
       HAKEMUS 
OPINTOSOSIAALISISTA 

       EDUISTA 

Tutkinto- ja oppisopimuspalvelut 
Revontulentie 7, 02100 Espoo 
oppisopimus@rastorinst.fi 

Opiskelija 

Kotiosoite 

Tilinumero (IBAN) 

KUSTANNUKSET 

Päiväraha (pv) x 15 € = € 

Perheavustus (pv) x 17 € = € 

Majoitus ______________  (pv) x 8 €   = 

Päivärahat ja avustukset yhteensä 
_____________ € 

€ 

Selvitys matkoista 
Matkakustannukset korvataan halvimman matkustustavan mukaan. Liitä mukaan julkisen kulkuneuvon matkaliput. Ellei 
matkoista ole lippuja, matkat korvataan ilmoitettujen kilometrien perusteella 20 snt/km. Jos useita eri koulutuspaikkoja, niin 
kirjaa tiedot/matkat lisätietokenttään. Muita lisäohjeita kääntöpuolella.  

Meno (mistä – mihin) á € 

Paluu (mistä – mihin) á € 

Matkat yhteensä  € 

Kaikki kustannukset yhteensä  __________ € 

Opiskelijalle koituu ansionmenetystä opetuspäivistä Kyllä Ei 

Koulutuksen nimi ________________________________________________________________________________ 

Opetuksen päivämäärät  

Pvm ______________ Pvm ______________ Pvm ______________ Pvm ______________ 
Pvm ______________ Pvm ______________ Pvm ______________ Pvm ______________  
Pvm ______________ Pvm ______________ Pvm ______________ Pvm ______________ 

Päivämäärä Allekirjoitus 

LISÄTIETOJA (esim. poikkeavat matkat/vaihtuvat koulutuspaikat, muuttuneet yhteystiedot ym.) 

Rastor-instituutin yhteyshenkilön vahvistus opiskelijan ilmoittamista opetuspäivistä. 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 



Revontulentie 7 
02100 Espoo 

Microkatu 1 
70210 Kuopio 

Sepänkatu 20 
90100 Oulu 

Pyhäjärvenkatu 5 A 25 
33200 Tampere 

Köydenpunojankatu 14 
20100 Turku 

p. 010 473 61
www.rastorinst.fi

OPINTOSOSIAALISET EDUT 

Opintososiaalisten etujen maksamisessa 
noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetusta 679/2017.  

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on 
oikeus saada opintososiaalisia etuja 
opetuksen ajalta seuraavasti:    

1) Päiväraha
Mikäli työnantaja ei maksa opetuspäivien
ajalta palkkaa, opiskelijalla on oikeus saada
ansionmenetyksen korvauksena päivärahaa
15 €/opetuspäivä.

2) Perheavustus
Jos opiskelija on oikeutettu päivärahaan ja
hänellä on alle 18-vuotiaita huollettavia
lapsia, maksetaan lisäksi perheavustusta
17 €/opetuspäivä.

3) Matkakorvaus
Korvauksen maksamisen edellytyksenä
on, että matkasta on aiheutunut todellisia,
päivittäisestä työmatkasta poikkeavia
lisäkuluja. Pääkaupunkiseudun ABC-
vyöhykkeet katsotaan yhdeksi
työssäkäyntialueeksi. Matkakorvaus
maksetaan halvimman matkustustavan
mukaan opetusjakson alkaessa ja
päättyessä.

Esimerkki 1: 
Jos opiskelija matkustaa Tampereelta 
Helsinkiin kahden päivän koulutukseen 
korvaamme: 
Matkakorvausta: 

1 x meno-paluu Tampere <–> Hki 
Majoituskorvausta: 

2 opetuspäivää x 8 €/yö

Esimerkki 2: 
Jos opiskelija matkustaa Tampereelta 
Helsinkiin yhden päivän koulutukseen 
korvaamme: 
Matkakorvausta: 

1 x meno-paluu Tampere <-> Hki 

4) Majoituskorvaus
Opiskelija on oikeutettu majoituskorvaukseen,
jos opetus järjestetään opiskelijan koti- tai
työpaikkakunnan ulkopuolella ja
majoittumisesta on aiheutunut todellisia
kustannuksia. Majoituskorvaus on 8 €/yö.

Opiskelijan opetuspäiviltä saamat 
opintososiaaliset edut ovat verottomia. 

OPINTOSOSIAALISTEN ETUJEN 
MAKSATUS 

Opintososiaaliset edut maksaa Rastor-
instituutti. Lomakkeen voit palauttaa Rastor-
instituutin yhteyshenkilölle aina opetusjakson 
yhteydessä, postitse tai sähköpostitse 
osoitteeseen oppisopimus@rastorinst.fi 

Opintososiaaliset edut maksetaan heinäkuuta 
lukuun ottamatta jokaisen kuukauden 25. 
päivänä.  Mikäli päivä on viikonloppuna tai 
arkipyhänä, maksu suoritetaan edeltävänä 
arkipäivänä. Hakemus opintososiaalisista 
eduista tulee olla Rastor-instituutissa 15. 
päivään mennessä, jos korvaukset halutaan 
maksettavaksi kyseisen kuukauden aikana.

Opiskelija voi hakea opintososiaalisia etuja 
vain oppisopimuksen voimassaoloaikana. 
Puutteelliset hakemukset viivästyttävät 
käsittelyä. 
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