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Opiskelu Kevan tuella 

Jos siirtyminen terveydentilan kannalta soveltuviin työtehtäviin aikaisemman 
koulutuksen ja työhistorian pohjalta ei ole mahdollista, Keva voi korvata 
sinulle lisä- tai uudelleenkoulutusta.  

Koulutuksen suunnittelussa huomioitavaa  

Työeläkekuntoutuksena korvataan vain yksi tutkinto. Tämän vuoksi Keva ei 
tue kahden tutkinnon suorittamista vaikka tutkinnot yhdessä 
muodostaisivatkin sinulle sopivan opintokokonaisuuden. Ensisijaisia ovat 
julkisesti tuotetut maksuttomat koulutukset.  

Keva ei korvaa pohja- tai peruskoulutuksen suorittamista tai yleissivistävää 
koulutusta. Koulutuksen tulee olla ammattiin tai tutkintoon johtavaa.  

Koulutukseen hakeminen 

Hae koulutukseen yleisten koulutushakujen kautta, sillä ammatillisen 
kuntoutuksen asiakkaille ei ole erillisiä koulutuspaikkoja. Keva ei korvaa 
pääsykokeista aiheutuvia kustannuksia. Keskustele ennen koulutukseen 
hakeutumista Kevan kuntoutusasiantuntijan kanssa koulutussuunnitelmastasi. 
Näin varmistat, että suunnittelemasi koulutus on sellainen, jota Keva voi 
tukea.  

Oppisopimuskoulus 

Selvitä oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet paikallisesta 
oppisopimustoimistosta, ja keskustele asiasta työantajasi kanssa. Kun sopiva 
koulutuspaikka löytyy, laadi oppisopimus yhdessä työnantajan ja paikallisen 
oppisopimustoimiston kanssa. Oppisopimustoimisto vastaa teoriakoulutuksen 
ostamisesta.  

Työnantaja solmii kanssasi määräaikaisen työsopimuksen 
oppisopimuskoulutuksen ajaksi, ja maksaa sinulle sopimuksen mukaista 
palkkaa. Kevan maksama kuntoutusetuus maksetaan 
oppisopimuskoulutuksen ajalta työnantajalle. Työnantajan tulisi maksaa 
palkka myös teoriajaksojen ajalta.  

Monimuotokoulutukset 

Monimuoto-opinnoissa yhdistetään eri opiskelumuotoja. 
Monimuotokoulutuksena aikuiset voivat suorittaa ammatillisen tutkinnon 
joustavasti töiden ohella. Monimuoto-opiskelua voidaan tukea, jos opiskelu on 
kokopäiväistä tai jos suoritat opintojen rinnalla työharjoittelua. Jos 
koulutuspäiviä on harvatahtisesti, keskustele asiasta Kevan 
kuntoutusasiantuntijan kanssa.  
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Opiskelupaikan saatuasi 

Palauta kuntoutushakemus tai aikaisemman kuntoutusoikeuden 
ennakkopäätöksen mukana saamasi kuntoutussuunnitelmahakemus Kevaan 
ja liitä oheen kopio opiskelijaksi hyväksymisilmoituksesta.  

Jos kysymyksessä on oppisopimuskoulutus, palauta 
kuntoutussuunnitelmahakemuksen liitteenä kopio oppisopimuksesta ja 
oppisopimuksen ajalle solmitusta työsopimuksesta, jos työsopimus ei ilmene 
oppisopimuslomakkeesta.  

Hakemuksen käsittely kestää Kevassa noin 2 viikkoa.  

Kuntoutusetuudet 

Kuntoutusraha tai -korotus maksetaan vain aktiivisen kuntoutuksen ajalta. 
Saat päätöksen kuntoutusrahasta tai -korotuksesta, kun palautat opintojen 
alettua opiskelun alkamisilmoituksen Kevaan.  

Oppisopimuskoulutuksen aikana kuntoutuetuus maksetaan työnantajalle. Jos 
kuntoutusrahan määrä on suurempi, kuin palkkaa, Keva maksaa palkan ja 
kuntoutusrahan erotuksen sinulle.  

Kuntoutusetuuden aikana saa aina ansaita enintään 784,52 euroa 
kuukaudessa (vuoden 2019 tasossa) ilman, että työansioilla on vaikutusta 
kuntoutusetuuden maksamiseen. Ansioraja voi myös olla tätä suurempi 
riippuen kuntoutusetuuden laskennassa käytetystä vakiintuneesta 
ansiotasosta. Työssä käynti ei saa kuitenkaan haitata opintojesi etenemistä.   

Muuta 

Myönteisen koulutuspäätöksen mukana saat kirjeen ”Ohje opiskelijalle”, joka 
löytyy myös Kevan nettisivuilta. Kirjeestä ilmenevät tarkemmat ohjeet 
opiskeluun liittyen. Lisäksi Keva lähettää opiskelijoilleen opiskelupostia kaksi 
kertaa vuodessa. Posti lähetetään aina ennen seuraavan lukukauden 
alkamista.  
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