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Anvisningar till dig som studerar med stöd av
arbetspensionsrehabilitering
Läs denna anvisning: i den finns information om hur du söker de stöd och
ersättningar som du har rätt till.

Studieframgång och utkomst
Under studietiden betalar Keva rehabiliteringspenning eller ett
rehabiliteringstillägg som betalas utöver rehabiliteringsstödet. Vi följer upp
två gånger per år hur dina studier framskrider. 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 den ansvariga
läraren och

•

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

Du kan skicka dokument behändigt i tjänsten Min pension.
Efter att du loggat in välj Tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering och
Skicka dokument.
Alternativt kan du dela dina studieprestationer via Koski-tjänsten i
Min Studieinfo. Då du delar uppgifterna behöver du inte skicka de ovan
nämnda dokumenten separat till Keva.
Så här delar du uppgifterna via Koski-tjänsten:
1. Logga in i Koski-tjänsten med dina bankkoder
www.opintopolku.fi/koski
2. Gå till punkten Dela dina prestationsuppgifter. Välj de
prestationsuppgifter som ska delas och kopiera länken till dig själv.
3. Logga in i Kevas tjänst Min pension www.keva.fi/sv/minpension. Gå till
punkten Meddelanden. Välj Yrkesinriktad rehabilitering som ämne för
ditt meddelande och skicka länken i meddelandet.
Du ska avlägga minst 60 studiepoäng eller motsvarande studier
under året. Om dina studier inte har fortskridit enligt plan, skicka då en
separat plan på hur studierna ska avläggas som bilaga till utdraget ur
studieregistret.
Om du studerar på deltid förutsätts det för att rehabiliteringspenning eller
rehabiliteringstillägg ska betalas att du vid sidan av studierna är i
arbetspraktik på deltid. Om du ska inleda deltidsstudier, kontakta då
Kevas rehabiliteringsspecialist.
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Utkomst under sommaren
Rehabiliteringspenning betalas också under sommaren om dina studier
ännu fortsätter följande höst. Rehabiliteringspenningen under sommaren
gör det möjligt att studera eller göra oavlönad arbetspraktik. Vi
rekommenderar att du också studerar under sommarmånaderna trots att
det inte är en förutsättning för att rehabiliteringspenning ska betalas.
Arbete parallellt med studierna
Under yrkesinriktad rehabilitering kan du arbeta och få löneinkomster men
de får inte överskrida den inkomstgräns som har beräknats för dig. Du
kan kolla inkomstgränsen i ditt beslut om rehabiliteringspenning eller
kontakta Kevas inkomstkontroll, tfn 020 614 2868.
Om dina inkomster överskrider inkomstgränsen betalas
rehabiliteringspenningen ut som partiell rehabiliteringspenning. Den
partiella rehabiliteringspenningens belopp utgör hälften av den fulla
rehabiliteringspenningens belopp. Om dina inkomster överskrider eller
motsvarar din tidigare lön betalas ingen rehabiliteringspenning alls.
Tänk på att arbetet inte heller får störa den yrkesinriktade
rehabiliteringen, till exempel fördröja studierna.
Problem eller 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.
Om du efter avslutade studier inte får något arbete
När du utexamineras och avslutar studierna upphör Kevas rehabilitering.
I och med utbildningen kan du fortsätta i arbetslivet i uppgifter som är
lämpliga med tanke på din arbetsförmåga. Du kan söka ett arbete där du
kan utnyttja dina nya kunskaper. Sök arbete aktivt redan i slutskedet av
studierna.
Om du inte har hittat någon arbetsplats, kontakta då TE-tjänsterna via
E-tjänster (asiointi.mol.fi/omaasiointi/) omkring två månader innan du
utexamineras. Anmäl dig som arbetssökande och uppge samtidigt att du
har deltagit i utbildning som en arbetspensionsanstalt stöder. Meddela
Keva när du har anmält dig som kund hos TE-tjänsterna.
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Utexaminering
Skicka en kopia av examensbetyget till Keva efter att du har
utexaminerats. Vi behöver uppgiften om utexaminering för uppföljningen
av rehabiliteringen.

Kontaktuppgifter till rehabiliteringsspecialisten
Du når din rehabiliteringsspecialist bäst genom att skicka ett
meddelande via tjänsten Min pension. Välj efter inloggningen fliken
Meddelanden och Yrkesinriktad rehabilitering som ämne för meddelandet.
Vi har som mål att besvara meddelandet inom två dygn.
Du kan skicka dokumenten behändigt i tjänsten Min pension.
Efter att du loggat in välj Tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering och
Skicka dokument.
Vid behov kan du också ringa Kevas servicenummer för frågor om
arbetsförmågan, tfn 020 614 2270.

Ersättning för kostnader för studierna (kostnadsersättningar)
Keva följer Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf:s rekommendationer vid
beviljande av kostnadsersättningar under studietiden.
Kostnadsersättningarna för yrkesinriktad rehabilitering täcker
nödvändigtvis inte de faktiska kostnaderna. Kostnadsersättningarna är
skattefri inkomst för dig. Utbetalningen av kostnadsersättningar
förutsätter att du har skickat anmälan om att studierna inletts
eller delat dina studieuppgifter från Koski-tjänsten till Keva.
Ansökan om kostnadsersättning (norm-, rese- och boendeersättning)
Sök kostnadsersättning i tjänsten Min pension. Efter att du loggat in
välj Ansökningsärenden > Gör ansökan > Gör ansökan om
kostnadsersättning för yrkesinriktad rehabilitering. Om du behöver hjälp
med att fylla i ansökan eller har frågor om kostnadsersättningar,
ring servicenumret för kostnadsersättningar 020 614 2880.
Om du vill komplettera uppgifterna i en kostnadsersättningsansökan som
du gjort eller har frågor om kostnadsersättningar, skicka då ett
meddelande via tjänsten Min pension genom att i övre menyn välja
Meddelanden och sedan Kostnadsersättning som ämne för meddelandet.
Handläggningstiden för ansökan om kostnadsersättning är omkring två
veckor. Kostnadsersättningar som betalats utan grund återkrävs.
Normersättning för studier
Med normersättning för studier täcks kostnader för studierna såsom
studiematerial, studie- och examensavgifter och exkursioner.
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Normersättningen på 600 euro per år betalas i två rater (300
€/rat). Normersättning betalas om studierna pågår i minst två
månader av terminen. Du kan söka ersättning när du har skickat in
anmälan om att studierna inletts efter att du har inlett dina studier och
sedan i början av varje termin (i januari och augusti–september)
Studieresor
Vi ersätter studie-/arbetspraktikresor om resan är minst 10 kilometer i
en riktning. Vi kontrollerar resornas längd i ruttsökningen på
www.google.fi/maps.
Oberoende av färdsättet ersätter vi resekostnaderna enligt följande:
Antal faktiska studie-/arbetspraktikdagar x resans längd tur-retur
(km) x 0,12 €
Vi ersätter resor till ett belopp på högst 600 euro per månad.
När du ansöker om ersättning för arbetspraktikresor, foga då till ansökan
en utredning om tidpunkten och stället för arbetspraktiken som du fått
från läroanstalten eller arbetspraktikplatsen. Om du får lön under
arbetspraktiken ersätts inga resekostnader.
Du kan ansöka om reseersättning i efterskott antingen månatligen
eller halvårsvis.
Utgifter för boende på studieorten
Om du har boendekostnader på både hem- och studieorten och inte har
tillgång till en avgiftsfri studiebostad, ersätter Keva kostnaderna för
boende utifrån hyresavtalet och -kvittona för bostaden på studieorten.
Foga till den första ansökan en kopia av hyresavtalet för bostaden
på studieorten och av kvittot på hyresbetalningen samt en
utredning av boendekostnaderna på hemorten. Skicka i
fortsättningen en kopia av kvittot på hyresbetalningen två gånger per år (i
januari och i augusti–september). Om du också studerar på sommaren
kan du söka ersättning för boendekostnader även för sommaren.
Om du bor tillfälligt på studieorten (närundervisningsdagar) ersätter vi
kostnader för logi på basis av kvitton på högst 100 euro/dygn.
Ansök om boendeersättning i efterskott månatligen eller halvårsvis.
Kostnader för boende/logi ersätts till ett belopp på högst 600 euro
per månad.
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Resor mellan hemmet och studieorten
Till den som bor på en annan ort på grund av studier ersätter vi kostnader
för hemresor om avståndet mellan orterna är minst 70 kilometer. Vi
ersätter högst fyra resor tur och retur per kalendermånad.
Oberoende av färdsättet ersätter vi resekostnaderna enligt följande:
Antal faktiska hemresor x resans längd tur–retur (km) x 0,12 €
Vi ersätter hemresor till ett belopp på högst 300 euro per månad.
Ansök om kostnadsersättning för hemresor i efterskott månatligen eller
halvårsvis.
Arbetspraktik utomlands
Under tiden för obligatorisk arbetspraktik i utlandet som läroanstalten har
godkänt ersätter vi kostnaderna för dagliga resor och för boende på
samma sätt som i Finland. Vi ersätter inte resekostnader till utlandet.

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

Trevliga studier!
KEVA
Rehabiliteringsspecialisterna
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