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Koulumatkatuki

Voit saada koulumatkatukea, jos

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

opiskelet lukiossa
opiskelet aikuislukiossa ja suoritat lukioopintoja ammatillisen perustutkinnon
yhteydessä
• opiskelet maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitetussa lukiokoulutukseen
valmistavassa koulutuksessa
• opiskelet ammatillisessa peruskoulutuksessa (myös Pelastusopiston ja
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen
opiskelijoille)
• opiskelet em. ammatillista perustutkintoa
näyttötutkintoon valmistavassa
koulutuksessa
• suoritat kansanopistossa lukio-opintoja
tai ammatillista perustutkintoa
• olet ammatilliseen peruskoulutukseen
tai työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavassa koulutuksessa

Voit saada koulumatkatukea, kun

Koulumatkatukea eivät saa

•

•

Kela maksaa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa
opiskelevalle koulumatkatukea
päivittäisten koulumatkojen
kustannuksiin.

•

yhdensuuntainen koulumatkasi
asunnolta oppilaitokseen on vähintään
10 kilometriä.
koulumatkojesi kustannukset ovat yli
54 e/kk (ei koske Waltti-liikennettä).

Koulumatkatukea voidaan maksaa opiskeluajan
todellisen keston mukaan 1-12 kuukaudelta.
Voit saada koulumatkatukea, jos tukeen oikeuttavia opiskelupäiviä on yhtäjaksoisesti vähintään 18. Lisäksi kalenterikuukaudessa on oltava
vähintään 18 tukeen oikeuttavaa päivää.

•
•

•

•
•
•
•

peruskoululaiset ja yliopistossa tai
ammattikorkeakoulussa opiskelevat
ei-päätoimisesti opiskelevat
(esim. pelkästään aikuislukio-opintoja
suorittavat)
etä- tai yksityisopetukseen osallistuvat
työvoima- tai oppisopimuskoulutukseen
osallistuvat
ammattitutkintoa tai
erikoisammattitutkintoa opiskelevat
opiskelijat, jotka saavat asua maksutta
oppilaitoksen asuntolassa
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•

•

opiskelijat, jotka saavat päivittäisiin
koulumatkoihinsa jonkin muun lain
mukaista tukea (esim. maahanmuuttajille omaehtoiseen koulutukseen
myönnetty kulukorvaus)
ulkomailla opiskelevat tai asuvat

Kun matkustat Matkahuollon linja-autolla
tai Waltti-liikenteessä.
 Täytä koulumatkatukihakemus, jonka
saat oppilaitoksesta, Kelasta tai internetsivuilta www.kela.ﬁ/lomakkeet.
 Jätä hakemuslomake oppilaitokseesi.
Siellä tiedot tarkistetaan ja saat ostotodistuksen, johon on merkitty lipun
ostokertojen määrä ja ostoajankohdat.
 Ostotodistuksella voit ostaa lipun Matkahuollon lipunmyynnistä koulumatkatuella alennettuun hintaan tai Walttiliikenteen lipun kaupunkien palvelupisteistä.
 Oma maksuosuutesi matkalipusta on
enintään 43 e/kk. Lipun myyjä laskuttaa
muun osan lipun hinnasta Kelalta
(myös pikavuorolisän).
Sinun tulee ostaa kuukauden ajalle halvin
mahdollinen lippu. Linja-autossa se on yleensä
44 matkan koulumatkatukilippu (ei Walttiliikenteessä) tai 30 päivän opiskelijaseutulippu.
Kun kuljet Matkahuollon tai Waltti-liikenteen
linja-autolla, lipunostokertojen lukumäärä tallennetaan koulumatkatukikortille. Lipun
myynti- ja käyttöehdot ovat ostotodistuksessa
ja lipussa.
Jos olet ostanut matkalipun kuukaudeksi ilman
ostotodistusta, voit hakea tukea jälkikäteen.
Ilman ostotodistusta hankittuihin lippuihin
tukea maksetaan enintään hakukuukaudelta
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ja sitä edeltävältä kuukaudelta. Ilman ostotodistusta ostettu lippu korvataan halvimman
kuukausilipputuotteen hinnan perusteella.
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 tuettuun hintaan.
Muu joukkoliikenne
(1.8.2016 alkaen myös VR)
Jos kuljet koulumatkasi muulla joukkoliikenteellä (esim. junalla tai tilausliikenteen linjaautolla), et voi ostaa koulumatkatukilippua
ostotodistuksella koulumatkatuella alennettuun
hintaan.
 Osta halvin mahdollinen kuukautta
vastaavan ajan lippu. Voit ostaa lipun
myös muulle ajalle, mutta koulumatkatuki määräytyy kuukausilipun hinnan
mukaan.
 Täytä koulumatkatuen hakemuslomake.
 Jätä hakemus omaan oppilaitokseesi.
 Kela maksaa tilillesi kuukausittain
koulumatkatukena lipun hinnan ja
43 euron maksuosuuden erotuksen.
Koulukuljetus
Kun kuljet koulumatkasi oppilaitoksen järjestämällä tai maksamalla koulukuljetuksella,
koulumatkatuki maksetaan koulukuljetuksen
järjestäjälle. Opiskelijana sinun on silti itse haettava koulumatkatukea ja jätettävä hakemuslomake oppilaitokseesi. Koulukuljetuksen järjestäjä voi periä opiskelijalta kuljetuksesta
maksuna enintään 43 e/kk.
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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 kuudella
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 suuruus ja hakeminen itse
järjestettyä kulkutapaa käyttävälle
Jos käytät itse järjestettyä kulkutapaa, tuen
määrä lasketaan koulumatkan pituuden ja 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.
Kun haet koulumatkatukea itse järjestettyyn
kulkutapaan, täytä koulumatkatukihakemus ja
jätä se omaan oppilaitokseesi. Itse järjestettyyn
kulkutapaan myönnetty tuki maksetaan suoraan
tilillesi.
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Esimerkki itse järjestetyn kulkutavan
käytöstä
20 kilometrin yhdensuuntainen koulumatka
oikeuttaa alkaen 77,36 euron koulumatkatukeen kuukaudessa riippumatta siitä, millä
tavalla kuljet matkan.
Kun käytät itse järjestettyä kulkutapaa
sekä julkista liikennettä
Voit myös halutessasi saada koulumatkatuen
itse järjestetylle kulkutavalle vain osasta koulumatkaa ja käyttää muun matkan osalta julkista
liikennettä tai koulukuljetusta. Ilmoita tällöin
hakemuksessasi, haluatko tuen itsellesi koko
matkasta vai ainoastaan osasta matkaa.
Jos käytät päivittäisellä koulumatkalla useita
kulkutapoja, oman maksuosuutesi tulee olla
vähintään 43 e/kk.

Esimerkki itse järjestetyn kulkutavan
ja julkisen liikenteen käytöstä
Jos koulumatkatuki on myönnetty sekä
Matkahuollon linja-autolla että itse järjestetyllä kulkutavalla kuljetulle koulumatkalle,
kuukausittainen maksuosuus toteutuu jo,
kun ostat ostotodistuksella linja-autolipun.
Jos et kuitenkaan yhtenä kuukautena osta
lippua, kuukausittainen 43 euron maksuosuus ei toteudu. Silloin Kela maksaa itse
järjestetyn kulkutavan mukaisen koulumatkatuen liian suurena ja joutuu perimään
sinulta tukea takaisin. Kulkutavoissa tapahtuvista muutoksista onkin aina ilmoitettava
oppilaitokseen tai Kelaan.
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Kun käytät useita kulkutapoja
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.
Näin haet koulumatkatukea
 Hae koulumatkatukea erikseen joka
lukuvuodeksi (1.8.–31.7.).
 Hakemuslomakkeita saat oppilaitoksista,
Kelan toimistoista ja osoitteesta
www.kela.ﬁ/lomakkeet.
 Toimita täytetty hakemus oppilaitokseesi.
Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan
hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta.
Jos koulutus alkaa kesä–heinäkuussa, kyseisten
kuukausien koulumatkatuen voi hakea samalla
kun niitä seuraavan lukuvuoden. Elokuussa
päättyvässä koulutuksessa elokuun koulumatkatuki haetaan samalla kun sitä edeltävän lukuvuoden. Jos kulkutapa tai matka vaihtuu, koulumatkatuesta on tehtävä uusi hakemus. Tuki
myönnetään sen matkan mukaan, joka on kuukauden aikana tavallisin.
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Saat Kelasta kirjallisen päätöksen hakemukseesi.
Voit hakea siihen muutosta opintotuen
muutoksenhakulautakunnalta. Toimita tällöin
valitus Kelalle 30 päivän kuluessa päätöksen
saamisesta.
Tuen maksupäivä
Tuki maksetaan tilillesi kuukauden 4. päivä
tai sitä seuraavana pankkipäivänä (1.1.2018
lukien maksupäivä on kuukauden 1. pankkipäivä). Tuki voidaan maksaa myös lipun myyjälle tai koulukuljetuksen järjestäjälle.
Muista ilmoittaa muutoksista!
Muista ilmoittaa Kelalle muutoksista. Muutoin
on vaarana, että aiheetta maksettua tukea joudutaan perimään sinulta takaisin. Kela voi periä
takaisin myös sen koulumatkatuen, joka on
maksettu lipun myyjälle tai koulukuljetuksen
järjestäjälle. Vastaat aina itse siitä, että antamasi
tiedot ovat oikeita. Jos tiedot osoittautuvat vääriksi tai jos ratkaisuun vaikuttava tieto on jätetty
ilmoittamatta, Kela perii tuen takaisin.
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