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Opintojen eteneminen ja toimeentulo 

Keva tukee opintojasi ammatillisena kuntoutuksena. Kun opintosi etenevät 
suunnitellusti, maksamme sinulle opintojen ajalta kuntoutusetuutta eli 
kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta. Lisäksi korvaamme opinnoista 
aiheutuvia kuluja.  

Lähetä opintotietosi Kevaan aina tammi- ja elokuussa 

Lähetä meille aina tammi- ja elokuussa sähköinen ”Ilmoitus opintojen 
etenemisestä” -lomake. Liitä ilmoitukseen ajantasainen opintosuoritusote 
tai linkki Koski-palveluun opintotietoihisi. Ohjeet linkin tai 
opintosuoritusotteen liittämiseen löydät lomakkeelta.  
 
Täytä ja palauta sähköinen lomake ”Ilmoitus opintojen 
etenemisestä” turvalomakepalvelussa osoitteessa 
https://turvaposti.keva.fi/opintoilmoitus. 
 
Tunnistaudu palveluun Suomi.fi -tunnistautumisella eli esimerkiksi 
henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi. Palveluun tunnistautuminen 
vastaa sähköistä allekirjoitusta. 
 

1. Mene lomakelinkistä lomakkeelle, jonka jälkeen pääset 
tunnistautumaan. 

2. Paina ”Tunnistaudu” -painiketta ja valitse oma verkkopankkisi 
tai mobiilivarmenne. 

3. Tunnistautumisen jälkeen palvelu ohjaa sinut kirjautumissivulle. 
Paina ”Jatka palveluun” -painiketta.  

4. Täytä lomake, kun olet kirjautunut palveluun. Voit valita kielen 
(suomi tai ruotsi) lomakkeen oikeasta yläreunasta. 

5. Kun olet lähettänyt lomakkeen, suosittelemme tyhjentämään 
selaimen välimuistin ja sivuhistorian tietoturvasyistä.  

Huolehdi, että opintosi etenevät aikataulussa 

Opintojesi pitää edistyä suunnitellusti, jotta voit saada kuntoutusetuuksia. 
Jos opintojesi etenemisessä on haasteita, ota heti yhteyttä Kevaan.  
 
Päätoimisissa opinnoissa sinun tulee suorittaa tutkintoon 
kuuluvista opinnoista vähintään 60 opinto- tai osaamispistettä 
vuoden aikana. Huomioimme opintojen seurannassa vain uudet 
opintosuoritukset, emme laske mukaan hyväksiluettuja opintoja.  
 
Jos opintosi ovat osa-aikaisia, edellytämme opintojen rinnalle 
työharjoittelua. Keskustele osa-aikaisista opinnoista Kevan 
kuntoutusasiantuntijan kanssa.  
 

https://turvaposti.keva.fi/opintoilmoitus
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Jos opintosi ovat jäljessä: Laadi vastuuopettajan tai opinto-ohjaajan 
kanssa suunnitelma miten ja millä aikataululla suoritat puuttuvat opinnot. 
Lähetä opintosuunnitelma Kevaan. Liitä mukaan myös opintosuoritusote ja 
oma selvityksesi opintojen viivästymisestä.  
 
Jos opinnot keskeytyvät: Ilmoita opintojen keskeytymisestä 
välittömästi Kevaan. Voit tehdä ilmoituksen Omat eläketietosi -palvelussa.  
Aiheettomasti maksetut etuudet peritään takaisin.  

Voit saada kuntoutusetuuden myös oppilaitoksen loma-ajoilta 

Maksamme kuntoutusrahan tai -korotuksen sinulle kesäkuukausina, jos 
opintosi jatkuvat vielä seuraavana syksynä. Suosittelemme, että edistät 
opintojasi kesän aikana, vaikka tämä ei ole ehto kuntoutusetuuden 
maksamiselle. Kesällä voit tehdä esimerkiksi etäopintoja tai suorittaa 
työharjoittelua.  
 
Maksamme kuntoutusetuuden myös oppilaitoksen joulutauon ajalta, jos 
jatkat opintoja tammikuussa.   

Muista ansioraja, jos työskentelet opintojen ohessa 

Voit tehdä palkkatyötä opintojen ohessa, mutta työnteko ei saa hidastaa 
opintojasi. Huolehdi, että palkkatulot eivät ylitä henkilökohtaista 
ansiorajaasi. Jos tulosi ylittävät ansiorajan, kuntoutusrahasi puolitetaan 
tai sen maksu lakkautetaan. Voit tarkistaa ansiorajan 
kuntoutusetuuspäätökseltäsi tai Kevan asiakasneuvonnasta puh. 020 614 
2837. Ilmoita Kevaan, jos palkkatulosi ylittävät ansiorajasi.  

Ilmoita kaikista muutoksista Kevaan 

On tärkeää, että pidät meidät ajan tasalla opinnoistasi. Ilmoita heti, jos 
opiskelusi keskeytyy yli kahdeksi viikoksi esim. sairausloman tai 
muun syyn vuoksi. Ota yhteyttä myös, jos valmistut etuajassa tai 
opinnoissa tulee muita muutoksia. Ilmoita lisäksi, jos osoitteesi tai 
opiskelumatkasi muuttuvat.  

 
Hae töitä jo opintojen loppuvaiheessa 

 
Kun opintosi ovat päättymässä, on aika suunnata katse työelämään.  
Hae aktiivisesti töitä, jossa voit hyödyntää uutta osaamistasi. 
 
Jos tiedossasi ei ole työpaikkaa, ota yhteyttä TE-palveluihin Oma asiointi -
palvelun kautta noin kaksi kuukautta ennen valmistumistasi. Ilmoittaudu 
työnhakijaksi ja ilmoita samalla, että olet ollut työeläkelaitoksen 
tukemassa koulutuksessa.  
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Kun valmistut 

Kun olet suorittanut opintosi, Kevan kuntoutus päättyy. Koulutuksen 
myötä voit jatkaa työelämässä työkykyysi sopivissa tehtävissä.  
 
Lähetä Kevaan kopio tutkintotodistuksestasi ja ilmoitus opintojen 
jälkeisestä tilanteestasi, kun olet valmistunut. Täytä ilmoitus 
turvalomakkeella osoitteessa https://turvaposti.keva.fi/opintojenjalkeen. 
Ohjeen turvalomakkeen lähettämiseen löydät kohdasta ”Lähetä 
opintotietosi Kevaan aina tammi- ja elokuussa”. 
  
 

Opiskeluun liittyvät kulukorvaukset 

Korvaamme sinulle opiskelusta aiheutuvia kuluja Työeläkevakuuttajat 
TELA ry:n suositusten mukaisesti. Korvaukset eivät välttämättä kata 
todellisia kustannuksia. Korvaukset ovat sinulle verotonta tuloa.  

Hae kulukorvauksia Omat eläketietosi -palvelussa 

Täytä kulukorvaushakemus Omat eläketietosi-palvelussa. 
Kirjautumisen jälkeen valitse sivuvalikosta ”Hakemusasiat” > ”Tee 
hakemus” > ”Tee ammatillisen kuntoutuksen kulukorvaushakemus”.  

 
Jos haluat täydentää hakemusta tai sinulla on kysyttävää, lähetä viesti 
Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa ”Viestit” ja valitse aiheeksi 
”Kulukorvaus”. 
 
Voit hakea matka- ja asumiskorvauksia jälkikäteen kuukausittain tai 
puolivuosittain. Opiskelun normikorvausta voit hakea syksyllä ja keväällä. 

 
Voimme maksaa korvaukset vasta sen jälkeen, kun olet lähettänyt 
Kevaan sähköisen ”Ilmoitus opintojen etenemisestä” -lomakkeen. 
 
Hakemusten käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.  
Aiheettomasti maksetut korvaukset peritään takaisin. 

Opiskelun normikorvaus 

Tuemme opiskelustasi aiheutuvia kuluja ns. normikorvauksella, joka on 
tarkoitettu esim. opiskelutarvikkeiden, opintoretkien tai koulutus- ja 
tutkintomaksujen kustannuksiin. Korvauksen saaminen edellyttää, että 
opintosi kestävät vähintään kaksi kuukautta lukukaudesta. 
 
Normikorvaus on yhteensä 600 euroa vuodessa ja se maksetaan 
kahdessa erässä (300 euroa /erä). Hae korvausta syksyllä ja keväällä 
sen jälkeen, kun olet palauttanut Kevaan opiskeluilmoituksen tai jakanut 
opintotietosi Koski-palvelusta.  

https://turvaposti.keva.fi/opintojenjalkeen
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Matkakulut  

Korvaamme matkakuluja, jos yhdensuuntainen matka kodistasi opiskelu- 
tai työharjoittelupaikkaan on vähintään 10 kilometriä. Käytämme 
matkojen pituuksien tarkistamiseen Google Maps -reittihakupalvelua. 
 
Hae korvausta toteutuneilta opiskelu-/ työharjoittelupäiviltä. 
Matkakorvaus on 0,13 euroa kilometriltä matkustustavasta riippumatta. 
Korvauksen määrä on enintään 660 euroa kuukaudessa. 
 
Kun haet korvausta työharjoittelumatkoista, liitä hakemukseesi 
työharjoittelusopimus. Jos työharjoittelusi on palkallinen, emme maksa 
matkakorvausta, vaan voit vähentää kulut verotuksessasi. 

Asuminen opiskelupaikkakunnalla 

Jos sinulla on asumiskustannuksia sekä koti- että opiskelupaikkakunnalla, 
eikä käytettävissäsi ole maksutonta opiskeluasuntoa, korvaamme 
asumiskuluja opiskelupaikkakunnalla enintään 660 euroa kuukaudessa. 
Jos opiskelet myös kesäajan, voit hakea korvausta myös kesältä.  
 
Liitä ensimmäiseen hakemukseen kopio opiskelupaikkakunnan asunnon 
vuokrasopimuksesta ja vuokran maksukuitista sekä selvitys 
kotipaikkakunnan asumismenoista. Jatkossa lähetä meille kopio vuokran 
maksukuitista kaksi kertaa vuodessa (tammi- ja elo-syyskuussa).  

 
Jos majoitut opiskelupaikkakunnalla tilapäisesti (lähiopetuspäivät), 
korvaamme majoittumiskuluja kuittien mukaan enintään 100 euroa / 
vuorokausi. Korvausta maksetaan enintään 660 euroa kuukaudessa. 
 
Jos asut opiskelupaikkakunnalla, voit lisäksi hakea korvausta toteutuneista 
matkoista kotipaikkakunnalle, kun paikkakuntien välimatka on vähintään 
70 kilometriä. Korvaamme enintään neljä edestakaista matkaa 
kalenterikuukaudessa. Matkakorvaus on 0,13 euroa kilometriltä 
matkustustavasta riippumatta ja sitä maksetaan enintään 330 euroa 
kuukaudessa. Käytämme matkojen pituuksien tarkistamiseen Google Maps 
-reittihakupalvelua. 

Työharjoittelu ulkomailla 

Jos suoritat ulkomailla oppilaitoksen hyväksymää pakollista 
työharjoittelua, korvaamme sen ajalta päivittäiset matka- ja asumiskulut 
kuten ne Suomessakin korvattaisiin. Matkustuskustannuksia ulkomaille 
emme korvaa. 
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Yhteystiedot Kevaan 

Opintoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kuntoutusasiantuntijaan, 
jonka tavoitat parhaiten lähettämällä viestin Omat eläketietosi -
palvelussa: valitse kohta ”Viestit” ja viestin aiheeksi ”Ammatillinen 
kuntoutus”. Tarvittaessa voit myös soittaa Kevan työkykyasioiden 
palvelunumeroon 020 614 2270. 

 
Kulukorvauksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kulukorvausten 
palvelunumeroon 020 614 2880 tai lähetä viesti Omat eläketietosi-
palvelussa. Valitse viestin aiheeksi ”Kulukorvaus”. 
 
Etuuden maksuun ja verotukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä 
maksupalveluun 020 614 2631 tai lähetä viesti Omat eläketietosi-
palvelussa. Valitse viestin aiheeksi ”Maksussa oleva kuntoutusetuuteni”. 
 

Omat eläketietosi -palvelu 

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

Hyvää opiskelua! 
 
KEVA 
Kuntoutusasiantuntijat 

http://www.keva.fi/elaketietosi
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