
INTYG FÖR ERHÅLLANDE 
AV RABATTKORT FÖR STUDENTER 

Studentens namn  

Födelsedatum _____ . _____ . _______

Termin eller läsår _____ . _____ . 20_____ - _____ . _____ . 20_____

Inledning av studier _____ . _____ . 20_____

Beräknat avslutningsdatum _____ . _____ . 20_____

Studenter under 17 år kan åka med juniorrabatt. 

Kontrollera rabatten villkor www.matkahuolto.fi. 

STUDENTS UNDERSKRIFT

Students underskrift och namnförtydligande

Läroanstaltens vidimering

Datum Läroanstaltens stämpel

_____ . _____ . 20_____

Läroanstaltens företrädares underskrift och namnförtydligande

Intyget som försetts med läroanstaltens underskrift och stämpel är i kraft en månad räknat från 
datumed för undersriften. 

Försäljningen av det nya kortet för studenter började i augusti. Man ska köpa ett klistermärke som anger 
giltighetstiden för kortet. Klistermärket för höstterminen gäller till slutet av januari följande år, och märket för 
ett helt läsår gäller till slutet av september följande år. Kortet är personligt och vid köp eller förnyande av 
kortet ska man visa upp identitetsbevis. Intyget för studenter är inte giltigt förrän det vidimerats av 
läroanstalten. För det första kortet behövs dessutom ett passfoto. 

Rabatten gäller Matkahuoltos bussbiljetter som köpts i förväg. Studenten ska visa upp ett giltigt kort från en 
studentorganisation som försetts med Matkahuoltos logon, eller Matkahuoltos eget studentkort. Detta intyg 
kan inte användas som rabattkort. 

Det giltiga kortet ska alltid företes i samband med biljettkontrollen. Om studentkort används trots att de 
ovanstående villkoren inte uppfylls, har företrädaren för trafikföretaget rätt att beslagta kortet. 

Studentrabatt beviljas inte studenter som 
 bedriver kvälls-, distans- eller flerformsstudier, om närundervisningen utgör mindre än 60 % av studierna 
 bedriver fortsatta studier vid högskola eller har avlagt högskoleexamen 
 studerar utomlands och inte får studiestöd från Folkpensionsanstalten
 är i arbetskraftspolitisk utbildning
 är privatstuderande
 fullgör sin läroplikt
 deltar i läroavtalsutbildning
 är i specialundervisning och får något annat stöd än studiestöd från FPA eller försäkringsbolag, frånsett 
studenter vid specialyrkesskolor som är berättigade till rabatt

Studentrabatt beviljas studenter 
 som studerar i Finland, eller finländska studenter som studerar utomlands och får studiestöd från 
Folkpensionsanstalten
 som studerar på heltid
 vars studier varar oavbrutet 8 månader
 som inte får dagpenning eller lön för studierna
 som inte har löneinkomster från tjänst, arbetsförhållande eller inkomst som företagare.

Med sin underskrift bekräftar studenten att han eller hon har läst villkoren för beviljande av 
studentrabatt och uppfyller dem.  
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