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Opiskelijan alennukset 

Opiskelijat saavat henkilökohtaisen alennuksen arvolippumatkasta sekä 30 vrk kausilipusta kaikilla vyöhykkeillä. Alennusoikeus 
päivitetään henkilökohtaiselle matkakortille palvelupisteellä lukuvuosittain. Henkilöllisyystodistuksen lisäksi mukana tulee olla 
opiskelijajärjestön myöntämä opiskelijakortti tai tämä todistus oppilaitoksen täyttämänä. Jos opiskelija on täyttänyt 30 vuotta, on 
hänen esitettävä lisäksi Kelan myönteinen voimassa oleva opintotukipäätös. Alennusoikeus annetaan seuraavin ehdoin: 

• Opiskelija on täyttänyt 25 vuotta. 30 vuotta täyttäneelle on myönnetty Kelan opintotuki. 
• Opiskelijan kotikunta on Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti tai Ylöjärvi. Toissijainen osoite 

ei oikeuta alennuksiin. 
• Opiskelu on päätoimista (lukuvuosi vähintään 8 kk) lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, yliopistossa tai 

korkeakoulussa ja opinnot johtavat ammattiin tai tutkintoon. 

Alennukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa lukuvuodesta riippuen syys- tai joulukuun loppuun, tai kunnes opiskelija täyttää 30 
vuotta. Alennusoikeuden päätyttyä matkakortti muuttuu aikuisen matkakortiksi. Keskeneräisen opiskelijan kausilipun voi käyttää 
loppuun. Opiskelija-alennuksen piiriin eivät kuulu työvoimapoliittisessa tai oppisopimuskoulutuksessa olevat, kansanopistoissa 
opiskelevat, valmentaviin koulutuksiin osallistuvat ja ulkomailla opiskelevat. 

 

Student discount 

Students receive a personal discount on value ticket trip as well as a 30-day season ticket in all zones. The right to a discount is 
updated on a personal travel card at the service point every academic year. In addition to the identity card, a student card issued by 
the student organization or this certificate completed by the educational institution must be included. If the student has reached 
the age of 30, he or she must also submit a valid student grant decision from Kela. The right to a discount is granted under the 
following conditions: 

• The student has reached the age of 25. Kela has been granted a study grant for those who have reached the age of 30. 
• The student's home municipality is Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti or Ylöjärvi. The 

secondary address does not entitle to discounts. 
• The studies are full-time (academic year at least 8 months) in a high school, vocational school, university or college and 

the studies lead to a profession or a degree. 

Discounts are personal and valid depending on the academic year, until the end of September or December, or until the student 
reaches the age of 30. When the right to a discount expires, the travel card becomes an adult travel card. An incomplete student 
season ticket can be used up. The student discount does not cover those in labor market policy or apprenticeship training, studying 
in folk high schools, participating in preparatory training and studying abroad. 

Opiskelija   Student Henkilötunnus   Personal ID Kotikunta   Municipality 

Oppilaitos   Educational institution 

 

Suoritettava tutkinto   Degree to be completed 

Opiskelun kesto   Duration of studies Lukuvuosi alkaa - päättyy   Academis year starts - ends 

 

Todistuksen antajan allekirjoitus ja nimenselvennös 
Signature of the issuer of the certificate 

 

Oppilaitoksen leima   Stamp of the educational institution 
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