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Anvisning till studerande inom läroavtalsutbildning
Läs denna anvisning: i den finns information om hur du söker de stöd och
ersättningar som du har rätt till.
Läroavtal, utkomst och studieframgång
Läroavtalet har ingåtts mellan dig, din arbetsgivare och
utbildningsinspektören. Samtidigt har man kommit överens om lönen. Vid
läroavtalsutbildning är det arbetsgivaren som betalar lön till den studerande,
medan Keva betalar rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och
rehabiliteringstillägg som beviljats den studerande till arbetsgivaren till den
del som motsvarar lönen.
Om din arbetsgivare inte betalar lön under teoriperioderna, betalar vi
rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringsstödet och rehabiliteringstillägget
till dig för den tiden. Kom överens om arrangemangen med din
rehabiliteringsspecialist.
Under läroavtalstiden betalar Keva rehabiliteringspenning eller ett
rehabiliteringstillägg som betalas utöver rehabiliteringsstödet till dig. För att
rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg ska betalas ska du
skicka följande dokument till Keva i januari och augusti:
•

blanketten Anmälan om att studierna inletts och utredning om
studieframgången, undertecknad av arbetsplatsutbildaren eller
en företrädare för läroanstalten och

•

ett aktuellt utdrag ur studieprestationerna eller något annat fritt
formulerat intyg som läroinrättningen lämnat över att studierna
framskrider.

Avbrott i studierna och andra ändringar
Informera din rehabiliteringsspecialist om hur dina studier fortskrider. Meddela
omedelbart om det blir problem med studierna eller om de avbryts för
mer än två veckor till exempel på grund av sjukskrivning eller av annan
orsak. Om studierna inte framskrider eller om de avbryts, avbryter vi
utbetalningen av rehabiliteringsförmånen och återkräver de
rehabiliteringsförmåner som betalats utan grund. Meddela oss också
adressändringar och ändringar i studierna eller studieresorna.
Kontaktuppgifter till rehabiliteringsspecialisten
Du når din rehabiliteringsspecialist bäst genom att skicka ett meddelande
via Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter. Logga in i tjänsten på adressen
www.keva.fi/sv/pensionsuppgifter. Välj sedan fliken Egna meddelanden. Då
kan du skicka meddelanden och bifogade dokument i en säker förbindelse.
Ditt meddelande går direkt till din egen rehabiliteringsspecialist. Vi har som
mål att inom två dygn besvara de meddelanden som skickas via sidan Egna
meddelanden.
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Din rehabiliteringsspecialists namn och telefonnummer finns i
rehabiliteringsbeslutet.
Utexaminering

Skicka en kopia av examensbetyget till Keva efter att du har utexaminerats.
Vi behöver uppgiften om utexaminering för uppföljningen av rehabiliteringen.

Ersättning för kostnader för studierna (kostnadsersättningar)
Keva följer Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s rekommendationer vid
beviljande av kostnadsersättningar under läroavtalstiden.
Kostnadsersättningarna för yrkesinriktad rehabilitering täcker nödvändigtvis
inte de faktiska kostnaderna. Kostnadsersättningarna är skattefri inkomst för
dig. Förutsättning för utbetalningen av kostnadsersättningar är att du
har skickat anmälan om att studierna inletts till Keva.
Ansökan om kostnadsersättning (norm- och reseersättningar)
Sök kostnadsersättning i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Logga in i
tjänsten Dina pensionsuppgifter på adressen
www.keva.fi/sv/pensionsuppgifter > Välj ”Gör ansökan” i menybalken > Gör
ansökan om kostnadsersättning för yrkesinriktad rehabilitering. Om du
behöver hjälp med att fylla i ansökan eller vill ha en ansökningsblankett
på papper, ring kostnadsersättningsteamet, tfn 020 614 2880.
Handläggningstiden för ansökan om kostnadsersättning är omkring två veckor
från att ansökan inkommit till Keva.
Normersättning för studier
Med normersättning för studier täcks kostnader för studierna såsom
studiematerial, studie- och examensavgifter och exkursioner.
Normersättningen på 600 euro per år betalas i två rater (300 €/rat)
på basis av kostnadsersättningsansökan. Du kan söka ersättning genast
efter att läroavtalsutbildningen inletts och i fortsättningen efter att du har
returnerat anmälan om att studierna inletts (januari och augusti–september).
Studieresor
Keva ersätter resor under teoriperioder om läroavtalsbyrån inte ersätter
dem och förutsatt att resan i en riktning är över 10 kilometer. Vi
kontrollerar resornas längd i ruttsökningen på www.google.fi/maps.
Oberoende av färdsättet ersätter vi resekostnaderna enligt följande:
Antal faktiska studiedagar x resans längd tur–retur (km) x 0,11 €
Vi ersätter resor till ett belopp på högst 600 euro per månad.
Keva ersätter inte resekostnader som hänför sig till tjänsteresor under
läroavtalsutbildningen. Du kan dra av resekostnaderna för tjänsteresor i
beskattningen.
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Ersättning för logi
Om läroavtalsbyrån inte ersätter kostnader för logi, kan du söka ersättning
för dem från Keva. Vi ersätter kostnader för logi på basis av kvitton på högst
100 euro/dygn samt en partiell dagpenning för studiedagarna (19 € år 2019,
Skatteförvaltningens beslut).
Kostnader för logi ersätts till ett belopp på högst 570 euro per månad.
Du kan ansöka om ersättning för resekostnader och kostnader för
logi i efterskott antingen månatligen eller halvårsvis.
Foga till ansökan ett meddelande bekräftat av läroavtalsbyrån om att
kostnaderna för resor och/eller logi inte ersätts på grundval av
läroavtalet.
Om läroavtalsbyrån har ersatt kostnader för resor eller logi, foga då
läroavtalsbyråns meddelande om ersatta kostnader till ansökan om
kostnadsersättning.

Vi önskar dig framgång med studierna!
KEVA
Rehabiliteringsspecialisterna
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