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Ohjeita työkokeilun tai työhönvalmennuksen aloittavalle
Olet aloittamassa työkokeilun tai työhönvalmennuksen, jonka vuoksi voit
saada kulukorvauksia mm. matkakustannuksista. Jotta kaikki sujuisi
mutkattomasti, lue tämä ohje tarkkaan.
Tämä ohje on voimassa 1.1.2020 alkaen, ohje tarkistetaan vuosittain.

Täytettävät lomakkeet
Työkokeilun sopimuslomake
Lähetämme sinulle työkokeilun sopimuslomakkeet kaksi viikkoa ennen
työkokeilun aloitusta tai päätöksen liitteenä. Allekirjoita sopimus yhdessä
työnantajasi edustajan kanssa ja palauta sopimus Kevaan heti
työkokeilun alettua. Ota tarvittaessa sopimuksesta kopiot itsellesi ja
työnantajallesi.
Työkokeilun arviointilomake
Lähetämme sinulle työkokeilun arviointilomakkeen noin kaksi viikkoa
ennen työkokeilun päättymistä. Täytä lomake yhdessä esimiehesi kanssa
ja palauta se kokeilun päättymisen jälkeen Kevaan.

Työkokeiluun liittyvät kulukorvaukset
Keva noudattaa työkokeiluajan kuntoutusohjelmien korvauksien
myöntämisessä Työeläkevakuuttajat TELAn suosituksia. Huomaathan, että
ammatillisen kuntoutuksen kulukorvaukset eivät välttämättä kata
todellisia kustannuksia.
Matkakustannusten korvaaminen
Korvaamme päivittäiset työkokeilumatkasi, jos et saa palkkaa työkokeilun
ajalta ja jos yhdensuuntainen matkasi on vähintään 10 kilometriä.
Korvaamme matkakustannukset matkustustavasta riippumatta
seuraavasti:
Toteutuneiden työkokeilupäivien määrä x edestakainen matka
(km) x 0,11 €
Korvaamme matkakorvauksia kuitenkin enintään 600 euroa
kuukaudessa.
Käytämme matkojen pituuksien tarkistamiseen www.google.fi/maps
reittihakupalvelua.
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Jos saat palkkaa työkokeilun ajalta, Keva ei korvaa matkakustannuksia.
Voit silloin vähentää työkokeilun matkakustannukset verotuksessa.
Työpäivän aikana tapahtuvat työkokeiluun liittyvät matkat korvaa yleensä
työnantaja.
Muiden kulujen korvaaminen
Keva korvaa lakisääteisiä työkokeiluun liittyvia kuluja, joita ilman et voi
suorittaa työkokeilua. Näitä ovat esimerkiksi hygieniapassi,
rikosrekisteriote ja hepatiittirokotus.
Kulukorvausten hakeminen
Kulukorvausten maksaminen edellyttää, että olet palauttanut
työkokeilusopimuksen Kevaan ja hakenut korvauksia. Voit hakea
matkakustannusten korvauksia joko yhdellä kerralla työkokeilun päätyttyä
tai työkokeilun aikana kuukausittain jälkikäteen. Kulukorvaushakemusten
käsittelyaika on noin kaksi viikkoa siitä, kun hakemus on saapunut
Kevaan. Aiheettomasti maksetut kulukorvaukset peritään takaisin.
Hae kulukorvauksia Omat eläketietosi –palvelun kautta. Kirjaudu
Omat -eläketietosi palveluun osoitteessa www.keva.fi/elaketietosi >
Valitse valintapalkista ”Tee hakemus” > Tee ammatillisen kuntoutuksen
kulukorvaushakemus. Jos tarvitset opastusta hakemuksen
täyttämiseen tai haluat paperisen hakemuslomakkeen, soita
kulukorvaustiimin palvelunumeroon puh. 020 614 2880.

Työkokeilu ja vuosilomaoikeus
Työkokeilun ajalta Keva maksaa sinulle kuntoutusrahaa, tai
kuntoutustukea (eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä) ja
kuntoutuskorotusta. Työkokeilun ajalta sinulle ei kerry vuosilomaoikeutta.
Jos työnantajasi maksaa sinulle palkan työkokeilun ajalta, Keva
maksaa sinulle myönnetyn kuntoutusrahan tai kuntoutustuen ja
kuntoutuskorotuksen palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle. Tällöin
sinulle kertyy työkokeilun ajalta vuosilomaoikeutta.

Ilmoita muutoksista
On tärkeää, että pidät kuntoutusasiantuntijasi ajan tasalla työkokeilun
sujumisesta. Erityisen tärkeää yhteydenotto on, jos ilmaantuu ongelmia.
Ilmoita sovitun ohjelman keskeyttämisestä välittömästi Kevan
kuntoutusasiantuntijalle.

Kuntoutusasiantuntijan yhteystiedot
Parhaiten tavoitat kuntoutusasiantuntijan lähettämällä viestin Kevan Omat
eläketietosi -palvelun kautta.
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Kirjaudu palveluun osoitteessa www.keva.fi/elaketietosi. Kirjauduttuasi
valitse Omat viestit -välilehti ja viestin aiheeksi Ammatillinen kuntoutus.
Käytössäsi on silloin suojattu yhteys, joten voit lähettää viestisi liitteenä
myös asiakirjoja turvallisesti. Viestisi kohdistuu automaattisesti omalle
kuntoutusasiantuntijallesi. Pyrimme vastaamaan Omat viestit -sivuilta
tulleisiin posteihin kahden vuorokauden sisällä.
Toivomme hyvää menestystä työkokeilullesi / työhönvalmennuksellesi.
Ystävällisin terveisin
KEVA
Kuntoutusasiantuntijat
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