
 ANVISNING TILL LÄROAVTALSSTUDERANDE
 1.2.2023 

   
 
        

 

 

Postadress 00087 KEVA | telefon 020 614 21 | www.keva.fi | FO-nummer 0119343-0     1 / 4 

Studieframgång och utkomst 

Keva stöder dina läroavtalsstudier som yrkesinriktad rehabilitering. När dina 
studier framskrider planenligt betalar vi rehabiliteringsförmån under 
studietiden. Rehabiliteringsförmånen består antingen av 
rehabiliteringspenning eller av rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg. 
Vi ersätter också kostnader för studierna.  
 
Under läroavtalsstudierna betalar arbetsgivaren lön åt dig. Keva betalar åt 
arbetsgivaren den rehabiliteringsförmån som beviljats dig, till den del som 
motsvarar lönen.  
 
Om din arbetsgivare inte betalar lön under när- och 
distansundervisningsdagar, betalar vi rehabiliteringsförmån till dig för de 
oavlönade studiedagarna. Kontakta då Kevas rehabiliteringsspecialist. 

Skicka uppgifterna om dina studier till Keva alltid i januari och augusti 

Skicka den elektroniska blanketten ”Anmälan om hur studierna framskrider” 
till oss alltid i januari och augusti. Foga ett aktuellt studieprestationsutdrag 
eller en länk till dina studieuppgifter i Koski-tjänsten till anmälan. 
Anvisningar för hur du bifogar länken eller studieprestationsutdraget finns i 
blanketten.  

Logga in i blanketten ”Anmälan om hur studierna framskrider” i 
tjänsten för skyddade blanketter: 

Fyll i och skicka blanketten elektroniskt i tjänsten för skyddade blanketter på 
adressen https://turvaposti.keva.fi/opintoilmoitus. 
 
Identifiera dig i tjänsten med Suomi.fi-identifiering, alltså till exempel dina 
personliga nätbankskoder. Identifiering i tjänsten motsvarar elektronisk 
underskrift.  
 

1. Gå till blanketten via länken och identifiera dig. 
2. Klicka på knappen ”Autentisering” och välj antingen din nätbank 

eller mobilcertifikat. 
3. Efter identifieringen styr tjänsten dig till inloggningssidan. Klicka 

på knappen ”Fortsätt till tjänsten”.  
4. Fyll i blanketten efter att du har loggat in. Du kan välja språk 

(finska eller svenska) uppe till höger i blanketten. 
5. Efter att du har skickat blanketten rekommenderar vi att du av 

säkerhetsskäl rensar webbläsarens cacheminne och historik. 

https://turvaposti.keva.fi/opintoilmoitus
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Säkerställ att dina studier framskrider enligt plan 

Dina studier ska framskrida planenligt för att du ska få 
rehabiliteringsförmåner. Om dina studier inte framskrider som de ska, 
kontakta då genast Keva.  
 
Om dina studier fördröjs: Gör tillsammans med den ansvariga läraren 
eller studiehandledaren upp en plan på hur och i vilken tidtabell du avlägger 
de studier som saknas. Skicka studieplanen till Keva. Bifoga också din egen 
utredning om orsaken till dröjsmålet. 
 
Om studierna avbryts: Meddela Keva omedelbart om studierna avbryts. 
Du kan göra det i tjänsten Min pension. Förmåner som betalats ut utan 
grund återkrävs.  

Meddela alla ändringar till Keva 

Det är viktigt att du håller oss informerade om dina studier. Meddela 
genast om studierna avbryts för mer än två veckor till exempel på 
grund av sjukskrivning eller av annan orsak. Kontakta oss också om du 
blir utexaminerad i förtid eller om det blir andra ändringar i studierna. 
Meddela också eventuella ändringar i adress eller studieresor. 
 

Du tjänar in semester under läroavtalstiden 
 
Under studierna tjänar du in semester enligt kollektivavtal. Du behöver inte 
meddela Keva då du tar ut semester om dina studier i övrigt framskrider 
planenligt. 

När du utexamineras 

När du har avlagt dina studier avslutas Kevas rehabilitering. I och med 
utbildningen kan du fortsätta i arbetslivet i uppgifter som är lämpliga med 
tanke på din arbetsförmåga.  
 
Skicka en kopia av examensbetyget och meddelande om din situation efter 
studierna till Keva när du har blivit utexaminerad. Fyll i anmälan i den 
skyddade blanketten på adressen https://turvaposti.keva.fi/opintojenjalkeen. 
Anvisningar för att skicka den skyddade blanketten finns i punkten ”Skicka 
uppgifterna om dina studier till Keva alltid i januari och augusti”. 

 

Kostnadsersättningar i anslutning till studier  

Vi ersätter dig kostnader för studierna enligt Arbetspensionsförsäkrarna 
TELA rf:s rekommendationer. Ersättningarna täcker inte nödvändigtvis de 
faktiska kostnaderna. Ersättningarna är skattefri inkomst. 

https://turvaposti.keva.fi/opintojenjalkeen
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Sök kostnadsersättning i tjänsten Min pension 

Fyll i ansökan om kostnadsersättning i tjänsten Min pension. Logga in 
i tjänsten och välj i vänstermenyn ”Ansökningsärenden” > ”Gör ansökan” > 
”Gör ansökan om kostnadsersättning för yrkesinriktad rehabilitering”. 

 
Du kan senare kompletterna din ansökan genom att skicka ett meddelande i 
tjänsten Min pension. Välj då i toppmenyn ”Meddelanden” och 
”Kostnadsersättning” som ämne för meddelandet. 
 
Utbetalning av kostnadsersättningar förutsätter att du har skickat 
den elektroniska blanketten "Anmälan om hur studierna 
framskrider" till Keva. 
 
Handläggningstiden för ansökan är ca två veckor. Du kan ansöka om 
normersättning för studier på hösten och våren.  
Ersättning för resekostnader och kostnader för inkvartering kan du ansöka 
om i efterskott månatligen eller halvårsvis.  
 
Då du ansöker om ersättning för rese- eller inkvarteringskostnader, foga till 
ansökan ett meddelande bekräftat av läroavtalsbyrån, om att kostnaderna i 
fråga inte ersätts på grundval av läroavtalet. Om läroavtalsbyrån har ersatt 
kostnader för resor eller inkvartering, foga då till din ansökan 
läroavtalsbyråns meddelande om ersatta kostnader.  
 
Ersättningar som betalats utan grund återkrävs. 

Normersättning för studier 

Vi stöder dina studier med en så kallad normersättning. Den är avsedd för 
exempelvis kostnader för studiematerial, exkursioner eller utbildnings- och 
examensavgifter. För att få ersättning förutsätts det att dina studier pågår i 
minst två månader per termin.  
 
Normersättningen på totalt 600 euro per år betalas i två rater  
(300 euro/rat). Sök ersättning på hösten och våren efter att du har 
skickat anmälan om studier till Keva eller delat dina studieuppgifter från 
Koski-tjänsten. 

Resekostnader  

Vi ersätter resekostnader för närstudiedagarna om läroavtalsbyrån inte 
ersätter dem och om resan från ditt hem till läroanstalten är minst 10 
kilometer i en riktning. Vi kontrollerar resornas längd i ruttsökningstjänsten 
Google Maps. 
 
Sök ersättning för de faktiska närstudiedagarna. 
Reseersättningen är 0,13 euro per kilometer oavsett resesätt. Ersättning 
betalas högst 660 euro per månad. 
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Keva ersätter inte kostnader för arbetsresorna under läroavtalsstudierna. Du 
kan dra av kostnaderna för arbetsresor i beskattningen.  

Ersättning för inkvarteringskostnader i samband med närstudiedagar 

Om du i samband med närstudiedagarna har inkvarteringskostnader, och 
läroavtalsbyråns ersättning inte täcker kostnaderna, kan du söka ersättning 
för dem från Keva. Vi ersätter inkvarteringskostnader utifrån kvitton upp till 
100 euro/dygn. Ersättning betalas högst 660 euro per månad. 
 

 

Kontaktuppgifter till Keva 

I frågor kring studierna, kontakta rehabiliteringsspecialisten som du når 
enklast via ett meddelande i tjänsten Min pension. Välj punkten 
”Meddelanden” och ”Yrkesinriktad rehabilitering” som ämne för 
meddelandet. Du kan vid behov också ringa Kevas servicenummer för frågor 
om arbetsförmågan 020 614 2270. 

 
I frågor kring kostnadsersättningar ring servicenumret för 
kostnadsersättningar 020 614 2880 eller skicka ett meddelande i tjänsten 
Min pension. Välj ”Kostnadsersättning” som ämne för meddelandet. 
 
I frågor kring utbetalning och beskattning av förmånen kontakta 
betalningstjänsten 020 614 2631 eller skicka ett meddelande i tjänsten Min 
pension. Välj ”Min löpande rehabiliteringsförmån” som ämne för 
meddelandet. 
 

Tjänsten Min pension 

Du loggar in i tjänsten Min pension på sidan www.keva.fi/sv/minpension 
 

 
Trevliga studier! 
 
KEVA 
Rehabiliteringsspecialisterna 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.keva.fi%2Fsv%2Fminpension&data=04%7C01%7CPaivi.Leinonen%40keva.fi%7C7654fe581d804d996af808d9b62deda7%7C6bba6f8f2cd84e1bba4674a155d37c84%7C0%7C0%7C637741130643363759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eMOoUXe7R%2FfI9gz7XdPOypijtSJiLnQEdP1GX6nMIEA%3D&reserved=0
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