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Koulumatkatuki

Kela maksaa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle koulumatkatukea
koulumatkojen kustannuksiin.

Voit saada koulumatkatukea, jos asut Suomessa ja olet päätoiminen
opiskelija. Ikä tai oma taloutesi eivät vaikuta tuen saamiseen, vaan
siihen vaikuttaa koulumatkasi pituus ja kustannukset. Voit saada
koulumatkatukea ensisijaisesti matkoihin julkisessa liikenteessä tai
koulukuljetuksessa.

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021
• Jos sinulla on 15 matkapäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa, voit saada täysimääräisen koulumatkatuen.
• Jos sinulla on 10–14 matkapäivää kalenterikuukaudessa, voit
saada koulumatkatukea, mutta tuki on puolet täysimääräisestä
tuesta.
• Jos sinulla on alle 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa, et voi
saada koulumatkatukea.

Jotta voit saada kalenterikuukaudelta puolet täysimääräisestä tuesta,
sinulla on oltava kalenterikuukauden aikana matkapäiviä 10–14 ja
matkojesi on maksettava yli 27 euroa. Maksat yleensä matkoista itse
21,50 euroa kalenterikuukaudessa.
Jos käytät Waltti-liikennettä, koulukuljetusta tai itse järjestettyä
kulkutapaa, voit kuitenkin saada koulumatkatukea, vaikka matkasi
maksavat vähemmän.

Voit saada koulumatkatukea, jos

Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

• opiskelet lukiossa
• opiskelet aikuislukiossa ja suoritat lukio-opintoja ammatillisen
perustutkinnon yhteydessä
• opiskelet maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitetussa lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa
• suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa (myös
Pelastusopiston ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tutkinto-opiskelijoille)
• suoritat kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
• olet ammatilliseen peruskoulutukseen (VALMA) tai työhön ja itsenäiseen elämään (TELMA) valmentavassa koulutuksessa.
• opiskelet aikuisten perusopetuksessa.

• Päätät peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen.
• Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettuna opiskelijana voit
saada tukea myös, jos

Kaikki koulutukset eivät ole maksuttomia, vaikka täyttäisit ehdot. Tarkista oppilaitoksestasi, onko koulutuksesi maksutonta.

• opiskelet ammattitutkintoa
• opiskelet ilta- tai aikuislukiossa
• opiskelet oppivelvollisille suunnatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat.
KENELLÄ ON OIKEUS MAKSUTTOMAAN
KOULUTUKSEEN?

Koulumatkatuki opiskelijoille, joilla on
oikeus maksuttomaan koulutukseen
Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi yhteen suuntaan on
vähintään 7 kilometriä. Jos käytät koulumatkallasi julkista liikennettä,
et yleensä maksa matkoistasi mitään.

Koulumatkatuki opiskelijoille, joilla ei ole
oikeutta maksuttomaan koulutukseen
Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi yhteen suuntaan on
vähintään 10 kilometriä.
Jotta voit saada kalenterikuukaudelta täysimääräisen tuen, sinulla on
oltava kalenterikuukauden aikana matkapäiviä 15 tai enemmän ja
matkojesi on maksettava yli 54 euroa. Maksat yleensä matkoista itse
43 euroa kalenterikuukaudessa.

www.kela.fi/koulumatkatuki
Palvelunumero opiskelijoille 020 692 209

Kun matkustat Matkahuollon
linja-autolla tai Waltti-liikenteessä
• Täytä koulumatkatukihakemus KM 1, jonka saat oppilaitoksesta,
Kelasta tai verkkosivuilta www.kela.fi/lomakkeet.
• Jätä hakemuslomake oppilaitokseesi. Siellä hakemuksen tiedot
tarkistetaan, ja saat ostotodistuksen, johon on merkitty lipun ostokertojen määrä ja ostoajankohdat.
• Ostotodistuksella voit ostaa lipun Matkahuollon tai Walttiliikenteen lipunmyynneistä.
• Lipun myyjä laskuttaa koulumatkatuen Kelalta
Jos olet ostanut matkalipun kuukaudeksi ilman ostotodistusta, voit
hakea tukea jälkikäteen. Ilman ostotodistusta hankittuihin lippuihin
tukea maksetaan enintään hakukuukaudelta ja sitä edeltävältä kuukaudelta.

Uusia lippuja ei saa ostaa valmistumisen tai opintojen keskeyttämisen jälkeen. Jos lukuvuoden viimeiseen koulupäivään on aikaa
jäljellä vähemmän kuin 2 viikkoa, et voi enää ostaa lippua koulumatkatuella alennettuun hintaan. Lipun viimeinen ostopäivä on kerrottu
koulumatkatukipäätöksessä ja sen voi tarkistaa myös lipun myyjältä.

Kun haet koulumatkatukea itse järjestettyyn kulkutapaan, täytä koulumatkatukihakemus (KM 1) ja jätä se omaan oppilaitokseesi. Itse järjestettyyn kulkutapaan myönnetty tuki maksetaan suoraan tilillesi.

Muu joukkoliikenne

Jos joudut päivittäisellä koulumatkallasi käyttämään useita kulkutapoja, tuki määritellään ja maksetaan kunkin yli 5 kilometrin mittaisen
kulkutavan osalta. Tästä syystä ilmoita koulumatkatukihakemuksessa aina koko koulumatka, myös matkaosuudet, jotka kuljet kävellen.
Koulumatkatukipäätöksessä ratkaistaan, kuinka suuri opiskelijalle
itselle maksettava tuki on. Erityistilanteissa ota yhteys Kelaan.

Jos kuljet koulumatkasi muulla joukkoliikenteellä (esim. junalla, pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä HSL tai tilausliikenteen linja-autolla), et voi ostaa ostotodistuksella koulumatkatukilippua.
• Osta halvin mahdollinen kuukautta tai puolta kuukautta vastaavan ajan lippu. Voit ostaa lipun myös muulle ajalle, mutta koulumatkatuki määräytyy kuukausilipun hinnan mukaan.
• Täytä koulumatkatuen hakemuslomake KM 1.
• Jätä hakemus omaan oppilaitokseesi.
• Kela maksaa koulumatkatuen tilillesi kuukausittain.

Koulukuljetus
Kun kuljet koulumatkasi oppilaitoksen järjestämällä tai maksamalla
koulukuljetuksella, koulumatkatuki maksetaan koulukuljetuksen järjestäjälle.
Opiskelijana sinun on silti itse haettava koulumatkatukea (KM 1) ja
jätettävä hakemuslomake oppilaitokseesi.

Koulumatkatuki itse järjestettyyn
kulkutapaan
Voit tietyissä tilanteissa saada koulumatkatukea itse järjestettyyn
kulkutapaan, esimerkiksi autolla matkustamiseen, jos
• julkista liikennettä tai koulukuljetusta ei ole käytettävissä
• julkinen liikenne tai koulukuljetus on käytettävissä enintään
6 yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa (keskimäärin kuukauden aikana)
• julkista liikennettä tai koulukuljetusta ei ole yli 5 kilometrin yhdensuuntaisella matkalla
• koulumatkaan käytetty odotusaika ja matkustusaika ovat keskimäärin yhteensä yli 3 tuntia päivässä kuukauden aikana
• koulumatka olisi julkista liikennettä tai koulukuljetusta käytettäessä vaikea tai rasittava esim. vamman tai sairauden tai päivittäisten lasten hoitojärjestelyjen takia
• koulumatka tai kulkutapa vaihtuu useita kertoja kuukaudessa
tai lukuvuodessa.

Tuen määrä ja hakeminen, jos järjestät
itse kulkutavan
Jos käytät itse järjestettyä kulkutapaa, tuen määrä lasketaan koulumatkan pituuden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön säätämän
koulumatkatuen laskentaperusteen mukaan. Itse järjestetyllä kulkutavalla korvataan enintään 100 km:n yhdensuuntainen koulumatka.
100 km:n ylittävältä osalta kustannuksia ei korvata.

www.kela.fi/koulumatkatuki
Palvelunumero opiskelijoille 020 692 209

Kun käytät useita kulkutapoja

Näin haet koulumatkatukea
• Hae koulumatkatukea erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.–31.7.).
• Hakemuslomakkeita saat oppilaitoksista, Kelan palvelupisteistä
ja osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
• Toimita täytetty koulumatkatukihakemus KM 1 oppilaitokseesi.
Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta
edeltävän kuukauden alusta.

Tuen maksupäivä
Tuki maksetaan tilillesi kuukauden 1. päivä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Tuki voidaan maksaa myös lipun myyjälle tai koulukuljetuksen järjestäjälle.

Muista ilmoittaa muutoksista!
Muista ilmoittaa, jos esim. kulkutapasi vaihtuu tai matka muuttuu.
Muutoksista voit ilmoittaa koulumatkatuen muutosilmoituksella
KM 4.
Jos ilmoitat muutoksesta myöhässä, olet saattanut saada tukea
ilman perusteita. Kela perii aiheetta maksetun koulumatkatuen sinulta takaisin, vaikka tuki olisi maksettu lipun myyjälle tai koulukuljetuksen järjestäjälle.

