Tyhjennä lomake

Hakemus
Koulumatkatuki
Lisätietoja www.kela.fi/koulumatkatuki
Voit arvioida, paljonko saat etuutta
www.kela.fi/laskurit
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot
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Täytä hakemus huolellisesti.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Toimita hakemus oppilaitokseesi.

Hakuaika: Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumista edeltävän kuukauden alusta.
Hakemus on saapunut oppilaitokseen _____._____._________

L Ilmoita, jos koulumatkasi muuttuu. Jos lakkautat tukesi, täytä lomakkeen kohdat 1, 3 ja 9.
1. Hakijan tiedot
Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Nykyinen osoite tai uusi osoite, jos muutat
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Jos olet alle 18-vuotias ja et ole avioliitossa, päätöksesi annetaan tiedoksi (valitse yksi)
äidille
isälle
muulle huoltajalle; kenelle?
L Alle 18-vuotiaan päätös tulee antaa tiedoksi myös huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Jos sinulla ei ole vanhempia tai he eivät ole
huoltajiasi, päätöksesi annetaan tiedoksi edunvalvojalle tai sosiaaliviranomaiselle.

2. Tilinumero

3. Hakemus
L Voit hakea koulumatkatukea lukuvuodeksi kerrallaan. Valitse Uusi hakemus –kohta, kun kyseessä on lukuvuoden ensimmäinen hakemus.
Matkan muuttuessa valitse Muutoshakemus -kohta. Voit jatkaa kohdassa 8. Lisätietoja.

Kyseessä on
uusi hakemus. Haen koulumatkatukea ajalle _____._____._________ – _____._____._________.
Olen yo-kirjoitusvuoden lukiolainen, ja päivittäinen koulussakäyntini päättyy _____._____._________ (esim. penkkaripäivä).
muutoshakemus. Haen koulumatkatuen muutosta ajalle _____._____._________ – _____._____._________.
Työpaikalla oppiminen

Se on

palkaton

palkallinen

Työpaikan nimi ja osoite. Täytä kohta 6. Päivittäinen matka.

Muutan, ja koulumatkani muuttuu _____._____._________ alkaen. Täytä kohta 6. Päivittäinen matka.
Ei päivittäisiä koulumatkoja ajalla _____._____._________ – _____._____._________.
Opiskelen ulkomailla ajalla _____._____._________ – _____._____._________.
lakkautus. Haen koulumatkatuen lakkautusta
alkaen _____._____._________ tai ajalle _____._____._________ – _____._____._________, koska
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4. Opinnot
Oppilaitos ja toimipiste
Opinnot (esim. tutkinto)

5. Muut etuudet
Saatko muuta tukea koulumatkoihisi (esim. työttömyysetuuteen liittyvää kulukorvausta tai kuljetustukea vammaispalvelulain perusteella)?
En

Kyllä. Mitä etuutta?

6. Päivittäinen matka (myös esim. palkattoman työpaikalla oppimisen aikana)
Ilmoita kaikki kuljettavat matkaosuudet.
L Jos kuljet koulumatkasi linja-autolla (Matkahuolto tai Waltti-liikenne), saat oppilaitokselta
ostotodistuksen lipun ostoa varten.

Menomatka (mistä–mihin)

Reitti on sama meno- ja paluumatkalla

Paluumatka, jos reitti ei ole sama kuin menomatkalla

Kulkuväline

Matka
(km)

Lipun hinta,
jos et osta lippua
ostotodistuksella
€/kk

Kulkuväline

Matka
(km)

Lipun hinta,
jos et osta lippua
ostotodistuksella
€/kk

Olen _____._____._________ ostanut _________ € maksaneen kuukausilipun päivittäisiin koulumatkoihin ilman koulumatkatukea.

7. Itse järjestetty kulkutapa
L Tuki myönnetään ensisijaisesti julkiseen liikenteeseen tai koulukuljetukseen.
Haen tukea itse järjestämäni kulkutavan (esim. oma auto) mukaan, koska
julkista liikennettä tai koulukuljetusta ei ole
julkista liikennettä tai koulukuljetusta voi käyttää enintään 6 yhdensuuntaisella matkalla viikossa
julkista liikennettä tai koulukuljetusta käyttäessäni edestakainen matka kestää odotusaikoineen keskimäärin yli 3 tuntia päivässä
julkista liikennettä tai koulukuljetusta ei ole yli 5 kilometrin yhdensuuntaisella matkalla
matka tai kulkutapa vaihtuu useita kertoja kuukaudessa tai lukuvuodessa seuraavasta syystä:

matka on vaikea tai rasittava seuraavasta (esim. terveydellisestä) syystä:

8. Lisätietoja – Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat

9. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos tiedot muuttuvat.
Päiväys
Allekirjoitus

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä huomioon. Samoin
voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta.
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.
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OPPILAITOS TÄYTTÄÄ
1. Opiskelijan oikeus koulumatkatukeen
Opiskelija
Oppilaitoksen toimipisteen osoite

Opiskelijalla on mahdollisuus asua maksutta asuntolassa

Kyllä

Ei

Onko koulutus koulumatkatukeen oikeuttavaa ajalla, jolle koulumatkatukea haetaan?
Kyllä
Ei, koska se on
oppisopimuskoulutusta ajalla _____._____._________ – _____._____._________
ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta
koulutusta, johon ei sisälly päivittäisiä koulumatkoja (vähintään 7 yhdensuuntaista matkaa viikossa) ajalla
_____._____._________ – _____._____._________, _____._____._________ – _____._____.__________,
_____._____._________ – _____._____._________, _____._____._________ – _____._____.__________.
muu syy, mikä?

Opiskelija suorittaa yhdistelmätutkintoa (lukio ja ammatillinen perustutkinto)

L Matkan pituus huomioidaan lyhintä autoreittiä käyttäen.
Matkan tarkistamiseen on käytetty _____________________________________________ reittipalvelua.
Kyllä

Onko opiskelija ilmoittanut hakemuksessa tiedot oikein?

Ei, tietoihin on huomautettavaa seuraavasti:

2. Ostotodistuksen antaminen/koulukuljetus
L Voit laskea ostokerrat ja ostoajankohdan ostotodistuksen ostokerrat –laskurilla.
Opiskelijalle on annettu ostotodistus _____._____._________.
Opiskelija on saanut ________ ostotodistusta, joissa on yhteensä ________ ostokertaa. Liitä mukaan kopio ostotodistuksesta.
Opiskelija käyttää koulukuljetusta

Kyllä

Ei

3. Allekirjoitus
Vakuutan tiedot oikeiksi.
Päiväys
Oppilaitoksen edustajan nimi ja puhelinnumero
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