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Alennuslippuhakemus, opiskelija 
Ansökan om rabattbiljett, studerande 
 
Opiskelijoiden alennuslippuhakemukset käsitellään matkakortin palvelupisteissä 
Rabattbiljettsansökningar för studerande behandlas på serviceställen för resekort 
 

Hakija täyttää   -   Sökanden fyller i 
Suku- ja etunimet   -   Släkt- och förnamn                    
    
 

Henkilötunnus   -  Personbeteckning 

Osoite   -   Adress 

 
 
 

Kotikunta   -   Hemkommun 

□ Helsinki/Helsingfors       □ Espoo/Esbo 

□ Kauniainen/Grankulla      □ Vantaa/Vanda 

□ Kirkkonummi/Kyrkslätt     □ Kerava/Kervo    

□ Sipoo/Sibbo    

Postinumero ja postitoimipaikka - Postnummer och postkontor 

Olen tutustunut opiskelijalipun myöntämisperusteisiin (ks. kääntöpuoli). /  
Jag har bekantat mig med villkoren för beviljande av studerandebiljett (se omstående sida). 

□   Vakuutan, että opiskelen päätoimisesti.  /  Jag försäkrar att jag studerar på heltid. 

□   30 vuotta täyttäneenä opiskelijana esitän hakemuksen yhteydessä Kelan tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen 

myönteisen opintotuki- tai kuntoutusrahapäätöksen. / Som studerande som fyllt 30 år uppvisar jag tillsammans 
med rabattbiljettansökan ett positivt studiestöds- eller rehabiliteringspenningsbeslut från FPA eller Ålands 
landskapsstyrelse. 

□ Kansanopiston vapaan sivistystyön linjalla opiskelevana esitän hakemuksen yhteydessä Kelan tai Ahvenanmaan 

maakuntahallituksen myönteisen opintotuki- tai kuntoutusrahapäätöksen. / Som studerande vid en folkhögskola 
på linjen för fritt bildningsarbete uppvisar jag tillsammans med rabattbiljettansökan ett positivt studiestöds- eller 
rehabiliteringspenningsbeslut från FPA eller Ålands landskapsstyrelse. 

 
 
____ /____ 20_____                          ___________________________________________________________ 
Päiväys   -   Datum                             Allekirjoitus   -   Underskrift 

 

Oppilaitos täyttää   -   Läroanstalten fyller i 
Oppilaitoksen täydellinen nimi   -   Fullständigt namn på läroanstalten 
 
 

Toimipiste/Paikkakunta   -   Anstalt/Ort 
 
 

Hakija opiskelee / Sökanden studerar 
Syyslukukausi   -   Hösttermin                                       Kevätlukukausi   -   Vårtermin 
 
 
____ /____  -   ____ /____ 20_____                              ____ /____   -   ____ /____ 20_____ 

Vahvistan, että hakijan opiskelu täyttää lomakkeen kääntöpuolella olevat opiskelua koskevat ehdot. /  
Jag bekräftar, att sökandens studier uppfyller de på omstående sida angivna villkoren för studerande. 
 
 
____ /____ 20_____             ________________________________________________________________ 
Päiväys   -   Datum                 Allekirjoitus ja oppilaitoksen leima   -   Underskrift och stämpel för läroanstalten 

Oppilaitoksen allekirjoituksella ja leimalla varmennettu todistus on voimassa kolme kuukautta allekirjoituspäiväyksestä.  
Ei kelpaa skannattuna tai kopiona. /  
Intyget som försetts med läroanstaltens underskrift och stämpel är i kraft tre månader räknat från datumet för underskriften.  
En skannad version eller en kopia duger inte. 

käännä – vänd 
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HSL:n opiskelijalipun myöntämisperusteet                             1.1.2013 alkaen 

Matkakorttijärjestelmässä opiskelija-alennus myönnetään seuraavat ehdot täyttävälle opiskelijalle: 

 opiskelija asuu vakituisesti HSL:n seutulippualueella (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Sipoo, Kirkkonummi) 

 opiskelija opiskelee Suomessa sijaitsevassa peruskoulussa, lukiossa, kansanopistossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, 
ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai korkeakoulussa. HSL ylläpitää luetteloa niistä oppilaitoksista, joissa opiskelevilla henkilöillä on 
oikeus hakea Helsingin seudun opiskelijan alennuslippuoikeutta.   

 opiskelu on päätoimista jos hakijalla on keskimäärin vähintään 25 opetustuntia viikossa tai jos monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on 
vähintään 60 % kokonaisopiskeluajasta tai jos hakija suorittaa lukion päättötodistusta ja ylioppilastutkintoa. 

 opiskelu johtaa normaalisti jatkuessaan ammattiin tai tutkintoon (poikkeus kansanopistojen vapaan sivistystyön opiskelijat) 

 opintojen arvioitu kokonaiskestoaika on vähintään yksi lukuvuosi. Lukuvuoden pituuden tulee olla vähintään 9 kuukautta, esim. syyskuu–
toukokuu. 

 opiskelija on 17 vuotta täyttänyt 

 30 vuotta täyttäneiltä sekä kaikilta kansanopiston vapaan sivistystyön linjoilla opiskelevilta edellytetään lisäksi Kelan tai Ahvenanmaan 
maakuntahallituksen myönteinen päätös opintotuen tai kuntoutusrahan saamisesta. Opintotueksi hyväksytään opintoraha ja/tai valtion 
takaama opintolaina. Opintorahakuukausien määrä on aika, jossa opinnot tulisi lainsäätäjän mielestä suorittaa. 

Alennuslippujen osto-oikeutta ei myönnetä: yliopistojen ja korkeakoulujen jatko-opiskelijoille (lisensiaateiksi ja tohtoreiksi opiskeleville; lääketieteen 
lisensiaatiksi opiskelevat suorittavat perustutkintoa ja kuuluvat opiskelija-alennuksen piiriin), 30 vuotta täyttäneille, joiden opintotuki koostuu vain 
asumislisästä tai saavat muuta tukea kuin opintotukea (esim. vuorottelukorvausta, koulutustukea, koulutuspäivärahaa, työvoimakoulutukseen 
liittyvää tukea tai Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea) tai oppisopimuskoulutuksessa oleville. 

Tarvittavat todistukset matkakorttia hankittaessa: 

 Kortin käyttäjän valokuvallinen henkilöllisyyden osoittava virallinen todistus (virallinen henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti) 

 Opiskelijalippuhakemus (kääntöpuolella oleva lomake oppilaitoksen leimalla ja allekirjoituksella varustettuna). Jos opiskelijalla on voimassa 
oleva lukukausileimalla varustettu SYL:n tai SAMOK:n sininen opiskelija-kortti, SAKKI ry:n vihreä opiskelijakortti, 
Maanpuolustuskorkeakoulun Lyyra-kortti tai Suomen Lukiolaisten Liiton opiskelijakortti, riittää tämä kortti todistukseksi opiskelusta. 

 30 vuotta täyttäneiltä ja kansanopiston vapaan sivistystyön linjoilla opiskelevilta edellytetään myönteinen Kelan tai Ahvenanmaan 
maakuntahallituksen päätös opintotuen tai kuntoutusrahan saamisesta. Päätöksestä pitää selvästi ilmetä jäljellä olevien tukikuukausien 
määrä. 

Matkakorttia päivitettäessä tarvitaan opiskelijan matkakortti sekä yllämainitut todistukset. Päivityksen voi hakea opiskelijan puolesta myös toinen 
henkilö. Henkilöllisyyttä ei tarvitse osoittaa matkakorttia päivitettäessä.  

Opiskelija-alennukseen oikeutetut voivat ostaa matkakorttiin ladattavia alennettuja kausi- ja arvolippuja. Alennusoikeus on voimassa oppilaitoksen 
syyslukukauden alusta seuraavan vuoden elokuun loppuun; syksyllä opintonsa päättävillä saman vuoden joulukuun loppuun. Alennusoikeus on 
päivitettävä vuosittain palvelupisteessä. Jos opiskelija ei uusi alennusoikeuttaan voi matkakorttiin ladata vain normaalihintaisia aikuisten kausi- ja 
arvolippuja.  

 
Villkoren för beviljande av studerandebiljett på HRT-regionbiljettsområde           fr.o.m. 1.1.2013 

I resekortssystemet beviljas studierabatt för studerande som uppfyller följande villkor: 

 studeranden är fast bosatt i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Sibbo, Kyrkslätt) 

 studeranden studerar i Finland vid grundskola, gymnasium, folkhögskola, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola, universitet eller högskola. HRT 
upprätthåller en lista över de läroanstalter där studerandena som uppfyller HRT:s villkor är berättigade till att ansöka rabatten. 

 studierna bedrivs på heltid om sökande har i genomsnitt minst 25 timmar av undervisning i veckan eller om närundervisningen vid 
flerformsstudier utgör minst 60 % av studierna eller om sökande avlägger avgångsbetyg från gymnasium och studentexamen  

 studierna leder till yrke eller examen då de fortskrider normalt (med undantag av studier i fritt bildningsarbete vid folkhögskolorna) 

 studierna pågår minst ett läsår. Läsårets längd ska vara minst 9 månader, till exempel september-maj.  

 studeranden har fyllt 17 år 

 av studerande som fyllt 30 år och av alla studerande vid en folkhögskola på linjen för fritt bildningsarbete förutsätts dessutom ett positivt 
studiestödsbeslut eller rehabiliteringspennigsbeslut från FPA eller Ålands landskapsstyrelse. Som studiestöd godkänns studiepenning 
och/eller statsgaranterat studielån. 

Rabattbiljetter beviljas inte åt studerande som bedriver fortsatta studier vid universitet eller högskola (licentiat- eller doktorandstudier; medicine 
licentiat studerande utför grundexamen och har således rätt till studierabatt ), studerande som fyllt 30 år, som får endast bostadstillägg eller får 
annat stöd än studiestöd (t.ex. alterneringsersättning, utbildningsstöd eller -dagpenning, stöd för arbetskraftsutbildning eller vuxenutbildningsstöd 
beviljat av Utbildningsfonden) eller studerande i läroavtalsutbildning. 

Intyg som behövs då resekort söks: 

 Ett med fotografi försett officiellt intyg som styrker sökandens identitet (officiellt identitetskort, pass, körkort eller FPA-kort med foto) 

 Ansökan om studerandebiljett (blanketten på omstående sida försedd med läroanstaltens stämpel och underskrift).  
Om studeranden har ett gällande med terminsstämpel försett blått studiekort från FSF eller SAMOK, grönt studiekort från SAKKI rf, 
Försvarshögskolans Lyyra-kort eller studiekort från Finlands gymnasistförbund rf, räcker detta kort som bevis för studier. 

 Av studerande som fyllt 30 år och av studerande vid folkhögskola på linjen för fritt bildningsarbete förutsätts positivt studiestödsbeslut eller 
rehabiliteringsstödsbeslut från FPA eller Ålands landskapsstyrelse. Ur beslutet måste framgå antalet stödmånader.   

Då man uppdaterar resekortet behövs studerandes resekort samt ovan nämnda intyg. Också en annan person kan uppdatera resekortet för 
studerandes räkning. Man behöver inte bevisa sin identitet då man uppdaterar resekortet. 

De som har rätt till studierabatt kan köpa rabatterade period- och värdebiljetter som laddas på kortet. Studierabatten gäller från början av 
läroanstaltens hösttermin till slutet av augusti följande år. För personer som avslutar studierna på hösten gäller rabatten till utgången av december. 
Rätten till rabatt skall förnyas årligen på ett serviceställe. Om studeranden inte förnyar sin rätt till rabatt kan resekortet laddas enbart med 
vuxenbiljetter. 


