WALTTI – KOULUMATKATUKILIPPU KUOPION SEUDUN
JOUKKOLIIKENTEESSÄ
Kela-koulumatkatuki on Kuopion seudun
joukkoliikenteen matkakorttiin toisen asteen
opiskelijoille tarkoitettu tuettu
koulumatkatukilippu.
Jos asuin- tai opiskelupaikka sijaitsee
Kuopion seudun joukkoliikenteen Walttialueen ulkopuolella, hankitaan
koulumatkatukilipuksi joko ELYN waltti tai
Matkahuollon lippu. Matkahuollon lippu käy
Waltti-liikenteessä.
Omavastuu on muuttunut!
Opiskelijan omavastuuosuus A-vyöhykkeellä
ja B-vyöhykkeellä on 33 €/kk.
Muilla vyöhykkeillä omavastuu on 38 €/kk.
Myyntitilanteessa ostotodistus tarkistetaan
ja korttitietoihin kirjataan opiskelijan
henkilötiedot. Lippupiste rekisteröi
lipunostokerrat koulumatkatukikortille ja
lähettää ostotodistukset Kuopion
kaupungille.
Lisälatauksia voi ostaa lipunmyyntipisteistä.
Uudesta korttipohjasta peritään korttimaksu
5 euroa sekä lipunmyyntipisteen
palvelumaksu, joka vaihtelee 1,50 €-2,28 €.
Omavastuu ja palvelumaksu ei ylitä 43 €:a.
OSTOTODISTUS
Kela myöntää koulumatkatuen opiskelijoille
hakemuksen perusteella. Hakemus jätetään
oppilaitokselle, jonka jälkeen oppilaitos
kirjoittaa opiskelijalle Waltti koulumatkalipun
ostotodistuksen valiten.
Oppilaitokset kirjoittavat ostotodistukset
koko lukuvuodelle yhdelle kertaa ja

lähettävät kopiot annetuista
ostotodistuksista Kelaan.
Opiskelija voi ostaa koulumatkatukeen
oikeuttavan lipun ostotodistusta vastaan.
Elyn lipun voi ostaa vain Kuopio Infosta.
Kuopion seudun joukkoliikenteen lipun voi
ostaa Sokokselta, Kuopio Infosta ja
Valtuustotalolta.

KOULUMATKATUKIOIKEUS ON, JOS:
Yhdensuuntainen koulumatka on vähintään
10 kilometriä. Tukea voi hakea A- ja Bvyöhykkeen sisäisessä liikenteessäkin.
Opiskelijalla on kalenterikuukaudessa
vähintään 18 tukeen oikeuttavaa päivää.
Kaikki kalenteripäivät lasketaan, ei
pelkästään koulupäivät.
Normaalit koulujen loma-ajat (syys-, joulu- ja
hiihtoloma) ovat opiskeluaikaa.
Kausilipputuotteet (esim. 30 päivän) ovat
käytettävissä myös viikonloppuisin ja lomaaikoina.
Opiskelija voi ostaa 30 päivän
koulumatkatuetun lipun Waltti ostotodistusta
vastaan. Lippu on henkilökohtainen.
Kela maksaa koulumatkatuen suoraan
kaupungille (ei opiskelijalle).
LIPPUTUOTE
Lipputuote, joka koulumatkatukilippuna
hankitaan, on 30-päivän kausilippu. Lippu
oikeuttaa rajattomaan matkustukseen
vyöhykkeillä, jolle lippu on hankittu.

MYYNTIEHDOT

OPISKELIJALLE:

Koulumatkatukilippu on lukuvuosikohtainen,
joten sitä voi ladata ainoastaan kuluvan
lukuvuoden aikana.
Opiskelija voi ostaa lipun aikaisintaan 2
viikkoa ennen opintojen alkamista ja saa
ostaa viimeistään 2 viikkoa ennen opintojen
päättymistä.

Täytä Waltti -koulumatkatukilipun
ostotodistus linja-autoa varten oppilaitoksesi
kansliasta

Lippu on henkilökohtainen. Opiskelijan on
pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä
ostaessaan koulumatkatukilippua.

Ensimmäisellä ostokerralla kortista peritään
5 € korttimaksu sekä palvelumaksu, joka on
Sokoksella 6 %, Kuopio Infossa 1,50 € ja
Valtuustovirastotalolla 1,50 €.

Myyjällä on oikeus olla myymättä lippua tai
estää jo myytyjen lippujen käyttäminen, jos
opinnot päättyvät tai jos opiskelijalla ei
muusta syystä ole enää oikeutta
koulumatkatukeen.
Palvelupiste rekisteröi lipunostokerrat ja
ostoajankohdan koulumatkatukikortille ja
arkistoi ostotodistuksen.
KUOPION SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN
KOULUMATKATUKILIPUN VAIHTAMINEN
JA TAKAISINLUNASTUS
Koulumatkatuettua lipputuotetta ei voi
vaihtaa muihin lipputyyppeihin.

Käy ostamassa Waltti – koulumatkatukilippu
lipunmyyntipisteistä ostotodistuksella.
Todista pyydettäessä henkilöllisyytesi.

Lisälatauksia voit ostaa lipunmyyntipisteistä
tai bussista.
Mikäli opiskelijan koulumatka muuttuu,
opiskelijan tulee täyttää uusi
koulumatkatukihakemus.
Huom! Varmista, että kuljet koulumatkaa
Waltti -joukkoliikennebussilla.

LIPUNMYYNTIPISTEET KUOPIOSSA
Kuopio Info, torin alla Apajassa.
Sokos Kuopio, Haapaniemenkatu 24.
Valtuustotalo, Suokatu 42.

Tuotteesta ei hyvitetä jäljellä olevia päiviä.
Kokonaan käyttämättömät koulumatkatuetut
lipputuotteet lunastetaan takaisin
palvelumaksua vastaan.
Lisää Kelan koulumatkatuesta:
www.kela.fi/koulumatkatuki

Palvelumaksu: Sokoksella 6 % ja Kuopio Infossa ja
Valtuustovirastotalolla 1,50 €.

LISÄLATAUSPISTEET:
Petosen R-kioski, Kuopio.
Tullinkulman R-kioski, Kuopio.
Linja-autoaseman R-kioski, Kuopio.
Sipulikadun R-kioski
Niiralankadun R-kioski.
Siilinjärven R-kioski.

Palvelumaksu 3,06 % tuotteen arvosta.

