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Ohje työeläkekuntoutuksen tuella opiskeleville
Lue tämä ohje, jotta osaat hakea sinulle kuuluvat tuet ja korvaukset.

Opintojen eteneminen ja toimeentulo
Opiskeluajalta saat Kevasta kuntoutusrahaa tai kuntoutustuen lisäksi
maksettavaa kuntoutuskorotusta. Seuraamme opintojesi edistymistä kaksi
kertaa vuodessa. Kuntoutusrahan tai -korotuksen maksaminen
edellyttää, että lähetät Kevaan tammi- ja elokuussa:
•

”Opiskelun alkamisilmoitus ja selvitys
opintomenestyksestä” -lomakkeen, jonka vastuuopettaja on
allekirjoittanut sekä

•

ajantasaisen opintosuoritusotteen tai oppilaitoksen
vapaamuotoisen todistuksen opintojen etenemisestä.

Asiakirjat voit lähettää vaivattomasti Omat eläketietosi -palvelussa.
Kirjautumisen jälkeen valitse sivuvalikosta Ammatillisen kuntoutuksen
palvelut ja Lähetä asiakirja.
Vaihtoehtoisesti voit jakaa meille opintotietosi Opintopolun
Koski -palvelusta. Kun jaat tietosi, sinun ei tarvitse toimittaa
erikseen asiakirjoja Kevaan. Koski-palvelun tietojen jakaminen korvaa
opiskelun alkamisilmoituksen ja opintorekisteriotteen toimittamisen.
Näin jaat tietosi Koski -palvelusta:
1. Kirjaudu pankkitunnuksilla Koski-palveluun www.opintopolku.fi/koski
2. Siirry kohtaan Jaa suoritustietoja. Valitse jaettavat suoritustiedot ja
kopioi linkki itsellesi.
3. Kirjaudu Kevan Omat eläketietosi -palveluun www.keva.fi/elaketietosi.
Siirry kohtaan Viestit. Valitse viestin aiheeksi Ammatillinen kuntoutus
ja lähetä linkki viestillä.
Sinun tulee suorittaa vuoden aikana 60 opinto-/osaamispistettä
tai tätä vastaava opintomäärä. Jos opintosi eivät ole edenneet
suunnitellusti, lähetä opintosuoritusotteen liitteeksi erillinen suunnitelma
opintojen suorittamisesta.
Jos opiskelusi on osa-aikaista, kuntoutusrahan tai -korotuksen
maksaminen edellyttää, että olet opintojen ohessa osa-aikaisessa
työharjoittelussa. Jos aloitat osa-aikaopintoja, ota yhteyttä Kevan
kuntoutusasiantuntijaan.
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Kesäajan toimeentulo
Kuntoutusetuus maksetaan myös kesäajalta, jos opintosi jatkuvat vielä
seuraavana syksynä. Kesäajan kuntoutusraha mahdollistaa kesällä
opiskelun tai palkattoman työharjoittelun. Suosittelemme, että edistät
opintojasi myös kesäkuukausien aikana, vaikka tämä ei ole ehto
kuntoutusrahan maksamiselle.
Työskentely opintojen aikana
Ammatillisen kuntoutuksen aikana voit tehdä palkkatyötä, kunhan ansiosi
eivät ylitä henkilökohtaista ansiorajaasi. Ansiorajan voit tarkistaa
kuntoutusrahapäätökseltäsi tai ottamalla yhteyttä Kevan ansiovalvontaan
puh. 020 614 2837.
Jos tulosi ylittävät ansiorajan, kuntoutusrahasi maksetaan
osakuntoutusrahana. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden
kuntoutusrahan määrästä. Jos ansiosi vastaavat aikaisempaa palkkaasi tai
ylittävät sen, kuntoutusrahaa ei makseta ollenkaan.
Muistathan, että työskentely ei myöskään saa haitata ammatillisen
kuntoutuksen toteutusta, esim. hidastaa opintoja.
Haasteet opiskelussa, opintojen keskeytyminen ja muut muutokset
Pidä kuntoutusasiantuntijasi ajan tasalla opiskelujesi sujumisesta. Ilmoita
välittömästi, jos opintojen etenemisessä on vaikeuksia tai
opiskelusi keskeytyy yli kahdeksi viikoksi esim. sairausloman tai
muun syyn vuoksi. Jos opintosi eivät etene tai keskeytyvät,
keskeytämme kuntoutusetuuden maksun ja perimme aiheettomasti
maksetut kuntoutusetuudet takaisin. Ilmoita meille myös opintojen,
opiskelumatkojen tai osoitteen muutoksista.
Jos työtä ei ole tiedossa opintojen päättyessä
Kun valmistut ja lopetat opiskelun, Kevan kuntoutus päättyy. Koulutuksen
myötä voit jatkaa työelämässä työkykysi kannalta soveltuvissa tehtävissä.
Sinun on aika hakea töitä, jossa voit hyödyntää uutta osaamistasi. Ole
aktiivinen työnhaussa jo opintojen loppuvaiheessa.
Jos tiedossasi ei ole työpaikkaa, ota yhteyttä TE-palveluihin Oma asioinnin
kautta (asiointi.mol.fi/omaasiointi/) noin kaksi kuukautta ennen
valmistumistasi. Ilmoittaudu työnhakijaksi ja ilmoita samalla, että olet
ollut työeläkelaitoksen tukemassa koulutuksessa. Ilmoita Kevaan kun olet
ilmoittautunut TE-palveluiden asiakkaaksi.
Valmistuminen
Lähetä kopio tutkintotodistuksestasi Kevaan, kun olet valmistunut.
Tarvitsemme tiedon valmistumisestasi kuntoutuksen seurantaa varten.
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Kuntoutusasiantuntijan yhteystiedot
Tavoitat kuntoutusasiantuntijan parhaiten lähettämällä viestin
Omat eläketietosi -palvelun kautta. Kirjautumisen jälkeen valitse
ylävalikosta Viestit ja viestin aiheeksi Ammatillinen kuntoutus.
Pyrimme vastaamaan viestiisi kahden vuorokauden sisällä.
Asiakirjat voit lähettää kätevästi Omat eläketietosi -palvelun kautta.
Kirjautumisen jälkeen valitse sivuvalikosta Ammatillisen kuntoutuksen
palvelut ja Lähetä asiakirja.
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse Kevan työkykyasioiden
palvelunumeroon 020 614 2270.

Opiskelusta aiheutuvien kulujen korvaaminen (kulukorvaukset)
Keva noudattaa opiskeluajan kulukorvauksien myöntämisessä
Työeläkevakuuttajat TELA ry:n suosituksia. Ammatillisen kuntoutuksen
kulukorvaukset eivät välttämättä kata todellisia kustannuksia.
Kulukorvaukset ovat sinulle verotonta tuloa. Kulukorvausten
maksaminen edellyttää, että olet lähettänyt Kevaan opiskelun
alkamisilmoituksen tai jakanut opintotietosi Koski -palvelusta.
Kulukorvausten hakeminen (normi-, matka- ja asumiskorvaukset)
Hae kulukorvauksia Omat eläketietosi –palvelun kautta.
Kirjautumisen jälkeen valitse sivuvalikosta Hakemusasiat > Tee hakemus
> Tee ammatillisen kuntoutuksen kulukorvaushakemus. Jos tarvitset
opastusta hakemuksen täyttämiseen tai sinulla on kysyttävää
kulukorvauksista, soita kulukorvausten palvelunumeroon 020 614
2880.
Jos haluat täydentää tekemäsi kulukorvaushakemuksen tietoja tai kysyä
kulukorvauksista, lähetä viesti Omat eläketietosi -palvelussa valitsemalla
ylävalikosta Viestit ja viestin aiheeksi Kulukorvaus.
Kulukorvaushakemusten käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.
Aiheettomasti maksetut kulukorvaukset peritään takaisin.
Opiskelun normikorvaus
Opiskelun normikorvauksella katetaan opiskelusta aiheutuvia kuluja, joita
ovat mm. opiskelutarvikkeet, opinto- ja tutkintomaksut sekä tutustumiskäynnit.
Normikorvaus on 600 euroa vuodessa, ja se maksetaan kahdessa
erässä (300 € /erä). Normikorvaus maksetaan, jos opinnot
kestävät vähintään kaksi kuukautta lukukaudesta. Voit hakea
korvausta, kun olet palauttanut opiskelujen alkamisilmoituksen opintojen
alkaessa ja sen jälkeen lukukausien alussa (tammi- ja elo-syyskuu).
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Opiskelumatkat
Korvaamme opiskelu-/työharjoittelumatkat, jos yhdensuuntainen
matkasi on vähintään 10 kilometriä. Käytämme matkojen pituuksien
tarkistamiseen www.google.fi/maps reittihakupalvelua.
Korvaamme matkakustannukset matkustustavasta riippumatta
seuraavasti:
Toteutuneiden opiskelu-/työharjoittelupäivien määrä x
edestakainen matka (km) x 0,12 €
Korvaamme matkakorvauksia enintään 600 euroa kuukaudessa.
Kun haet korvausta työharjoittelumatkoista liitä hakemukseesi
oppilaitoksesta tai työharjoittelupaikasta saatu selvitys työharjoittelun
ajankohdasta ja paikasta. Jos saat palkkaa työharjoittelun ajalta, ei
matkakorvauksia makseta.
Voit hakea matkakorvauksia jälkikäteen joko kuukausittain tai
puolivuosittain.
Opiskelupaikkakunnan asumiskulut
Jos sinulla on asumiskustannuksia sekä koti- että opiskelupaikkakunnalla,
eikä käytettävissäsi ole maksutonta opiskeluasuntoa, Keva korvaa
asumiskulut opiskelupaikkakunnan asunnon vuokrasopimuksen ja -kuittien
mukaan. Liitä ensimmäiseen hakemukseen kopio
opiskelupaikkakunnan asunnon vuokrasopimuksesta ja vuokran
maksukuitista sekä selvitys kotipaikkakunnan asumismenoista.
Tämän jälkeen toimita kopio vuokran maksukuitista kaksi kertaa vuodessa
(tammi- ja elo-syyskuussa). Jos opiskelet myös kesäajan, voit hakea
asumiskulujen korvausta myös kesältä.
Jos majoitut opiskelupaikkakunnalla tilapäisesti (lähiopetuspäivät),
korvaamme majoittumiskustannuksia kuittien mukaan enintään 100 euroa
/ vuorokausi.
Hae asumiskuluja jälkikäteen kuukausittain tai puolivuosittain.
Asumis- / majoittumiskorvauksia maksetaan enintään 600 euroa
kuukaudessa.
Kotimatkat
Opintojen vuoksi vieraalla paikkakunnalla asuvalle korvaamme
kotimatkasta aiheutuvia kuluja, jos paikkakuntien välimatka on
vähintään 70 kilometriä. Kalenterikuukaudessa korvaamme enintään
neljä edestakaista matkaa.

Postiosoite 00087 KEVA | puhelin 020 614 21 | www.keva.fi | Y-tunnus 0119343-0

Ohje opiskelijalle
1.1.2022

5 (5)

Korvaamme matkakustannukset matkustustavasta riippumatta
seuraavasti:
Toteutuneiden kotimatkojen määrä x edestakainen matka (km) x
0,12 €
Korvaamme kotimatkakorvauksia enintään 300 euroa
kuukaudessa.
Hae kotimatkakorvauksia jälkikäteen kuukausittain tai puolivuosittain.
Ulkomaan työharjoittelu
Oppilaitoksen hyväksymän ulkomailla tapahtuvan pakollisen
työharjoittelun ajalta korvaamme kulut päivittäisten matkojen ja
asumiskulujen osalta kuten ne Suomessakin korvattaisiin.
Matkustuskustannuksia ulkomaille emme korvaa.

Omat eläketietosi -palvelu
Omat eläketietosi -palveluun kirjaudut sivulla www.keva.fi/elaketietosi

Hyvää opiskelua!
KEVA
Kuntoutusasiantuntijat
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