÄÄNNÄ
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Lisäselvityksiä
hakemukseen

OPINTOSOSIAALISTEN ETUJEN PERUSTEET JA HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE
Hakija
Hakemukseen täytetään henkilötiedot, oppisopimustyönantajan tiedot sekä pankkiyhteystiedot selvästi.
Huom! Osoitteen muuttuessa ilmoita muuttopäivä.
Päiväraha ja perheavustus
Päivärahaa 15 €/opiskelupäivä maksetaan opiskelijalle, joka ei saa palkkaa tai muita lakisääteisiä etuuksia tietopuolisen
koulutuksen ajalta. Päivärahan lisäksi opiskelijalle maksetaan perheavustusta 17 €/opiskelupäivä, mikäli hänellä on huollettavana alle 18-vuotias lapsi. Perheavustusta ei makseta, jos työnantaja maksaa palkan opetuspäiviltä.
Haettaessa päivärahaa (ja perheavustusta) hakijan on selvitettävä, saako hän palkkaa tai muita lakisääteisiä etuja tietopuolisen opetuksen ajalta (kohta Palkkaus). Päivärahaa (ja perheavustusta) maksetaan ansionmenetyksen korvauksena opetuspäiviltä. Perheavustusta haettaessa on merkittävä nuorimman lapsen syntymäaika. Päivärahaa (ja perheavustusta) ei
makseta tietopuolisen opetuksen etäopiskelupäiviltä.
Matka- ja majoittumiskorvaus
Matkakustannusten korvausta maksetaan halvimman matkustustavan mukaan tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä sekä majoittumiskorvausta 8 €/opiskelupäivä (etujen muodot ja määrä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
39§:n mukaan). Matkakustannukset korvataan kilometrimäärän perusteella halvimman matkustustavan mukaan tai julkisen
kulkuneuvon (linja-auto, juna) lippuja vastaan.
Omalla autolla matkustettaessa matka korvataan Matkahuollon hinnaston meno-paluu -hinnan mukaisesti. Matkakustannusten korvausta voi hakea perustuen kilometreihin tai matkalippuihin, kun tietopuolinen opetus/tutkintotilaisuus järjestetään
yli 10 km:n etäisyydellä koti- tai oppisopimuspaikasta (työpaikka). Matkakorvausta haettaessa merkitään hakemukseen matkareitti kotiosoitteesta tai oppisopimuspaikasta (työpaikan osoite) tietopuolisen opetuksen järjestämispaikkaan (yleensä oppilaitos). Oppisopimuskeskus määrittelee matkan pituuden internetin karttaohjelman, ensisijaisesti Fonecta, avulla lyhimmän reitin mukaan. Matka korvataan Matkahuollon hinnaston meno-paluu –hinnan mukaisesti.
Haettaessa matkakorvausta perustuen matkalippuihin, liput liitettävä hakemukseen (korvaus linja-auto- tai junalipun mukaan). Lisäksi selvitetään matkareitti (esim. kotiosoite – Tre rautatieasema (bussi) – Hki rautatieasema (juna) – oppilaitoksen
osoite (bussi).
Ellei matkasta ole lippuja, matka korvataan Matkahuollon hinnaston meno-paluu –hinnan mukaisesti. Paikkakuntien sisäisen
liikenteen kustannukset korvataan julkisen liikenteen kertamaksun mukaisesti.
Matkakustannuksia korvataan tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä yksi meno-paluu / jakso. Jos tietopuolinen
opetus kestää yli viikon, korvataan yksi meno-paluu / viikko.
Majoittumiskorvausta voi hakea niiltä lähiopetus-/tutkintotilaisuuspäiviltä, kun tietopuolinen opetus/tutkintotilaisuus järjestetään muualla kuin koti- tai oppisopimuspaikkakunnalla (työpaikka). Majoittumiskorvauksen hakeminen edellyttää yöpymistä.
Tietopuolinen opetus
Hakemukseen merkitään tietopuolista opetusta järjestävän oppilaitoksen nimi ja suoritettava tutkinto. Lisäksi merkitään lähiopetus ja tutkintotilaisuuspäivämäärät (tähän merkitään vain lähiopetus- ja tutkintotilaisuuspäivät, ei etäopiskelupäiviä).
Poissaolopäivämäärät opetuksesta, joista kuitenkin haetaan etuuksia, merkitään erilliseen kohtaan. Jos haetaan opintososiaalisia etuja sairauslomapäivien osalta, on hakemukseen liitettävä lääkärin-/terveydenhoitajan todistus.
Oppilaitoksen selvitys
Hakijan on pyydettävä oppilaitoksesta vahvistus läsnäolostaan ilmoittamilleen lähiopetus- / tutkintotilaisuuspäiville (oppilaitoksen edustajan allekirjoitus, päiväys ja nimenselvennys)
Täytä hakemus huolellisesti (ei lyijykynällä), tarkista, että kaikki liitteet ovat mukana. Muista allekirjoittaa hakemus. Puutteellinen hakemus viivästyttää käsittelyä.
MUUTA
Opintososiaaliset edut maksaa Tredun oppisopimuskeskus, jonne hakemus lähetetään. Käsittelyaika on n. 3 viikkoa hakemuksen saapumispäivästä, opiskelija saa ilmoituksen kotiosoitteeseen etujen maksamisesta. Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

