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Studerande med rätt
till skolresestöd
Du kan från Matkahuolto köpa en bussbiljett
för skolresor som subventioneras av FPA.
Du behöver ett köpintyg från din läroanstalt
för att du ska kunna köpa biljetten. Du får
köpintyget genom att fylla i FPA:s blankett
för ansökan om stöd för skolresor (KM 1r)
och lämna in den vid din läroanstalt.

Bussbiljetten kostar dig
43 euro per månad

Bussbiljetten laddas in på FPA:s skolresestödskort. Du betalar
43 euro/köptillfälle för bussbiljetten. Vid det första köptillfället
tas en kortavgift på 6,50 euro för själva resekortet ut.
Som bussbiljett kan du välja en 44 resors studerandebiljett
eller en 30 dagars regionbiljett för studerande. Om det ingår
ett bussbyte i din skolresa och en regionbiljett för studerande
är i bruk på området, erbjuds du alltid en 30 dagars regionbiljett
för studerande.

Kontrollera antalet köptillfällen och
den sista möjliga köpdagen

I köpintyget som du har fått från din läroanstalt står det hur
många gånger och till och med vilken dag du kan köpa biljetter. De här uppgifterna överförs till ditt skolresestödskort, och
köpintyget blir kvar hos Matkahuolto. Du kan också kontrollera
uppgifterna senare hos Matkahuolto eller FPA.
Varje gång du köper en bussbiljett avdras ett köptillfälle från
resekortet. Den sista dagen du kan köpa en biljett är 14 kalenderdagar före studierna upphör. Efter att köptiden har gått ut
kan du inte längre köpa bussbiljetter även om det finns köptillfällen kvar på kortet.

Oy Matkahuolto Ab
Resetjänster
www.matkahuolto.fi

Lämna in en ny ansökan
om din situation förändras

Skolresestödskortet och bussbiljetten som har laddats in
på kortet är endast avsedd för studerande som är berättigade
till skolresestöd. Låt inte någon annan använda ditt skolresestödskort.
Om du flyttar, utexamineras, avbryter studierna, byter läroanstalt eller om dina studieförhållanden annars förändras, fyll då
i en ny ansökan om skolresestöd. Du kan inte använda skolresestödskortet förrän FPA har granskat din rätt till skolresestöd.
Om din skolväg har ändrats får du ett nytt köpintyg från din
läroanstalt. Efter det här kan du mot köpintyget köpa en ny
bussbiljett hos Matkahuolto.
Det går att byta ut bussbiljetten om du vill övergå från en typ
av biljett till en annan. För bytet tas en serviceavgift på 6 euro
ut. I samband med bytet avdras 1 köptillfälle från resekortet
och en självriskandel på 43 euro tas ut. Oanvända resor eller
dagar på den tidigare biljetten gottgörs inte. Bussbiljetten kan
återinlösas ifall den inte har använts överhuvudtaget eller om
resekortet inte fungerar rent tekniskt och om du köper en ny
biljett i stället. I övriga fall återinlöses biljetten inte.
Lycka till med studierna!

www.fpa.fi/skolresestod
Servicenummer för studerande
020 692 229

