Waltti-koulumatkatukilippu (Kelan koulumatkatuki)
Kela maksaa koulumatkatukea lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle päivittäisen
koulumatkan kustannuksiin.
Koulumatkatukea voi saada, kun
•
•
•

Yhdensuuntainen koulumatka asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km (koulumatka on
lyhin autoreitti asunnon ja oppilaitoksen välillä).
Asuinpaikka- ja opiskelupaikka sijaitsevat Joensuun seudun joukkoliikenteen/ELYkeskuksen hankkimien Waltti-linjojen varrella.
Koulumatkatuella voi ostaa vain 30 päivän kausilipun, joka on aina henkilökohtainen.

Näin haetaan koulumatkatukea
•
•

•
•
•

Täytetään KELA:n koulumatkatukihakemus ja se jätetään oppilaitoksen opintotoimistoon
(http://www.kela.fi/koulumatkatuki-nain-haet).
KELA:n hakemusta jätettäessä täytetään opintotoimistossa Waltti-koulumatkalippujen
ostotodistus (ostotodistus, pdf), jonka oppilaitos varmentaa. Lomakkeelta on täytettävä
huolellisesti kaikki kohdat, mm. matkan yhdensuuntainen pituus.
Oppilaitoksen myöntämä ostotodistus tarkistetaan ja arkistoidaan lipun oston yhteydessä
myyntipisteessä.
Opiskelijan on todistettava lipun oston yhteydessä henkilöllisyytensä.
Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuodeksi (1.8. – 31.7.).

JOJO-liikenteen Waltti-lippujen myynti:
Joensuun kaupungin palvelupiste, Carelicum
Koskikatu 5, 80100 Joensuu
puh. (013) 267 5222
www.joensuu.fi/carelicum
Joukkoliikennelippujen myynti ma – ti, to – pe klo 10 – 16, ke 10 – 18.
Opiskelija maksaa Kelan koulumatkatukilipusta JOJO-liikenteessä omavastuuosuutena 36 €
kuukaudessa ja ELY-liikenteessä 43 € kuukaudessa kaikilla vyöhykkeillä.
Korttipohjasta peritään 7 euron hankintamaksu. ELY:n liikenteen kortista ei peritä lisälatauksista
maksua.
Lisälatauksia voi ostaa Waltin nettikaupasta osoitteessa: https://kauppa.waltti.fi, Joensuun
kaupungin palvelupisteestä Carelicumista, Jojo-liikenteen busseista vain JOJO Waltti-kortille ja
Ely:n Waltti-busseissa vain Ely:n Waltti-korteille. JOJO:n itsepalveluautomaatilla ei voi ladata
KELA:n koulumatkatukikorttia.
Mikäli opiskelijan koulumatka muuttuu, opiskelijan tulee täyttää uusi koulumatkatukihakemus.
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Koulumatkatukilipun vaihtaminen ja takaisinlunastus
Koulumatkatuettua lipputuotetta ei voi vaihtaa muihin lipputuotteisiin. Tuotteesta ei hyvitetä jäljellä
olevia päiviä. Kokonaan käyttämättömät koulumatkatuetut lipputuotteet lunastetaan takaisin.
Waltti-lippujen hinnat JOJO-liikenteessä
Toisen asteen opiskelijalle voi Waltti-tuotteista löytyä myös Waltti-koulumatkatukilippua
edullisempi muu lippu. Esimerkiksi 16-vuotias voi matkustaa lasten lipulla yhden A, B tai C –
vyöhykkeen sisällä, kausilipun hinta on tällöin 33 €.
ELY Waltti-koulumatkatukilippu hankitaan silloin, kun opiskelijan asuinpaikka tai opiskelupaikka
sijaitsevat Jojo-liikenteen ulkopuolella. Nämä linjat löytyvät internet-osoitteesta www.elykeskus.fi/web/waltti-ita-suomi.
Lisätietoa koulumatkatuesta Kelan internet-sivuilta www.kela.fi/koulumatkatuki.
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