Opintososiaalisten etujen hakeminen - ohje
Oppisopimusopiskelija on oikeutettu lain 531/2017, 102§ mukaisesti saamaan opintososiaalisia etuja, jotka
koulutuksen järjestäjä on velvoitettu maksamaan opiskelijalle. Opintososiaalisista eduista koulutuksen järjestäjän on
tehtävä aina opiskelijakohtainen kirjallinen hallintopäätös, josta opiskelija voi valittaa tarvittaessa. Saat allekirjoitetun
hallintopäätöksen oppisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä
Päiväraha
Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa ja opiskelijalle syntyy ansionmenetystä tai yrittäjälle syntyy ansionmenetystä, on
hän oikeutettu päivärahaan 15 euroa päivältä.
Ohje: opiskelija osallistuu esim. lähiopetuspäivään, on HOKSin mukaisissa suunnitelluissa /sovitun aikataulun
mukaisissa verkko-opinnoissa. Verkko-opinnot, jotka eivät ole tiettyyn ajankohtaan sidotut, eivät aiheuta
ansionmenetystä.
Mikäli opiskelija on oikeutettu saamaan päivärahaa eli hänelle syntyy ansionmenetystä ja hänellä on huollettavanaan
alle 18-vuotias lapsi, hän on myös oikeutettu perheavustukseen 17 euroa päivältä.
Ohje: opiskelija osallistuu esim. lähiopetuspäivään, on HOKSin mukaisissa suunnitelluissa /sovitun aikataulun
mukaisissa/aikaan sidotuista verkko-opinnoissa.
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.
• Opiskelijalla on oikeus matkakorvaukseen yhdeltä edestakaiselta matkalta viikossa. -Erityisestä syystä
matkakorvaus voidaan maksaa päivittäin, jos opiskelija majoittuu kotonaan.
• Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen.
• Oppisopimusopiskelijan opintososiaalisiin etuihin liittyvät matkakustannukset maksetaan käyttäen
kilometrihinnoitteluna 0,2 euroa / km. Korvauksen suuruus rinnastettu Kelan korvaukseen ja maksetaan
lyhimmän reitin mukaisesti.
- Matkan kilometrit määräytyvät internetistä löytyvän reittiohjelman mukaan.
- Matkakustannukset voidaan myös maksaa tosiasiallisten kuittien perusteella.
- Matkakustannukset korvataan halvimman matkustustavan mukaan.
- Matkakorvaus maksetaan vain kotimaan matkoista.
- Matkakorvaus maksetaan, jos kustannuksia aiheutuu.
Majoituskorvaus
Opiskelija on oikeutettu saamaan majoituskorvausta 8 euroa päivältä, jos koulutuksen järjestäjän
oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen hankkiminen järjestetään opiskelijan kotikunnan ja oppisopimustyöpaikan
sijaintikunnan ulkopuolella ja osaamisen hankkiminen edellyttää yöpymistä eikä opiskelijalla ole oikeutta
maksuttomaan asumiseen asuntolassa.
Opintososiaaliset etuudet maksetaan haettaessa. Etuudet tulee hakea mahdollisimman nopeasti, kuitenkin
viimeistään saman vuoden aikana, jolloin opintososiaaliset etuudet ovat toteutuneet.
Opiskelijalla on oikeus saada tässä pykälässä tarkoitetut etuudet myös osallistuessaan näyttöön tai muuhun
osaamisen osoittamiseen.
Opintososiaalisten etujen hakeminen Keudassa
Opintososiaalisten etujen hakulomake sekä ohje lomakkeen postittamiseen/skannaamiseen:
https://yrityksille.keuda.fi/oppisopimus/oppisopimus/oppisopimus-opiskelijalle/

Toimintamallin ovat laatineet Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry sekä Parasta palvelua -kehittämisohjelma.

