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Joukkoliikenne ja sen
maksuliikenne
Waltti

Tvv = toimivaltainen viranomainen

Tulojen käsittely Waltissa
1. Matkakorttimaksu (yksikäyttökortti)

» Kertaluonteinen maksu
» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot

(liikelaitos); joukkoliikenteen arvonlisävero (10 %)
• yksikäyttökortti

» Oma asiakaspalveluà suoraan omaan kassaan
» Ulkoistettu asiakaspalveluà tilitys viranomaiselle
» Nettipalveluà tuloutuu suoraan viranomaiselle

viitenumerosarjan perusteella
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Tulojen käsittely Waltissa
2. Lipputyypit

I. Kertalippu
• Myydään ajoneuvoissa käteisellä/pankkikortilla tms.
• Myyntitulot liikennöitsijän kassaan
• Tulot käsitellään liikennöintikorvausten laskennassa
• Joukkoliikenteen alv (10 %)

II. Arvolippu
• Matkakortille ladattava euromääräinen arvo tvv:n

määrittämissä paikoissa
• Tilitys Waltti-raportoinnilla
• Kirjaus 1: Pankkitili an lyhytaikainen vieras pääoma Saadut

ennakot ja Arvonlisäverovelka, kun arvo ladataan
• Kirjaus 2: Saadut ennakot an Myyntituotot tai Liiketoiminnan

tuotot (alv 0 %), kun arvoa käytetään matkaan
• Arvonlisävero (10 %) siis suoritetaan, kun korttia ladataan
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Tulojen käsittely Waltissa
2. Lipputyypit (jatkuu)

III. Kausilippu/Joustokausilippu
• Matkakortille ladattava tuote, voimassaoloaika rajoitettu
• Tilitys Waltissa
• Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos)
• Joukkoliikenteen arvonlisävero (10 %)

IV. Sarjalippu
• Matkakortille ladattava tuote, tietty määrä matkoja tietyillä

vyöhykkeillä
• Tilitys Waltissa
• Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos)
• Joukkoliikenteen arvonlisävero (10 %)
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Tulojen käsittely Waltissa
2. Lipputyypit (jatkuu)

V. Jälkilaskutettava lippu
• Käyttö laskutetaan jälkikäteen Waltti-järjestelmästä saatavien

nousutapahtumien perusteella ja tvv:n sekä laskutettavan
organisaation sopimuksen mukaisesti

• Esimerkiksi koululaislippu
• Tvv:lle myyntitulo, joukkoliikenteen arvonlisävero (10 %)

» Ilmaisliput
• Esim. lastenvaunujen kanssa matkustava tai veteraani
• Autojen rahastuslaitteisiin kuljettaja lyö nollahintaisen

tapahtuman; liikennöintimallista riippuen voidaan maksaa
sovittu nousukorvaus; kuntien maksuosuus sovittaneen
liikenteen tilaajan kanssa
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Tulojen käsittely Waltissa
• Koulumatkatuki Kelalta

» Toisen asteen opiskelijoille opiskelijalippuun osto-oikeus
oppilaitokselta; osto-oikeutta oppilaitos hallinnoi Waltti-
järjestelmässä

» Maksetaan suoraan tvv:n tilille Waltin raporttien
perusteella

» Kirjaus: Tuet ja avustukset (saadut)
» Joukkoliikenteen arvonlisävero (10 %)

• Lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden
koulumatkatuen oppilaalta peritty osuus
kustannuksista
» Kela-tuettuun opiskelijalippuun oikeutettu opiskelija voi

asioida suoraan palvelu- tai myyntipaikassa
» Kirjaus: Muut tuotot
» Joukkoliikenteen arvonlisävero (10 %)
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Joukkoliikenteen tuki
• Joukkoliikenteen tuki valtiolta kunnalle/tvv:lle

» Kirjaus: Tuet ja avustukset (saadut)
» Alv 0 %
» Jos peruskunta aloittaa oman palvelulinjan, voi saada

esimerkiksi 2 vuotta avustusta valtiolta
» Waltti-liikenteestä valtion tuki myönnetään tvv:lle
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Menojen käsittely Waltissa
• Korttimaksu

» TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy veloittaa
toimivaltaiselta viranomaiselta sekä
asiakaspalvelupaikkaan että nettipalvelusta tilatut
kortit voimassa olevan hinnaston mukaisesti

» Kirjaus: Aineet, tavarat ja tarvikkeetà Muu
materiaali; yleinen arvonlisävero (24 %)
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Menojen käsittely Waltissa
• Koululais- ja opiskelijaliput

» Matkoista maksetaan liikennöitsijälle tvv:n määräämä
nousukorvaus Waltin taustajärjestelmästä saatavien
tapahtumaraporttien perusteella

» Kirjaus: Matkustus- ja kuljetuspalvelut;
joukkoliikenteen alv (10 %)
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Liikennöitsijöille maksettavat
korvaukset
• Sopimuksiin pohjautuvat korvaukset
• Mahdolliset kuntakohtaiset maksuosuudet

liikennöintitapahtumista
• Liikennöitsijä lähettää laskun tvv:lle; perustuu

Waltin raportteihin; tvv laskuttaa edelleen
kuntaa sopimuksen perusteella

• Kirjaus: Matkustus- ja kuljetuspalvelut,
joukkoliikenteen arvonlisävero (10 %)
» ostoliikennettä kilpailutuksen perusteella

• Jos kunta järjestää ELY-liikenteen lisäksi omia
sisäisiä linjoja: kirjaus Matkustus- ja
kuljetuspalvelut; joukkoliikenteen alv (10 %)
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Laskutusasiaa Waltissa
• Tvv laskuttaa mukana olevilta kunnilta

yhteistoimintasopimuksen mukaisesti osuudet
mm. suunnittelusta ja järjestämisestä
johtuvista kustannuksista
» Kirjaus: Muut yhteistoimintakorvaukset; yleinen alv

(24 %) (maksajan kirjanpidossa) JA Myyntituotot;
yleinen alv (24 %) (saajan kirjanpidossa)
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Laskutusasiaa Waltissa
• Bruttomallissa kunta veloittaa liikennöitsijältä

lipputulot
» Kirjaus: Joukkoliikenteen myyntituotot; joukkoliikenteen

alv (10 %)
• … ja liikennöitsijä veloittaa kuljetuspalveluistaan

kuntaa
» Kirjaus: Matkustus- ja kuljetuspalvelut; joukkoliikenteen

alv (10 %)
à HUOM! LASKU KUITENKIN NETTONA, EI ERIKSEEN

RAHALIIKENNETTÄ
• Nettomallissa liikennöitsijä laskuttaa tvv:tä

nettomenoistaan
» Kirjaus: Matkustus- ja kuljetuspalvelut; joukkoliikenteen

alv (10 %)
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Lipputulojen ja
myyntipalkkioiden käsittely
• Matkustajalta peritään lipun hinnan lisäksi

myyntipaikan myyntipalkkio
» Myyntipalkkion suuruuden määrittää myyntipaikka tai

tvv ja se vaihtelee myyntipaikoittain
» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot

(liikelaitos)
» Myyntipalkkiossa on yleinen arvonlisävero (24 %)
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Lipputulojen ja
myyntipalkkioiden käsittely
a) Asiakaspalvelupisteet

» Jos tvv:n oma, tulot suoraan viranomaisen kassaan
» Jos ulkoistettu, tvv sopii tulojen tilittämisestä

viranomaiselle
b) Ajoneuvot

» Ajoneuvoissa ostetut kertaliput ja matkakorttien
lataukset voidaan katsoa ennakkomaksuiksi
liikennöitsijälle

» Liikennöitsijä ei tilitä ko. tuloja tvv:lle, jos näin on
sovittu

» Kertalippujen ostoista ei peritä myyntipalkkiota,
matkakortin lataamisesta peritään

» Tvv ja liikennöitsijä sopivat myyntipalkkion tilittämisestä
tai jäämisestä liikennöitsijälle
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Lipputulojen ja
myyntipalkkioiden käsittely
c) Valtakunnallisten myyntiketjujen toimipaikat

» TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy tekee
puitesopimukset valtakunnallisten myyntiketjujen
kanssa

» Tvv sopii omalla alueellaan liittymisestä
puitesopimukseen

» Myyntiketju tilittää saamansa lipputulot tvv:lle
myyntiketjun kanssa tehdyn liityntäsopimuksen
mukaisesti

» Myyntipalkkio jää myyntiketjulle eikä sitä tilitetä
tvv:lle
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Lipputulojen ja
myyntipalkkioiden käsittely
d) Paikallisesti järjestetyt myyntipaikat

» Tvv voi tehdä myyntisopimuksia paikallisten yritysten
kanssa

» Myyntipaikka tilittää saamansa lipputulot tvv:lle
» Myyntipalkkio jää myyntipisteelle eikä sitä tilitetä

tvv:lle
» Waltti-järjestelmästä raportit, joiden perusteella

tilitettävät summat voidaan määrittää ja tarkistaa
sekä viedä tvv:n kirjanpitoon
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Lipputulojen ja
myyntipalkkioiden käsittely
e) Nettipalvelu

» Voidaan ladata arvo-, kausi- ja sarjalippuja
» Nettipalvelu veloittaa myyntipalkkion matkustajalta
» Matkustaja maksaa tuotteet ja palkkion

verkkopankissa
» Ostos (korttimaksu ja lipputulot) tuloutuu suoraan

viitenumeron perusteella tvv:n määrittelemälle tilille
» Maksutapaprovisiot (=myyntipalkkiot) eivät näy

Waltin raporteissa
» Waltista saadaan nettimyynnin raportti, jossa

myynnit lajeittain eriteltyinä
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