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LASKU 
opintososiaalisista eduista

Vantaan kaupunki | Vantaan ammattiopisto Varia 
Työelämäpalvelut

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus

Kotiosoite Puhelin

Opiskelijan IBAN-tilinumero Työnantajan toiminimi

KUSTANNUKSET

Päiväraha 15 € x pv  = €

Majoitus 8 € x pv  = €

Perheavustus 17 € x pv  = €

Matkat pv  = €

€YHTEENSÄ

Yhdensuuntaisen matkan hinta halvinta matkustustapaa käyttäen

Mistä Mihin €á

KOULUTUSPÄIVÄT OPPILAITOKSELLA
Oppilaitos / opetuksen  järjestäjä Tutkinto

Kurssin tai jakson nimi / aihe

Opintososiaalisia etuja haetaan seuraavilta päiviltä (päivät eriteltävä) Poissaolopäivät ja syy (esim. loma, sairausloma)

Opiskelijan allekirjoitus

Oppilaitoksen edustajan / opettajan vahvistus opiskelijan ilmoittamista teoriapäivistä

Opettajan allekirjoitus Oppilaitoksen leima

Päiväys

Maksetaan

€

Eräpäivä

Varia / Työelämäpalvelut 
Elannontie 3, 01510 Vantaa
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Lisätietoja (opintososiaalisiin etuihin liittyvät asiat; nimenmuutokset, osoitteenmuutokset ym.)

OPPISOPIMUSOPISKELIJALLA ON OIKEUS OPINTOSOSIAALISIIN ETUIHIN KOULUTUSPÄIVIEN AIKANA 
SEURAAVASTI:

* Matkakustannukset korvataan koti- tai oppisopimuspaikkakunnalta opetuspaikkakunnalle ja takaisin halvimman  
matkustustavan mukaan (yksi edestakainen matka kurssijaksoa / viikkoa kohden). Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan erikseen 
tapauskohtaisesti oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.

Majoittumiskorvausta maksetaan 8 € / yö, jos koulutus järjestetään opiskelijan koti- / oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella.  
Oppilaitos järjestää yleensä asumismahdollisuuden opiskelija-asuntolassa. 
 
Majoituskorvausta voidaan käyttää myös päivittäisiin matkakuluihin.

*

Mikäli työnantaja ei maksa koulutuspäivien ajalta palkkaa, voidaan opiskelijalle maksaa lisäksi:

Päivärahaa 15 € / koulutuspäivä*

Perheavustusta 17 € / koulutuspäivä alle 18-vuotiaiden lasten huoltajille. *

OPINTOSOSIAALISTEN ETUJEN MAKSAMINEN 

Opiskelija täyttää lomakkeen "Lasku opintososiaalisista eduista".*

Lomake täytetään aina kurssijakson päättymisen jälkeen (esim. 2 - 3 viikkoa).*

Opettaja varmistaa läsnäolon allekirjoituksella.*

Lomake lähetetään osoitteella:* Varia / Työelämäpalvelut 
Elannontie 3, 01510 Vantaa

HUOM! Opiskelijan koulutusajalla saamat edut ovat verottomia. Kirjoja, kurssimateriaaleja ja ruokailua ei korvata.
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Opiskelija täyttää lomakkeen "Lasku opintososiaalisista eduista".
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