
OPINTOSOSIAALISET EDUT

Oppisopimusopiskelijalla on oikeus hakea tietopuolisen opetuksen (=lähipäivien) ajalta opintososiaalisia etuuksia.
On suositeltavaa hakea opintososiaaliset edut heti kurssijakson jälkeen. Mikäli teoriaopetus koostuu yksittäisistä opetuspäivistä,
suosittelemme hakemaan enintään 10 opetuspäivää kerrallaan.

Hae edut seuraavasti:

Päiväraha ja perheavustus:

Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta:

· Päiväraha: 15 € / tietopuolinen opetuspäivä
· Perheavustus: 17 € / tietopuolinen opetuspäivä, kun opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia

Päivärahaa- ja perheavustusta voit hakea myös niiltä lähipäiviltä, joilta olet ollut poissa sairauden vuoksi.

Päiväraha ja perheavustus maksetaan ansionmenetyksen korvauksena. Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

Matkat:

Matkat pääkaupunkiseudulla:

· Jos matkustat pääkaupunkiseudulla (koti ja oppilaitos pääkaupunkiseudulla), ilmoita päivittäisen edestakaisen matkan hinta euroina
HSL:n matkakortin arvolipun mukaan. Pääkaupunkiseudulla matkat korvataan, kun kodin ja oppilaitoksen välinen matka on yli 10 km.
Välimatkan pituuden voit katsoa HSL:n reittihausta https://www.hsl.fi/reitit-ja-aikataulut

- Arvolippu: Helsingin sisäinen, vuonna 2017: 2,18€
- Arvolippu: Seutulippu (oikeuttaa matkoihin Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla), vuonna 2017: 4,25€
- Arvolippu: Lähiseutu 3 (oikeuttaa matkoihin Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi), vuonna 2017: 6,32€

Hinnat löytyvät myös : https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat

https://www.hsl.fi/reitit-ja-aikataulut
https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat


Matkat pääkaupunkiseudun ulkopuolelle/ulkopuolelta pääkaupunkiseudulle:

· Jos matkustat oppilaitokseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai ulkopuolelta pääkaupunkiseudulle, ilmoita kilometrit
yhdensuuntaisen matkan mukaan. Katso matkan pituus https://reittikartta.net/

· Matkakorvaus maksetaan sinulle automaattisesti edestakaisen matkan mukaan Matkahuollon hinnaston mukaisesti.
· Yhtä lähiopetusjaksoa (=useampi perättäinen lähipäivä) kohden korvataan yksi edestakainen matka. Yksittäisistä

lähiopetuspäivistä korvataan edestakainen matka.

Majoitus:

· Majoituskorvaus on 8 €/opetuspäivä, joka maksetaan vain peräkkäisiltä opetuspäiviltä.
· Majoituskorvausta maksetaan, jos matkustat kotiosoitteestasi oppilaitokseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai ulkopuolelta

pääkaupunkiseudulle.
· Majoituskorvausta ei makseta, kun koti ja oppilaitos ovat pääkaupunkiseudulla.

https://reittikartta.net/


OPINTOSOSIAALISTEN ETUUKSIEN HAKEMINEN

1. Kirjaudu linkistä https://sopimuspro.edu.hel.fi  Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalveluiden verkkopalveluun.

2. Voit vaihtaa kieltä (suomi/ruotsi) vasemman alakulman lippupainikkeella.

3. Kirjoita käyttäjätunnus kenttään Käyttäjätunnus. Olet saanut käyttäjätunnuksen ja salasanan SopimusPro- verkkopalveluun
oppisopimustoimistosta.

4. Kirjoita salasana kenttään Salasana. Jos et tiedä tai muista salasanaasi, saat uuden klikkaamalla linkkiä Unohtuiko salasana?

5. Paina Enter tai klikkaa Kirjaudu-nuolta. SopimusPro -etusivu aukeaa.

https://sopimuspro.edu.hel.fi/
https://sopimuspro.edu.hel.fi/


6. Klikkaa SopimusPro -etusivun vasemmasta laidasta, Toiminnalliset -otsikon alta linkkiä Ilmoita lähipäivät ja hae opsos-
etuutta. Opintososiaalisten etuuksien hakeminen sivu aukeaa. Mikäli tilinumerosi puuttuu tiedoistasi, näkyy tässä näkymässä
teksti ”Pankkitilinumeron merkintä puuttuu!”. Klikkaamalla sen alla olevaa ”Avaa ilmoituslomake tästä linkistä” aukeaa
lomake, jolla voit ilmoittaa tilinumeron ja lähettää sen oppisopimustoimistoon.



7. Paina +Lisää uusi. Syötä ne opintojaksot (=lähipäivät, tutkintotilaisuudet ym.) joihin olet osallistunut.  Syötä myös ne päivät,
joilta olet ollut poissa sairauden vuoksi. Lisää lähipäivän aihe.

Huom! Jos olet osallistunut useammalle kuin yhdelle lähipäivälle, tarkista että alkupvm ja loppupvm ovat täytetty oikein.
Paina Tallenna ja hae etuutta. Paina vielä Hae opintososiaalisia etuuksia.



8. Seuraavaksi avautuu sivu, josta näet omat tietosi ja haet etuuksia. Tarkista että tilinumerosi on oikein. Ilmoita
oppisopimustoimistolle uusi tilinumerosi, jos se on muuttunut.

· Jos haet päivärahaa, rastita Haen päivärahaa ja kirjoita päivien lukumäärä kpl-tekstikenttään. Kenttään
Selvitys voit kirjoittaa lisätietoja.

· Jos haet perheavustusta, rastita Haen perheavustusta ja kirjoita päivien lukumäärä kpl-tekstikenttään.
                     Kenttään Selvitys voit kirjoittaa lisätietoja.



· Jos haet matkakorvausta, rastita Haen matkakorvausta. Hae korvausta toteutuneen matkan mukaan.
Huom! Tarkista, että matkan tiedot tulevat oikealle riville. Matkoille pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja
pääkaupunkiseudulla on omat käsittelyrivit. Täytä kenttään Selvitys matkareitti (kotiosoite-oppilaitoksen osoite).

· Jos haet majoituskorvausta, rastita Haen majoituskorvausta ja kirjoita päivien lukumäärä kpl-tekstikenttään.  Täytä
kenttään Selvitys paikkakunta.



9. Lopuksi klikkaa Jatka tallennukseen. Yhteenvetosivu aukeaa.

FIFI



10. Hyväksy ja lähetä hakemus.

11. Kirjaudu ulos oikeasta yläkulmasta.
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