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Hakijan henkilötiedot

Päiväys Allekirjoitus

Toimipiste

Tämä on opiskelijan

Henkilötunnus Puhelinnumero

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Kotikunta

Julkisessa liikenteessä kulkemasi päivittäinen koulumatka. Ilmoita lähtöpaikka ja määränpää.

Menomatka

Paluumatka

lähtöpaikka:

lähtöpaikka:

määränpää:

määränpää:

matkan pituus:

matkan pituus:

Hyväksyn matkakortin käyttöehdot ja Fölin matkaehdot sekä sitoudun noudattamaan niitä. 
Matkaehdot ovat nähtävillä osoitteessa föli.fi sekä Fölin palvelupisteissä. Sitoudun todistamaan  
henkilöllisyyteni tarvittaessa.

Päiväys Allekirjoitus

Oppilaitos täyttää

Puhelinnumero

Oppilaitoksen nimi

Opiskelija on jättänyt Kelan koulumatkatukihakemuksen oppilaitokseen.

ensimmäinen ostolomake toinen ostolomake lukuvuoden aikana

Kuinka moneen ostokertaan opiskelijalla on oikeus lukuvuoden 1.8.–31.7. aikana

Kuinka moneen ostokertaan opiskelijalla on oikeus kesäkuukausien 1.6.–31.8. aikana

Opiskelijan yhdensuuntaisen matkan pituus on tarkistettu, ja se on vähintään 10 kilometriä.

Sukunimi Etunimet

Nimenselvennys

Käyttöehdot lomakkeen toisella sivulla. Fölin yleiset matkaehdot 
löytyvät nettisivuilta foli.fi
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Käyttöehdot 

Koulumatkatukikortti on lukuvuosikohtainen, joten voit käyttää sitä ainoastaan kuluvan luku-
vuoden aikana. Ostolomakkeeseen täytettyjä tietoja ei saa muuttaa. 

Opiskelijalla on oikeus kortin ostokertaan sellaisten kalenterikuukausien osalta, joissa tukeen 
oikeuttavaa opiskeluaikaa on vähintään 18 kalenteripäivää. Opiskelujaksot ulkomailla eivät 
oikeuta koulumatkatukeen.

Jos opinnot alkavat kesä- tai heinäkuussa tai päättyvät elokuussa, myös näille kuukausille  
voi ostaa kortin ostolomakkeella. 
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