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Skolresestöd

FPA betalar stöd för skolresor till studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter i
ersättning för kostnaderna för skolresor.

Du kan få skolresestöd om du är bosatt i Finland och studerar på
heltid. Rätten till skolresestöd är inte beroende av din ålder eller ekonomiska situation, utan av skolresans längd och resekostnaderna.
Du kan få skolresestöd i första hand för resor med kollektivtrafik eller
skolskjuts.

Skolresestödet ändras 1.8.2021.
• Om du har 15 eller fler resdagar per kalendermånad kan du få
skolresestöd till fullt belopp.
• Om du har 10–14 resdagar per kalendermånad kan du få skolresestöd, men stödet är hälften av det fulla stödbeloppet.
Om du har mindre än 10 resdagar per kalendermånad kan du inte få
skolresestöd.
Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning får skolresestöd på
andra villkor än övriga studerande.
VEM HAR RÄTT TILL AVGIFTSFRI UTBILDNING?
Du har rätt till avgiftsfri utbildning
om du uppfyller följande villkor:
• Du avslutar grundskolan år 2021 eller senare.
• Du är född år 2004 eller senare.
Alla utbildningar är inte avgiftsfria även om du uppfyller
villkoren. Ta kontakt med din läroanstalt för att få veta om
din utbildning är avgiftsfri.

Skolresestödet för studerande som har
rätt till avgiftsfri utbildning
Du kan få skolresestöd om din skolresa är minst 7 kilometer i en riktning. Om du åker till skolan med kollektivtrafik behöver du i regel inte
betala något för resorna.

Skolresestödet för studerande som inte
har rätt till avgiftsfri utbildning
Du kan få skolresestöd om din skolresa är minst 10 kilometer i en
riktning.
För att få skolresestöd till fullt belopp för en kalendermånad måste
du ha 15 eller fler resdagar under kalendermånaden och resorna
måste kosta mer än 54 euro.
I regel betalar du själv 43 euro per kalendermånad för resorna.
För att få hälften av det fulla stödbeloppet för en kalendermånad
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måste du ha 10–14 resdagar under kalendermånaden och resorna
måste kosta mer än 27 euro. I regel betalar du själv 21,50 euro per
kalendermånad för resorna.
Om du använder Waltti-trafik, skolskjuts eller eget färdsätt kan du
få skolresestöd även om resorna kostar mindre än de ovannämnda
beloppen.

Du kan få skolresestöd om
• du studerar vid ett gymnasium
• du studerar vid ett vuxengymnasium och genomför gymnasiestudierna i samband med en yrkesinriktad grundexamen
• du deltar i utbildning som förbereder för gymnasiestudier och
som är avsedd för invandrare och personer med ett främmande
språk som modersmål
• du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller examensdel
(också examensstudier vid Räddningsinstitutet eller Brottspåföljdssektorns utbildningscentral)
• du avlägger gymnasiestudier eller yrkesinriktad grundexamen
eller del därav vid en folkhögskola
• du deltar i utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA) eller utbildning som handleder för arbete och
ett självständigt liv (TELMA)
• du deltar i grundläggande utbildning för vuxna.
Om du är berättigad till avgiftsfri utbildning kan du få skolresestöd
också om
• du studerar för en yrkesexamen
• du studerar vid ett kvälls- eller vuxengymnasium
• du deltar i utbildning inom fritt bildningsarbete som riktar sig till
läropliktiga.

När du använder Matkahuoltos bussar
eller Waltti-trafik
• Fyll i en ansökan om skolresestöd KM 1r. Blanketten får du på
läroanstalten, FPA eller adressen www.fpa.fi/blanketter.
• Lämna in ansökan till läroanstalten. Där granskas uppgifterna i
ansökan och du får ett köpintyg av vilket antalet köptillfällen och
tiderna för biljettköp framgår.
• Med köpintyget kan du köpa biljett hos Matkahuoltos eller Waltti-trafikens biljettförsäljningsställen.
• Biljettförsäljaren fakturerar FPA för skolresestödet.
Om du köpt biljett för en månad utan köpintyg kan du ansöka om
stöd i efterhand. För biljetter som köpts utan köpintyg betalas skolresestöd högst för ansökningsmånaden och månaden före det.

Man får inte köpa nya biljetter efter att man slutfört eller avbrutit studierna. Om det återstår mindre än 2 veckor till läsårets sista skoldag
kan du inte längre köpa en biljett till ett pris som är nedsatt med ett
belopp som motsvarar skolresestödet. Den sista inköpsdagen anges
i beslutet om skolresestöd och den kan också kontrolleras hos biljettförsäljaren.

Annan kollektivtrafik
Om du använder annan kollektivtrafik (t.ex. tåg, kollektivtrafiken i huvudstadsregionen HRT eller buss i beställningstrafik) för din skolresa
kan du inte köpa en skolresestödsbiljett med köpintyget.
• Köp den billigaste möjliga biljetten för en tid som motsvarar en
månad eller en halv månad. Du kan också köpa biljetten för en
annan period, men skolresestödet fastställs enligt priset på en
månadsbiljett.
• Fyll i skolresestödsansökan KM 1r.
• Lämna in ansökan till din läroanstalt.
• FPA betalar in skolresestödet på ditt konto varje månad.

Skolskjuts
Om du använder skolskjuts som ordnas eller betalas av läroanstalten
betalas skolresestödet till den som ordnar skolskjutsen.
Som studerande ska du ändå själv ansöka om skolresestöd och lämna in ansökningsblanketten (KM 1r) till läroanstalten.

Skolresestöd för eget färdsätt
I vissa situationer kan du beviljas skolresestöd för eget färdsätt, t.ex.
för bil, om
• kollektivtrafik eller skolskjuts inte finns att tillgå
• kollektivtrafik eller skolskjuts finns att tillgå för högst 6 resor i en
riktning per vecka (i genomsnitt under månaden)
• kollektivtrafik eller skolskjuts inte finns att tillgå för en enkelresa
på över 5 kilometer
• skolresan inklusive väntetid i genomsnitt tar mer än sammanlagt
3 timmar per dag under månaden
• skolresan vid anlitande av kollektivtrafik eller skolskjuts skulle
vara svår eller ansträngande, t.ex. på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller dagliga barnavårdsarrangemang
• skolvägen eller färdsättet varierar flera gånger per månad eller
läsår.

Stödbelopp och ansökan för eget
färdsätt
Om du använder eget färdsätt beräknas stödbeloppet enligt skolvägens längd och undervisnings- och kulturministeriets förordning
om beräkningsgrunderna för skolresestöd. För eget färdsätt ersätts
en skolresa på högst 100 km i en riktning. För den del av resan som
överstiger 100 km betalas inte ersättning.
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Om du ansöker om skolresestöd för eget färdsätt, fyll i skolresestödsansökan KM 1r och lämna in den till din läroanstalt. Stödet för eget
färdsätt betalas direkt in på ditt konto.

Om du använder flera olika färdsätt
Om du på din dagliga skolresa måste anlita flera slags färdsätt,
bestäms och betalas stödet för varje färdsätt som överstiger 5 kilometer. Uppge alltid hela skolresan i ansökan, också de sträckor som
du promenerar. I beslutet om skolresestöd fastställs hur stort det
belopp är som ska betalas till den studerande själv. I specialfall ska
du kontakta FPA.

Så här ansöker du om skolresestöd
• Ansök om skolresestöd separat för varje läsår (1.8–31.7).
• Ansökningsblanketter får du på läroanstalterna, FPA:s serviceställen och på adressen www.fpa.fi/blanketter.
• Lämna in den ifyllda skolresestödsansökan KM 1r till läroanstalten.
Skolresestöd kan beviljas tidigast från början av månaden före den
då ansökan lämnades in.

Utbetalningsdag
Skolresestödet betalas in på ditt konto den 1 dagen varje månad
eller därpå följande bankdag. Stödet kan också betalas till biljettförsäljaren eller till den som ordnar skolskjutsen.

Kom ihåg att anmäla förändringar!
Kom ihåg att meddela om t.ex. ditt färdsätt eller din skolresa ändras.
Du kan du anmäla förändringar med blanketten Meddelande om förändring - Stöd för skolresor, KM 4r.
Om du anmäler en förändring för sent är det möjligt att du har fått
stöd utan grund. FPA återkräver felaktigt utbetalt skolresestöd av dig,
även om stödet har betalats till den som sålde biljetterna eller till den
som ordnade skolskjutsen.

