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Lasku
Lapin koulutuskeskus REDU, Oppisopimuskoulutus
Voit ladata ja tulostaa lisää laskulomakkeita osoitteesta: www.redu.fi/lomakkeet

Lasku opintososiaalisista eduista
Nimi
Laskuttaja

Tiedot
opetusjaksosta*
ENINTÄÄN KAKSI
PERÄTTÄISTÄ JAKSOA
YHDELLÄ LASKULLA!!!

(ohjeet
kääntöpuolella!)

Lähiosoite
Postitoimipaikka
Tilinumero
IBAN muodossa
Oppilaitos/
paikkakunta
Opintososiaalisia
etuja haetaan
ajalta

/

.

. 20___ -

.

. 20___

.

. 20___ -

.

. 20___

(ohjeet
kääntöpuolella!)

pv

Päiväraha

15 € x

pv

yht.

€

Perheavustus

17 € x

pv

yht.

€

8€

pv

yht.

€

yht.

€

yht.

€

Majoitus

Kustannukset

yht.

Matkat
oppilaitokseen
(liitteeksi
matkaliput)

KULKUNEUVO
henkilöauto (0,20€/km)
linja-auto
lisää tietoa kääntöpuolella
KILOMETRIT
koti-oppilaitos-koti

km yhteensä X

juna

lentokone

käyntikerrat

Kustannukset yhteensä
Palkkaus tietopuolisen koulutuksen ajalta, Opiskelija SAA

Kirjanpitomerkinnät

Opiskelija EI SAA

PALKKAA em. päiviltä

Tiliöinti 5457 / ____________ / ________

_______________ €

Tiliöinti 5458 / ____________ / ________

_______________ €

OPETTAJAN VAHVISTUS OPISKELIJAN ILMOITTAMISTA TEORIAPÄIVÄSTÄ (TIEDOT OPETUSJAKSOSTA*)

Paikka ja aika

Opettajan allekirjoitus ja nimenselvennys

OPISKELIJAN ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika

Opiskelijan allekirjoitus

Lasku
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Lapin koulutuskeskus REDU, Oppisopimuskoulutus
Huom. Muistakaa allekirjoittaa lomake! Palauta lomake kurssin jälkeen postitse tai skannattuna sähköpostiimme.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, y-tunnus 0973110-9
Lapin koulutuskeskus REDU
Oppisopimuskoulutus
Kaarrostie 12, 99600 Sodankylä
oppisopimus@redu.fi, p. 0400 257 863

Lisätietokenttä matkakulujen erittelyä varten:

OPINTOSOSIAALISET EDUT
Opiskelijan toimeentulo turvataan tietopuolisen opetuksen aikana. Opintososiaaliset edut maksetaan myös näyttöjen
suorittamisen ajalta.
Opettaja tai muu oppilaitoksen edustaja varmistaa opetusjaksolla läsnäolon allekirjoituksellaan.
Opintososiaaliset etuudet tulisi hakea välittömästi opetusjakson päätyttyä / viimeistään opetusjakson toteutumisvuoden
joulukuun 15. päivään mennessä!
Päiväraha
Maksetaan, jos työnantaja ei maksa tietopuolisen opetuksen ajalta palkkaa. Tästä on sovittu oppisopimusta solmittaessa.
Päiväraha on 15 €/opetuspäivä.
Jos tietopuoliseen opetukseen osallistuminen ei aiheuta palkanmenetyksiä (esim. opetuspäivä on lauantai tai muu palkallinen
vapaa), päivärahaa ei makseta.
Jos opiskelija sairastuu opetusjakson aikana, maksetaan päivärahaan oikeutetulle opiskelijalle päiväraha myös opetusajan
sairaspäiviltä (jos niiltä päiviltä ei makseta palkkaa). Laskun liitteenä tulee tällöin olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus
työkyvyttömyydestä.
Perheavustus
Jos opiskelija on oikeutettu päivärahaan ja hänellä on alle 18-vuotiaita huollettavia lapsia, maksetaan lisäksi perheavustusta
17 €/opetuspäivä.
Majoituskorvaus
Maksetaan, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuskoulutuspaikkakunnan (työpaikkakunta)
ulkopuolella. Majoituskorvaus on 8 €/opetuspäivä, riippumatta kustannuksista.
Matkakorvaus
Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka
opetuspaikalle on yli 10 kilometriä. Matkat korvataan periaatteella yksi edestakainen matka opetusjaksoa kohden.
Opetusjaksolla tarkoitetaan perättäisiä opetuspäiviä oppilaitoksessa. Yksi edestakainen matka/viikko, jos opetus kestää yli
viikon. Maksetaan halvimman matkustustavan mukaan, kun opetus tapahtuu koti- tai oppisopimus(työ)paikkakunnan
ulkopuolella.
Opiskelijan tietopuolisen opetuksen aikana saamat edut ovat verottomia.
Oppikirjat ja ruokailut opiskelija kustantaa itse.

