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Waltti- lippu- ja maksujärjestelmä, Q&A

WALTTI- LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ
Mitä tarkoitetaan Waltti- lippu- ja maksujärjestelmällä?

Suomessa kehitetään maailman mittapuussakin ainutlaatuista lippu- ja maksujärjestelmää, joka
mahdollistaa tulevaisuudessa yhteiskäyttöisyyden eri joukkoliikennemuodoissa.
Waltti on joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten omistama lippu- ja maksujärjestelmä.
Järjestelmän tuottamaa palvelua tullaan käyttämään ensisijaisesti viranomaisten järjestämässä PSAliikenteessä.
Matkustajille tämä valtion ja kuntasektorin yhteishanke mahdollistaa yhden matkakortin käytön
mukaan liittyneiden viranomaisten järjestämässä liikenteessä. Käytännössä siis näillä alueilla toimii
jatkossa yksi ja sama matkakortti. Matkakortille voi ladata oman alueensa kausituotteen ja jatkossa
myös yhteiskäyttöistä arvoa, jota voi lähitulevaisuudessa käyttää joukkoliikenteessä kaikkialla, missä
Waltti-palvelu on käytössä.
Hankkeeseen liittyy myös matkakorttiin liittyvien verkkopalveluiden kehittäminen matkustajille.

Miten yhtenäinen lippu- ja maksujärjestelmä toteutetaan?

Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten on perustettu TVV lippu- ja
maksujärjestelmä Oy, jonka toiminta käynnistyi toukokuussa 2013. Järjestelmätoimittajana on Tieto
Finland Oy. Hankintakokonaisuuteen kuuluvat taustajärjestelmä, korttisovellus, rajapinnat, myynti- ja
palvelupistesovellukset sekä näiden ylläpitopalvelut.
Toiminta tulee kattamaan Suomen 22 keskeisintä pääkaupunkiseudun ulkopuolista kaupunkiseutua ja
Liikenneviraston kautta 9 ELY-keskusta.
Järjestelmä toimii yhteisenä palvelualustana kaikille mukana oleville toimivaltaisille viranomaisille.
Jokainen viranomainen vastaa omalta osaltaan palvelun sisällöstä ja järjestelmässä olevista tiedoista.
Samoin kaikki Waltin rahaliikenne kulkee toimivaltaisten viranomaisten kautta; TVV lippu- ja
maksujärjestelmä Oy ei ole lippuja myyvä taho.
Uusi vyöhykepohjainen lippu- ja maksujärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2015 aikana.
Ensimmäiset Waltti-kaupungit/alueet ovat Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kajaani, Kouvola ja Oulu sekä
Keski-Suomen ELY.
Suurin osa alueista liittyy Waltti-järjestelmään vuoden 2016 aikana ja täyteen laajuuteen kortin
käytössä päästään vuosina 2017–18.
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Mitä lippujärjestelmän käyttöönotto edellyttää liikennöitsijöiltä?

Waltti-lippujärjestelmän käyttöönotto edellyttää ajoneuvoihin ohjelmistopäivityksen sekä
ajoneuvokohtaiset muutostyöt (mukaan lukien turvamoduulit). Mikäli liikennöitsijällä on käytössään
oma varikkojärjestelmä, täytyy varikkorajapintaan tehdä myös tarvittavat muutostyöt.
Varikkojärjestelmän pitää pystyä ottamaan vastaan ja välittämään ajoneuvojen rahastuslaitteisiin
Waltista tulevat ohjaustiedot. Tällaisia ovat mm. liikennesuunnitelmat (linjat, reitit, aikataulut), tuoteja tariffitiedot, nettimyynnin ohjaustiedot sekä sulkulistat.

Mitä se edellyttää rahastuslaitteilta ja mihin hintaa?

Rahastuslaitteet tarvitsevat ohjelmistopäivityksen ja uudet turvamoduulit (TVV lippu- ja
maksujärjestelmä Oy toimittaa). Ohjelmistopäivityksen hinta selviää omalta laitetoimittajalta.
Turvamoduulit ovat järjestelmän alkuvaiheen käyttöönotoissa olleet toistaiseksi ilmaisia.

Mihin rahastuslaitteen tiedot lähetetään ja miten?
Rahastuslaitteen tiedot lähetetään ensin varikkojärjestelmään, josta ne toimitetaan Walttijärjestelmään.
Mikäli liikennöitsijällä on käytössään oma varikkojärjestelmä, tarvitaan myös yhteydenavaus Walttijärjestelmään.

Minkälaisia raportteja liikennöitsijä saa ja mitä kautta?

Toimivaltainen viranomainen ja liikennöitsijä sopivat ko. alueella käytettävistä ja liikennöitsijälle
tuotettavista/tarvitsemista raporteista.

Onko lippujärjestelmän käyttö markkinaehtoisessa liikenteessä mahdollista?

Käyttöönotto markkinaehtoisessa liikenteessä on mahdollista ja kunkin toimivaltaisen viranomaisen
päätettävissä. Käyttöönotto markkinaehtoisessa liikenteessä edellyttää aina rahaliikenteeseen
liittyvää sopimusta liikennöitsijän ja toimivaltaisen viranomaisen välillä. TVV lippu- ja
maksujärjestelmä Oy auttaa asian teknisissä ratkaisuissa.

Minkälaiset ovat nousukorvaukset ja miten ne määritetään?

Kukin toimivaltainen viranomainen sopii oman alueensa KOS- ja markkinaehtoisen liikenteen
nousukorvauksista liikennöitsijän kanssa.

Saako Kela-lippulaisten nousuista korvauksen, jossa mukana myös Kela-tuki?
Kukin toimivaltainen viranomainen päättää korvauksista järjestämässään liikenteessä.

Kauanko Matkahuollon liput käyvät viranomaisen järjestämässä liikenteessä?
Tämä on aina kunkin toimivaltaisen viranomaisen päätös.
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Mitä kuljettajan tulee tietää kaupunkiseuduilla käytössä olevista Waltti-lipuista?

Uusi vyöhykepohjainen lippu- ja maksujärjestelmän käyttö on alkanut vaiheittain vuoden 2015
alkupuolella. Waltissa mukana ovat tällä hetkellä Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kajaani, Kouvola ja Oulu
sekä Keski-Suomen ELY.
Käyttöönotto on toteutettu kausi- ja arvolipulla. Muut lipputuotteet tulevat valikoimaan myöhemmin
syksyn 2015 aikana.
Waltti-järjestelmään liittyvää lisäinformaatiota saa omalta esimieheltä.
Tietoa ja ohjeita löytyy myös toimivaltaisen viranomaisen tuottamasta joukkoliikenteen palvelu- ja
myyntiohjeesta.

Mitä kuljettajat voivat asiakkaille kertoa Waltti-lipuista?
Alkuvaiheessa Waltti-kortille voi ostaa sekä kausi- että arvolipun. Muut lipputuotteet tulevat
valikoimaan myöhemmin.
Ensimmäinen matkakortti hankitaan palvelupisteestä tai tilataan netistä (Waltti-nettipalvelu).
Asiakkaat saavat lisätietoa oman alueensa palvelupisteestä ja joukkoliikennesivuilta.
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