
TODISTUS 

OPISKELIJAKORTIN SAAMISEKSI
Oppilaitoksen allekirjoituksella ja leimalla varmennettu todistus on voimassa 

yhden kuukauden allekirjoituspäivästä.

Opiskelijan nimi

Opiskelijan syntymäaika _____ . _____ . _______

Lukukausi tai -vuosi _____ . _____ . 20_____ - _____ . _____ . 20_____

Opiskelun aloittamispvm _____ . _____ . 20_____

Opiskelun arvioitu loppumispvm _____ . _____ . 20_____

Alle 17-vuotiaat voivat matkustaa juniorialennuksella.

OPISKELIJAN ALLEKIRJOITUS
Allekirjoituksellaan opiskelija vahvistaa, että hän on lukenut opiskelija-alennuksen ehdot ja täyttää ne. 

Opiskelijan allekirjoitus ja nimen selvennys

OPPILAITOKSEN VARMENNUS

Päiväys Oppilaitoksen leima

_____ . _____ . 20_____

Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Uuden opiskelijakortin myynti alkaa elokuussa. Korttiin on ostettava voimassaolotarra. Syyslukukausitarra on 

voimassa seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka ja lukuvuositarra on voimassa seuraavan vuoden 

syyskuun loppuun saakka. Kortti on henkilökohtainen ja sitä ostettaessa tai uusittaessa on esitettävä 

henkilöllisyystodistus sekä luovutettava tämä opiskelijatodistus oppilaitoksen varmentamana.  Lisäksi 

ensimmäistä opiskelijakorttia hankittaessa tarvitaan passikuva. 

Alennus myönnetään VR:n junalippuihin sekä etukäteen Matkahuollosta ostettuihin bussilippuihin opiskelijan 

esittäessä joko voimassaolevan opiskelijajärjestön kortin, johon on painettu VR:n tai Matkahuollon 

liiketunnus, tai VR:n ja Matkahuollon oman opiskelijakortin. Tämä todistus ei kelpaa alennuskorttina. 

Voimassaoleva kortti on aina esitettävä lipuntarkastuksen yhteydessä. Jos opiskelijakorttia käytetään ilman 

että edellä mainitut ehdot täyttyvät, on liikennöitsijän edustajalla oikeus ottaa kortti haltuunsa. 

Opiskelija-alennuksen piiriin eivät kuulu

etä- ja monimuoto-opiskelijat, jos lähiopetusta on alle 60 % opiskelusta

 korkeakoulujen jatko-opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

 ulkomailla opiskelevat opiskelijat, jotka eivät saa kelan myöntämää opintotukea

työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat

yksityisopiskelijat

oppivelvollisuutta suorittavat

 oppisopimuskoulutuksessa olevat

 erityisopetuksessa olevat, jotka saavat Kelan tai vakuutusyhtiön kautta muuta kuin opintotukea pois lukien 

erityisammattikouluissa opiskelevat, jotka ovat oikeutettuja alennukseen.

Opiskelija-alennukseen ovat oikeutettuja opiskelijat,

jotka opiskelevat Suomessa tai suomalaiset opiskelijat, jotka opiskelevat ulkomailla ja saavat Kelan 

myöntämää opintotukea

 joiden opiskelu on päätoimista

 joiden opiskelu kestää yhtäjaksoisesti 8 kk

 joiden opiskelusta ei makseta päivärahaa tai palkkaa

 joilla ei ole palkkatuloja virasta, työsuhteesta tai tuloa yrittäjänä.
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