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Opintojen eteneminen ja toimeentulo 

Keva tukee oppisopimuskoulutustasi ammatillisena kuntoutuksena. Kun 
opintosi etenevät suunnitellusti, maksamme opintojen ajalta 
kuntoutusetuutta eli kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja 
kuntoutuskorotusta. Lisäksi korvaamme opinnoista aiheutuvia kuluja. 
  
Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja maksaa sinulle palkan ja Keva 
maksaa sinulle myönnetyn kuntoutusetuuden palkkaa vastaavalta osalta 
työnantajalle.  
 
Jos työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksen lähi- ja etäopetuspäiviltä, 
Keva maksaa kuntoutusetuuden sinulle palkattomilta opiskelupäiviltä.  
Ota yhteyttä asiasta Kevan kuntoutusasiantuntijaan. 

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.  
 
 
 
 

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 oma selvityksesi 
opintojen viivästymisestä.  
 
Jos opinnot keskeytyvät: Ilmoita opintojen keskeytymisestä välittömästi 
Kevaan. Voit tehdä ilmoituksen Omat eläketietosi -palvelussa.  
Aiheettomasti maksetut etuudet peritään takaisin.  

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 myös, jos osoitteesi tai 
opiskelumatkasi muuttuvat.  

 
Oppisopimusajalta kertyy vuosilomaa 
 

Koulutuksen ajalta sinulle kertyy vuosilomaa työehtosopimuksen 
mukaisesti. Vuosiloman pitämisestä sinun ei tarvitse ilmoittaa Kevaan, jos 
opintosi muutoin etenevät aikataulussa.  

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, lähetä viesti Omat eläketietosi -palvelussa 
kohdassa ”Viestit” ja valitse aiheeksi ”Kulukorvaus”. 
 
 

https://turvaposti.keva.fi/opintojenjalkeen


 OHJE OPPISOPIMUSOPISKELIJALLE 

 1.2.2023   
   
 

 

 

Postiosoite 00087 KEVA | puhelin 020 614 21 | www.keva.fi | Y-tunnus 0119343-0     3 / 4 

Voimme maksaa korvaukset vasta sen jälkeen, kun olet lähettänyt 
Kevaan sähköisen ”Ilmoitus opintojen etenemisestä” -lomakkeen. 
 
Kulukorvaushakemusten käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.  
 
Opiskelun normikorvausta voit hakea syksyllä ja keväällä. Matka- ja 
majoittumiskorvauksia voit hakea jälkikäteen kuukausittain tai 
puolivuosittain.  

 
Kun haet korvauksia matka- tai majoittumiskuluista, liitä hakemukseen 
mukaan oppisopimustoimiston vahvistama ilmoitus siitä, ettei kyseisiä 
kuluja korvata oppisopimuksen perusteella. Jos olet saanut korvauksia 
oppisopimustoimistosta, liitä hakemukseen oppisopimustoimiston ilmoitus 
korvatuista kuluista.  
 
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.  

Matkakulut  

Korvaamme matkakuluja lähiopetuspäiviltä, jos et saa korvausta 
oppisopimustoimistosta ja yhdensuuntainen matka kodistasi oppilaitokseen 
on vähintään 10 kilometriä. Käytämme matkojen pituuksien tarkistamiseen 
Google Maps -reittihakupalvelua.  
 
Hae korvausta toteutuneilta lähiopiskelupäiviltä.  
Matkakorvaus on 0,13 euroa kilometriltä matkustustavasta riippumatta. 
Korvauksen määrä on enintään 660 euroa kuukaudessa.  
 
Keva ei korvaa oppisopimuskoulutuksen työmatkoihin liittyviä 
matkakustannuksia. Voit vähentää työmatkakulut verotuksessasi. 

Majoittumiskorvaus lähiopetuspäiviltä 

Jos sinulla on majoittumiskuluja lähiopetuspäiviin liittyen, eikä 
oppisopimustoimiston maksama korvaus kata kustannuksia, voit hakea 
korvausta Kevasta. Korvaamme majoittumiskustannuksia kuittien mukaan 
enintään 100 euroa / vuorokausi. Korvausta maksetaan enintään 660 euroa 
kuukaudessa. 
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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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