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OPISKELIJATIEDOT
Nimi Syntymäaika

Lähiosoite Puhelinnumero

Postinumero ja -toimipaikka Sähköpostiosoite

Tilinumero Tutkinto

OPETUSPAIKKA JA -PÄIVÄT
Opetuspaikka

Opetuspaikan lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Päivämäärät, joilta etuuksia haetaan

Yhteensä ______ pv 
Mahdolliset poissaolopäivät

HAETTAVAT ETUUDET
Oppilaitos täyttää:

  päiväraha  opetuspäivältä   pv x 15 € = €

  perheavustus  opetuspäivältä   pv x 17 € = €

Huoltosuhde lakkaa, pvm: 

  matkakorvaus km       x 0,20 € = €

  majoittuminen

 km

 yötä   yötä Maksuton majoittuminen

  En saa palkkaa tai lakisääteisiä etuuksia edellä mainittujen päivien ajalta.

  Saan palkkaa tai lakisääteisiä etuuksia edellä mainittujen päivien ajalta.

Päiväys Opiskelijan allekirjoitus

Opiskelija on ollut läsnä ko. aikana _________ päivää

Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus
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HAKEMINEN

- Edut haetaan takautuvasti.
- Hakulomakkeessa tulee olla oppilaitoksen edustajan allekirjoitus.
- Samalla hakemuksella haetaan etuja vähintään viideltä (5) yksittäiseltä päivältä, joiden
päivämäärät tulee ilmoittaa hakemuksessa.
- Poissaolopäiviltä edut maksetaan vain poissaolon johtuessa omasta tai alle 10-vuotiaan
lapsen sairaudesta. Hakemukseen on liitettävä terveysviranomaisen antama todistus tai
selvitys sairaudesta.
- Hakemuksen tulee olla alkuperäinen ja se palautetaan oppilaitoksen taloustoimistoon.
- Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan.
- Hakemus täytetään joko tietokoneella tai kuulakärkikynällä

OPINTOSOSIAALISET EDUT

Laki 531/2017 §102 ja valtioneuvoston asetus 679/2017 Oppisopimuskoulutuksessa olevan
opiskelijan opintososiaalisista eduista.

Päiväraha 15,00 € / päivä, mikäli opiskelijalle aiheutuu ansionmenetystä
Perheavustus 17,00 € / päivä (alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalle), mikäli opiskelijalle

aiheutuu ansionmenetystä
Majoittumiskorvaus
Matkakorvaus

Majoittumiskorvauksen sijaan oppilaitos tarjoaa maksuttoman majoituksen 
Matkakorvaus maksetaan tosiasiallisen lähtöpaikan mukaan (koti tai 
työpaikka), kun opetus koulutuksenjärjestäjän oppimisympäristössä 
tapahtuu yli 10 kilometrin etäisyydellä kotoa tai työpaikalta. Korvaus 
maksetaan halvimman matkustustavan mukaisesti, enintään 0,20 €/km. 
Opiskelija on oikeutettu yhteen matkakorvaukseen viikossa, mikäli hän 
yöpyy opetukseen osallistumisen takia muualla kuin kotonaan. Matka-
korvauksen maksamisessa voidaan perustellusta syystä tehdä yksilöllisesti 
poikkeavia ratkaisuja.

HAKULOMAKE

Lomake löytyy Harjun oppimiskeskuksen sivuilta osoitteesta
http://www.harjunopk.fi/fi/koulutus/tietoa-opiskelijalle/opiskelijan-lomakkeet
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