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OPINTOSOSIAALISET ETUUDET –HAKEMUS
Hakemus saapunut (TAKK täyttää) 

Hakija Sukunimi ja etunimet 

Postiosoite (lähiosoite) Syntymäaika (pv.kk.vv) 

Postinumero, postitoimipaikka Puhelinnumero 

Tilinnumero IBAN muodossa 

Työnantaja 

Päiväraha ja 
perheavustus 

Palkkaus ☐ Saan palkkaa/muita lakisääteisiä etuja koulutuksen ajalta _________________________________ 

Yrittäjä  ☐  Minulle on myönnetty starttirahaa ajalle _____________________________________ 

☐ Vakuutan, etten saa palkkaa/muita lakisääteisiä etuja koulutuksen ajalta. 
HAEN ☐ päivärahaa 

☐ perheavustusta, koska minulla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi/lapsia,
nuorimman lapsen syntymäaika (pv.kk.vv)

Matka- ja 
majoitus- 
korvaus 

HAEN ☐  matkakorvausta, selvitä matkareitti (edellytys maksamiselle) 

Matkareitti mistä – mihin, tarkat katuosoitteet 

HAEN ☐ majoituskorvausta ilmoitetuilta opetuspäiviltä (edellyttää yöpymistä).

Yöpymispaikkakunta  

Toteutuneet  
opetuspäivät 

Oppilaitoksen nimi ja koulutus 

Lähiopetus- ja näyttöpäivät (pv.kk.vv) 

pvm pvm  pvm  pvm  pvm  

Päivät yhteensä pvm  pvm  pvm  pvm  pvm  

pvm  pvm  pvm  pvm  pvm  

Allekirjoitus Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Samalla sitoudun välittömästi ilmoittamaan hakemukseen liittyvistä muutoksista. 

Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus 

Oppilaitoksen 
selvitys 
(tai erillisellä 
liitteellä) 
Oppilaitos 
täyttää 

☐ Opiskelupäivät on ilmoitettu hakemuksessa oikein.

☐ Tietoihin on huomautettavaa seuraavasti:

Paikka ja aika 

TAKKin edustajan allekirjoitus (nimen selvennys) ja TAKKin leima 
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Lisäselvityksiä 
hakemukseen 

OPINTOSOSIAALISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET JA HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE 
Tee ensimmäinen opintososiaalisien etuuksien hakusi tällä lomakkeella (lomakkeita löytyy pdf-dokumentteina 
TAKKin nettisivuilta, Moodlesta ja omilla käyttäjätunnuksillasi StudentaPlussasta). Täytä hakemus ja tulosta. 
Tarkista, että kaikki liitteet ovat mukana. Muista allekirjoittaa hakemus. Puutteellinen hakemus viivästyttää 
käsittelyä. Palauta hakemuksesi vastuukouluttajallesi. Seuraavalla kerralla etuuksien haun voit tehdä suoraan 
Studen-taPlussan opintososiaalisten etuuksien -välilehdeltä kokonaan sähköisenä hakuna. 
Muista tallentaa hakusi. 

Hakemukseen täytetään henkilötiedot, oppisopimustyönantajan tiedot sekä pankkiyhteystiedot selvästi. 
Huom! Osoitteen muuttuessa ilmoita muuttopäivä. 

Päivärahaa 15 €/opiskelupäivä maksetaan opiskelijalle, joka ei saa palkkaa tai muita lakisääteisiä etuuksia 
osallistuessaan TAKKin oppimisympäristöissä järjestettävään opetukseen: lähiopetus ja aikataulutettu Teams-
opetus tms. Päivärahan lisäksi opiskelijalle maksetaan perheavustusta 17 €/opiskelupäivä, mikäli hänellä on 
huollettavana alle 18-vuotias lapsi tai lapsia. Perheavustusta ei makseta, jos työnantaja maksaa palkan 
Päivärahaa (ja perheavustusta) ei makseta opetuksen etäopiskelupäiviltä.

Matka- ja 
majoituskorvaus 

Matkakorvausta maksetaan 0,20 €/km yhdeltä edestakaiselta matkalta viikossa, jos TAKKin oppimisympäristöissä 
tapahtuva opiskelu järjestetään yli 10 kilometrin päässä opiskelijan kotoa tai oppisopimustyöpaikasta. Matkan 
pituus määritetään verkkopalvelun avulla (Google Maps tms.) lyhimmän mahdollisen reitin mukaan. 

Majoituskorvausta maksetaan 8 €/opiskelupäivä (etujen muodot ja määrä ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain 39 §:n mukaan). 

Majoituskorvausta voi hakea niiltä lähiopetus-/näyttöpäiviltä (TAKKissa), kun opetus/näyttö järjestetään muualla 
kuin koti- tai oppisopimuspaikkakunnalla (työpaikka). Majoituskorvauksen hakeminen edellyttää yöpymistä. 

Lähiopetus Hakemukseen merkitään opetusta järjestävän oppilaitoksen nimi ja suoritettava tutkinto. Lisäksi merkitään lähi-
opetus- ja näyttöpäivämäärät (TAKKissa) (HUOM! Ei etäopiskelupäiviä). 

Opetuksesta poissaolopäivät, joilta kuitenkin haetaan etuuksia, merkitään erilliseen kohtaan. Jos haetaan opinto-
sosiaalisia etuja sairauslomapäivien osalta, on hakemukseen liitettävä lääkärin-/terveydenhoitajan todistus. 

Oppilaitoksen selvitys 

MUUTA 

Mikäli opetus järjestetään muussa oppilaitoksessa kuin TAKKissa, hakijan on pyydettävä oppilaitoksesta vahvistus 
läsnäolostaan ilmoittamilleen lähiopetus-/näyttöpäiville (oppilaitoksen edustajan allekirjoitus, päiväys ja nimen-
selvennys). 

Opintososiaaliset edut maksaa TAKK, jonne hakemus lähetetään. Käsittelyaika on n. viikko hakemuksen saapu-
mispäivästä. Opiskelija saa ilmoituksen etujen maksamisesta. Opintososiaaliset edut ovat verottomia. 
Opiskelijan tulee hakea mahdolliset opintososiaaliset etuudet viimeistään 20 päivän kuluessa oppisopimuksen 
päättymisen jälkeen.

Lomakkeen kierto: 1. Vastuukouluttaja 2. Sihteeri 3. Taloushallinto Tiliöinti _______________________________ 

Hakija

Päiväraha ja 
perheavustus
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