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Ohje oppisopimusopiskelijalle
Lue tämä ohje, jotta osaat hakea sinulle kuuluvat tuet ja korvaukset.

Oppisopimus, toimeentulo ja opintojen eteneminen
Oppisopimus on tehty sinun, työnantajasi ja koulutustarkastajan kesken.
Palkasta on sovittu samassa yhteydessä. Oppisopimuskoulutuksessa
työnantaja maksaa opiskelijalle palkan ja Keva maksaa työnantajalle
opiskelijalle myönnetyn kuntoutusrahan tai kuntoutustuen ja
kuntoutuskorotuksen palkkaa vastaavalta osalta.
Jos työnantajasi ei maksa sinulle palkkaa teoriajaksojen ajalta,
maksamme kuntoutusrahan tai kuntoutustuen ja kuntoutuskorotuksen
niiden ajalta sinulle. Sovi järjestelyistä kuntoutusasiantuntijasi kanssa.
Oppisopimusajalta saat Kevasta kuntoutusrahaa tai kuntoutustuen lisäksi
maksettavaa kuntoutuskorotusta. Kuntoutusrahan tai -korotuksen
maksaminen edellyttää, että lähetät Kevaan tammikuussa ja
elokuussa
•

”Opiskelun alkamisilmoitus ja selvitys
opintomenestyksestä” -lomakkeen, jonka on allekirjoittanut
työpaikkakouluttajasi tai oppilaitoksen edustaja sekä

•

ajantasaisen opintosuoritusotteen tai oppilaitoksen
vapaamuotoisen todistuksen opintojen etenemisestä.

Haasteet opiskelussa, opiskelujen 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.
Valmistuminen
Lähetä kopio tutkintotodistuksestasi Kevaan, kun olet valmistunut.
Tarvitsemme tiedon valmistumisestasi kuntoutuksen seurantaa varten.

Kuntoutusasiantuntijan yhteystiedot
Parhaiten tavoitat kuntoutusasiantuntijan lähettämällä viestin Kevan
Omat eläketietosi -palvelun kautta. Kirjaudu palveluun osoitteessa
www.keva.fi/elaketietosi. Kirjauduttuasi valitse ylänavigaatiosta kohta
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”Omat viestit” ja viestin aiheeksi ”Ammatillinen kuntoutus”, jolloin
käytössäsi on suojattu yhteys. Viestisi kohdistuu automaattisesti omalle
kuntoutusasiantuntijallesi. Asiakirjat suosittelemme lähettämään
valitsemalla Eläkkeensaajan palvelut -kohdasta ”Lähetä asiakirja”, näin
nopeutat asiasi käsittelyä. Pyrimme vastaamaan Omat viestit -sivuilta
tulleisiin posteihin kahden vuorokauden sisällä.
Kuntoutusasiantuntijasi yhteystiedot löytyvät kuntoutuspäätöksestäsi.

Opiskelusta aiheutuvien kulujen korvaaminen (kulukorvaukset)
Keva noudattaa oppisopimusajan kulukorvauksien myöntämisessä
Työeläkevakuuttajat TELAn suosituksia. Ammatillisen kuntoutuksen
kulukorvaukset eivät välttämättä kata todellisia kustannuksia.
Kulukorvaukset ovat sinulle verotonta tuloa. Kulukorvausten
maksaminen edellyttää, että olet lähettänyt Kevaan opiskelun
alkamisilmoituksen.
Kulukorvausten hakeminen (normi-ja matkakorvaukset)
Hae kulukorvauksia Omat eläketietosi –palvelun kautta. Kirjaudu
Omat -eläketietosi palveluun osoitteessa www.keva.fi/elaketietosi >
Valitse ylänavigaatiosta ”Tee hakemus” > ”Tee ammatillisen kuntoutuksen
kulukorvaushakemus”. Jos tarvitset opastusta hakemuksen
täyttämiseen, sinulla on kysyttävää kulukorvauksista tai haluat
paperisen hakemuslomakkeen, soita kulukorvaustiimin
palvelunumeroon puh. 020 614 2880.
Jos haluat täydentää tekemäsi kulukorvaushakemuksen tietoja tai kysyä
kulukorvauksista, lähetä viesti Omat eläketietosi -palvelun kautta
valitsemalla ylänavigaatiosta kohta ”Omat viestit” ja valitse viestin
aiheeksi ”Kulukorvaus”.
Kulukorvaushakemusten käsittelyaika on noin kaksi viikkoa siitä, kun
hakemus on saapunut Kevaan. 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
lukakaudesta. Voit hakea korvausta, kun olet palauttanut opiskelujen
alkamisilmoituksen opintojen alettua ja sen jälkeen lukukausien alussa
(tammi- ja elo-syyskuu).
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Opiskelumatkat
Keva korvaa teoriajaksojen matkat, jos oppisopimustoimisto ei niitä
korvaa edellyttäen, että yhdensuuntainen matka on yli 10
kilometriä. Käytämme matkojen pituuksien tarkistamiseen
www.google.fi/maps reittihakupalvelua.
Korvaamme matkakustannukset matkustustavasta riippumatta
seuraavasti:
Toteutuneiden opiskelupäivien määrä x edestakainen matka (km)
x 0,11 €
Korvaamme matkakorvauksia enintään 600 euroa kuukaudessa.
Keva ei korvaa oppisopimuksen työmatkoihin liittyviä matkakustannuksia.
Voit vähentää työmatkojen matkakustannukset verotuksessa.
Majoittumiskorvaus
Jos oppisopimustoimisto ei korvaa majoittumiskulujasi, voit hakea niiden
korvaamista Kevasta. Korvaamme majoittumiskustannuksia kuittien
mukaan enintään 100 euroa / vuorokausi.
Majoittumiskorvauksia maksetaan enintään 570 euroa kuukaudessa.
Voit hakea matka- ja majoittumiskorvauksia jälkikäteen joko
kuukausittain tai puolivuosittain.
Liitä hakemukseen oppisopimustoimiston vahvistama ilmoitus siitä,
että matka- ja/tai majoituskuluja ei korvata oppisopimuksen
perusteella.
Jos oppisopimustoimistosta on korvattu matka- tai majoittumiskuluja, liitä
kulukorvaushakemukseen oppisopimustoimiston ilmoitus korvatuista
kuluista.
Hyvää opiskelumenestystä!
KEVA
Kuntoutusasiantuntijat
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