Lukiolaisen koulumatkatuki
 Koulumatka yli 10 KM kotiovelta kouluun
 Kelan ohje oppilaitoksille: ” koulun vastuulla on tarkistaa

opiskelijan koulumatkan pituus esim. jollakin reittiohjelmalla
 Tuki myönnetään Walttilippuun/sarjalippuun, omavastuu

43€/kk (ensimmäisellä ostokerralla kortista peritään 5,00
euron kortti maksu) Lisätietoja valttijärjestelmästä
http://joukkoliikenne.kuopio.fi/waltti tai https://www.elykeskus.fi/web/waltti-ita-suomi
 Kelan koulumatkatukea saat jos yhdensuuntainen

koulumatkasi on yli 10 km ja kustannukset yli 54 €/kk.
Omavastuuosuus on 43 €/kk. Hakeminen tapahtuu koulun
kautta.

1

Tarkennus koulumatkan pituuden mittaamiseen (1.8.2015 alkaen)
”Koulumatkatukilain (3 §) mukaan ”Koulumatkatukea voidaan myöntää, jos opiskelijan: yhdensuuntaisen
koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä;”

Kyseessä on kodin ja oppilaitoksen välinen suorin reitti, jota voi
käyttää ympärivuotisesti. Internetissä olevien reittihakupalveluiden
vaihtelevuudesta johtuen on päätetty, että kyseinen suorin reitti
mitataan aina autolla ajettavaa lyhintä reittiä käyttäen.
Sillä ei ole merkitystä, mitä kulkuvälinettä opiskelija oikeasti käyttää
matkallaan tai minkä ikäinen hän on. Voi siis olla, että alle 18-vuotiaalle
reittihakupalvelu näyttää lyhintä autoreittiä moottoritietä pitkin.
Kyseinen matka on lyhin reitti ja sitä käytetään koulumatkatukipäätöksessä. Reittihakupalveluiden antama matkan pituus saattaa
myös muuttua, kun kääntää lähtöpaikan ja määränpään reittisuunnan
vastaiseksi. Lopputuloksesta riippuen käytetään opiskelijalle edullisinta
matkan pituutta – eli pidemmän matkan tulosta.”
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Lukiolaisen koulumatkatuki
 Tuki

myönnetään lukuvuoden 2018-2019 aikana
aikana 10 kertaa
 3.

 4.

vuositaso 6 kertaa
vuositaso kurssien mukaan

 kursseja

oltava valittuna vähintään 10 syksyllä,
10 keväällä
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Lukiolaisen koulumatkatuki
 Hakemuksen

voi täyttää sähköisesti ja
tulostaa sekä toimittaa kansliaan
http://www.kela.fi/lomakkeet
 Hakemuksia saa myös kansliasta tai
ryhmänohjaajalta
 Täytä

hakemus huolellisesti, nopeutat
hakemuksesi käsittelyä

 Lisätietoa

koulumatkatuesta saat kansliasta
tai www.kela.fi
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Opiskelijoiden koko opiskeluaika

opiskelu

opiskelu

alkoi

päättyy

kuluva lukuvuosi

13.08.2018

1.06.2019

1. vuositaso

13.08.2018

1.06.2019

2. vuositaso

10.08.2017

30.05.2020

3. vuositaso

11.08.2016

01.06.2019

4. vuositaso

13.08.2015

1.6.19/5.12.18

kuljetuksen viimeinen ostopäivä (10 kpl) 19.5.2019
(3. vuositaso (6 kpl) 24.1.2019)
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Huomioitavaa:
Ostotodistus ja koulumatkatukilippu ovat

henkilökohtaisia.
Opiskelijalla ilmoitusvelvollisuus,
muutoksista ilmoitettava välittömästi
Kelaan.
Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin, jos
ei oikeutta koulumatkatukeen.
Koululla ilmoitusvelvollisuus Kelalle, kun
opiskelija poissa yli 2 viikkoa
Käyttämättömiä ostokertoja ei saa käyttää
seuraavan lukuvuoden aikana
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