
Waltti travel card application for students 
Opiskelijan Waltti -matkakorttihakemus

Student information Opiskelija täyttää 

Address Lähiosoite

Phone Puhelin

Educational institution Oppilaitos 

Name of education or degree programme Koulutuksen tai tutkinnon nimi 

Verification by educational institution Oppilaitoksen varmennus 

Date Päiväys Signature and printed name
Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Stamp from the educational 
institution 
Oppilaitoksen leima 

Phone Puhelinnumero

Studies are full-time Opiskelu on päätoimista
The Waltti travel card student discount is granted to full-time students only. 
Waltti-kortin opiskelija-alennus myönnetään vain päätoimiselle opiskelijalle.

vuotta

 / - /

 ___ .___ 20___  -  ___ . ___ 20___ (Opintojen alkamis- ja päättymispäivämäärät)

First names Etunimet Identity number Henkilötunnus

Postcode Postinumero City Kaupunki 

E-mail Sähköposti

The student discount on the Waltti card is granted for a specific period. The duration of the academic year must be at least eight 
months, and the discount is granted only for one academic year at a time. Please indicate here the period for which you are applying 
the student’s Waltti card. Waltti-kortin opiskelija-alennus myönnetään määräajaksi. Lukuvuoden pituus oltava vähintään 8 kk ja alennus 
myönnetään vain lukuvuodeksi kerrallaan. Ilmoita tässä mille ajalle opiskelijakorttia haet.

Academic year Lukuvuosi (mm/yyyy – mm/yyyy) 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

_________________________

For more information, see  www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/alennukset 

Customer service Asiakaspalvelu
Lahti-piste 
Lahden Palvelutori 
Trio Shopping Centre, 2nd floor 
Aleksanterinkatu 18 
15140 Lahti
tel.+358 3 814 2355 
lahtipiste@lahti.fi

Surname Sukunimi

Duration of studies Opiskelun kesto

Total duration of studies years

(kk/vvvv - kk/vvvv)

Another period  (Start and end dates for studies)
Muu ajanjakso 

I declare that the information I have given is correct. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 

Date Päiväys Signature and print name __________________________________

The verification with signature and stamp from the educational institution is valid for three (3) months. 
Oppilaitoksen allekirjoituksella ja leimalla varustettu varmennus on voimassa kolme (3) kuukautta 

http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/alennukset


Criteria for granting the student 
discount at Lahti Region Transport LSL

LSL grants the student discount to students who 
meet the following requirements

• Opiskelun on oltava päätoimista. Opiskelu on päätoimista,
jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

- Keskimäärin 25 opetustuntia viikossa
- Keskimäärin viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5

osaamispistettä kuukaudessa
- Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta vähintään 60 %

kokonaisopiskeluajasta.

• Opiskelun on johdettava ammattiin tai tutkintoon.
Tutkintoon johtavalla koulutuksella tarkoitetaan
lukiokoulutuksen koko oppimäärään, ylioppilastutkintoon,
kansainväliseen ylioppilastutkintoon, gymnasieexamen-
tutkintoon, ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon,
erikoisammattitutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon,
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, alempaan
korkeakoulututkintoon tai ylempään korkeakoulututkintoon
johtavaa koulutusta.

• Opiskelijan lukuvuoden pituus on oltava vähintään 8 kk.

• Opiskelija-alennus myönnetään aina määräajaksi,
korkeintaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Opintojen jatkuessa asiakasryhmä on käytävä päivittämässä
asiakaspalvelupisteessä.

Alennuslippujen osto-oikeutta ei myönnetä yliopistojen ja 
korkeakoulujen jatko-opiskelijoille (lisensiaateiksi ja tohtoreiksi 
opiskeleville; lääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat suorittavat 
perustutkintoa ja kuuluvat opiskelija-alennuksen piiriin)

Opiskelija-alennusta ei myönnetä oppisopimuskoulutuksessa oleville.

Vaadittavat  todistukset
Uuden kortin hakijalta tai asiakasryhmän vaihtuessa aina 
henkilöllisyystodistus. 
Tai valtakirja, jos asioi toisen puolesta www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/
lomakkeet/

JA LISÄKSI:
Opiskelijan Waltti-korttihakemus, jossa oppilaitoksen varmennus

- Hakemuksen voi ladata netistä www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lomakkeet/
- Oppilaitos varmentaa lomakkeessa opintojen päätoimisuuden:
kriteerien täyttymistä ei tarkasteta myyntipisteessä muista
todistuksista tai opintorekisteriotteista.

TAI 
Voimassaoleva lukuvuosileimalla tai -tarralla varustettu 
päätoimiselle opiskelijalle myönnetty opiskelijakortti:

- Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat: Sininen kortti  tai sini-
keltainen AMK-kortti

- Toisen asteen opiskelijat: sininen kortti, Sakki-kortti tai sini-keltainen
AMIS-kortti

- Myös digitaalinen opiskelijakortti hyväksytään (esim. Frank, Kide,
Slice)

Opiskelijan Waltti-kortin voi hankkia ja päivittää Lahti-pisteessä tai 
palvelupisteessä. Yhteystiedot www.lsl.fi//liput-ja-hinnat/
lipunmyynti-ja-latauspaikat/

Lahden seudun liikenteen opiskelija-
alennuksen myöntämisperusteet

LSL myöntää opiskelija-alennuksen seuraavat 
ehdot täyttävälle opiskelijalle:

• The applicant must be a full-time student. Studies are considered
full-time if one of the following criteria is met:

- The student is undertaking an average of 25 hours of teaching
per week.

- The student is undertaking an average of five credits, three study
weeks, or 4.5 competence points per month.

- The student is attending blended learning, at least 60% of the
total study time is contact instruction.

• The studies must lead to a profession or a qualification from
upper secondary to master’s level

Studies leading to a qualification from upper secondary to 
master’s level include the entire curriculum of upper secondary 
education, the matriculation examination, the international 
matriculation examination, the gymnasieexamen diploma, 
vocational upper secondary qualification, further vocational 
qualification, the specialist vocational qualification, the higher or 
lower degree from university or from university of applied science.

• The duration of the academic year must be at least eight
months.

• A student discount is only granted for a limited period, up to
one academic year at a time. If the studies continue, the
customer group must be updated at a customer service point.

Discounted tickets are not available for postgraduate students at
universities and colleges (students studying for a licentiate or
doctorate; students studying for a Licentiate in Medicine are
completing an undergraduate degree and are eligible for student
discounts.)

Required documents
When applying for a new card or changing customer group always 
bring an identity document
• Or a proxy statement, if acting on behalf of another person
www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lomakkeet/

ADDITIONAL INFORMATION:
Student’s Waltti travel card application that has been verified by the
educational institution
- Download the application from www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lomakkeet/
- The educational institution verifies the full-time status of studies on
the form: the fulfillment of criteria based from other certificates or study
transcripts is not verified at the point of sale.

OR
A valid student card issued to a full-time student with a 
current academic year stamp or sticker:
- university of applied sciences and university students: blue card or
blue-yellow AMK card
- upper secondary level students: blue card, Sakki card or blue-
yellow AMIS card
- digital student cards (e.g. Frank, Kide, Slice) are also accepted.
- The student's Waltti card can be obtained and updated at Lahti
piste or at a customer service location. Contact information can be
found at www.lsl.fi//liput-ja-hinnat/lipunmyynti-ja-latauspaikat/

The student's Waltti card can be obtained and updated at Lahti 
piste or at a customer service location. Contact information can be 
found at  www.lsl.fi//liput-ja-hinnat/lipunmyynti-ja-latauspaikat/

Student discounts are not available for those in apprenticeship
training.

http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lomakkeet
http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lipunmyynti-ja-latauspaikat
http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lomakkeet
http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lipunmyynti-ja-latauspaikat
http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lomakkeet
http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lomakkeet
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