Tyhjennä kentät

Tulosta lomake

Virkailija täyttää

Opiskelija-alennushakemus

ALENNUS VOIMASSA
ASTI

Hakija täyttää
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

Hyväksyn matkakortin käyttöehdot ja sitoudun noudattamaan niitä. Sitoudun todistamaan henkilöllisyyteni
tarvittaessa.
_____ / _____ 20_____
Hakijan allekirjoitus

Oppilaitos täyttää
Oppilaitoksen täydellinen nimi
Linja (kansanopistot)
Hakija opiskelee

Opintojen kokonaiskesto

Lukukausi/Lukuvuosi ____ / ____ 20_____ – _____ / ____ 20_____

__________v / __________ kk

Vahvistan, että hakijan opiskelu täyttää seuraavat ehdot:
• Opiskelija opiskelee Suomessa sijaitsevassa peruskoulussa, lukiossa, kansanopistossa, ammatillisessa
oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai korkeakoulussa.
• Opiskelu on päätoimista. Opintojen kokonaiskestoaika on vähintään yksi lukuvuosi ja lukuvuoden pituus
on vähintään yhdeksän kuukautta.
• Opiskelu johtaa tutkintoon tai ammattiin (poikkeuksena peruskoulussa ja kansanopiston vapaan sivistystyön linjoilla opiskelevat).
Opiskelija-alennuksen piiriin eivät kuulu oppisopimuskoulutuksessa olevat eivätkä ulkomailla opiskelevat.

_____ / _____ 20_____
Allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

7.89s Turun kaupunki
1.2019

Oppilaitoksen allekirjoituksella ja leimalla varmennettu hakemus on voimassa kuukauden allekirjoituspäiväyksestä.

Turku
Joukkoliikenteen palvelutoimisto

Kaarina
Palvelupiste,
Kaarinan keskusta

Yhteispalvelu Monitori, Skanssi

Palvelupiste,
Piikkiön kirjasto

Raisio
Kaupungin palvelupiste

Lieto
Asiointipiste

Naantali
Kaupungintalon asiointipiste

Rusko
Ruskon pääkirjasto

Joukkoliikennetoimisto

Fölin opiskelija-alennuksen myöntämisperusteet
Turun seudun joukkoliikenne myöntää opiskelija-alennuksen seuraavat ehdot täyttävälle
opiskelijalle:
• Opiskelijan kotikunta on Föli-alueella (Turku, Kaarina, Naantali, Lieto, Raisio, Rusko), tai
hän on ilmoittanut väestörekisteriin tilapäiseksi osoitteekseen jonkin Föli-alueen kunnan.
• Opiskelija opiskelee Suomessa sijaitsevassa peruskoulussa, lukiossa, kansanopistossa,
ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai korkeakoulussa.
• Opiskelija on 20 vuotta täyttänyt. Alle 20-vuotiaat voivat saada nuorten matkakortin.
• Opiskelu on päätoimista.
• Opiskelu johtaa normaalisti jatkuessaan ammattiin tai tutkintoon (poikkeuksena peruskoulussa ja kansanopistojen vapaan sivistystyön linjoilla opiskelevat).
• Opintojen arvioitu kokonaiskestoaika on vähintään yksi lukuvuosi. Lukuvuoden pituuden
tulee olla vähintään yhdeksän kuukautta, esim. syyskuu-toukokuu.
Opiskelija-alennusta ei myönnetä:
• Yliopistojen ja korkeakoulujen jatko-opiskelijoille, kuten lisensiaateiksi tai tohtoreiksi
opiskeleville. Sen sijaan lääketieteen lisensiaateiksi opiskelevat suorittavat perustutkintoa
ja kuuluvat opiskelija-alennuksen piiriin.
• Oppisopimuskoulutuksessa oleville.
• Ulkomailla opiskeleville.
Opiskelija-alennukseen tarvittavat todistukset:
• Hakemus (kääntöpuolella oleva lomake oppilaitoksen leimalla ja allekirjoituksella varustettuna) TAI voimassa oleva digitaalinen tai lukukausileimalla/tarralla varustettu sininen
SYL:n tai SAMOK:n opiskelijakortti, OSKU ry:n opiskelijakortti tai SLL:n opiskelijakortti.
Alennushintaisen kortin osto-oikeus on voimassa pääsääntöisesti oppilaitoksen syyslukukauden
alusta seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Taustajärjestelmään tallennetaan opiskelijakohtainen osto-oikeusaika. Osto-oikeusajan päätyttyä korteista veloitetaan aikuisten mukainen maksu.
Poikkeuksena on Tuplakortti, jonka toiminta lakkaa osto-oikeusajan päätyttyä. Kortti latauksineen
on jälleen käytettävissä, kun se on käyty päivittämässä Fölin palvelupisteessä uudelle lukuvuodelle tai opiskelun päätyttyä aikuisten kortiksi.
Opiskelija-alennus myönnetään Fölin palvelupisteissä.
Kortista peritään lunastusmaksu.
Kortti on henkilökohtainen, eikä asiakas saa luovuttaa sitä toiselle. Kortin käyttäjän tulee pyynnöstä esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään kuljettajalle tai tarkastajalle. Väärinkäyttötapauksissa kuljettajalla tai tarkastajalla on oikeus ottaa kortti pois. Takavarikoidun kortin voi noutaa kahden viikon kuluttua Fölin palvelutoimistosta käsittelymaksua vastaan.
Kadonneen matkakortin saldo voidaan siirtää uudelle matkakortille lunastusmaksua ja käsittelymaksua vastaan.

