
Koulumatkalippujen ostotodistus 
Matkahuoltoa ja Waltti-liikennettä varten
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Puhelinnumero

Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

KM 2  05.21 Liitä kopio tästä sivusta hakemuksen liitteeksi.

Opiskelija täyttää

Sivu 1 (2)

Osoite

Postinumero Postitoimipaikka

Julkisessa liikenteessä kulkemasi päivittäinen edestakainen koulumatka. Ilmoita lähtö- ja päätepysäkki.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn kääntöpuolella kerrotut myyntiehdot.

Päiväys Allekirjoitus

Oppilaitos täyttää
Ostotodistuksen voi antaa ainoastaan, jos opiskelija on hakenut koulumatkatukea.

Opiskelija on jättänyt hakemuksen oppilaitokseen Kyllä Ei

Vakuutan tiedot oikeiksi.

Päiväys Oppilaitoksen edustajan nimi ja puhelinnumero Oppilaitoksen leima

Linjanumero 
(vain Waltti)

Matkan pituus 
yhteen suuntaan km

Käyttöön tulee Matkahuollon kortti Waltti-kortti 

Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan koulutukseen Kyllä Ei

Opiskelijalle on annettu seuraavat ostokerrat:

Ostotodistusten lukumäärä: ________ kpl.

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

koko kk

koko kk

koko kk

koko kk

koko kk

puoli kk

puoli kk

puoli kk

puoli kk

puoli kk

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

koko kk

koko kk

koko kk

koko kk

koko kk

koko kk

puoli kk

puoli kk

puoli kk

puoli kk

puoli kk

puoli kk

Tammikuu koko kk puoli kk

Opiskelijalla on oikeus ostaa lippuja _____._____._________ – _____._____._________.



KM 2  05.21 www.kela.fi Sivu 2 (2)

Ohjeita lipun ostajalle
Koulumatkatukilippu on lukuvuosikohtainen, joten voit ladata sitä ainoastaan kuluvan lukuvuoden aikana. Lippu on 
henkilökohtainen. Sinun on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytesi, kun käytät koulumatkatukeen oikeuttavaa lippua. 
 
Ostotodistukseen täytettyjä tietoja ei saa muuttaa. Kun ostat lipun Matkahuollosta tai Waltti –lipunmyynnistä, ostotodistuksen 
tiedot tallennetaan matkakortille. Lipun myyjä arkistoi ostotodistuksesi. 
Myyjällä on oikeus olla myymättä lippuja ja estää jo myytyjen lippujen käyttäminen, jos opintosi päättyvät tai jos sinulla ei jostain 
muusta syystä ole enää oikeutta koulumatkatukeen.

Koulumatkatukilipulla tarkoitetaan Kelan ja matkalipun myyjän välisessä sopimuksessa yksilöityjä matkalippuja. 
Voit myydä matkalipun ostotodistuksella, kun matkan pituus on vähintään 5 kilometriä Matkahuollon linja-autossa tai Waltti-
liikenteessä. Opiskelijan yhdensuuntaisen matkan pituuden täytyy olla maksuttomaan koulutukseen oikeutetulla opiskelijalla 
vähintään 7 kilometriä ja muilla vähintään 10 kilometriä. 
Saat myydä lipun aikaisintaan 14 kalenteripäivää ennen ostotodistukseen merkittyä alkamisaikaa. Et voi myydä lippua 
ostotodistukseen merkityn viimeisen lipunostopäivän jälkeen.

Ohjeita lipun myyjälle

Matkahuollon kortin numero
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