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11.10.2016

MATKAHUOLLON OPISKELIJASARJALIPPUJEN KELPOISUUS ELY-KESKUKSEN
WALTTI-LIIKENTEESSÄ

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Waltti-sopimusliikenteessä käytettävien opiskelijalippujen lippuvalikoimaa laajennetaan 17.10.2016 alkaen siten, että myös Kelan
koulumatkatuetut Matkahuollon 44 matkan sarjaliput kelpaavat maksuvälineenä. Opiskelijaseutuliput eivät edelleenkään kelpaa Waltti-liikenteessä.
Kelan koulumatkatuen saanut toisen asteen opiskelija voi valita joko Walttikoulumatkatukilipun tai Matkahuollosta ostettavan Kelan koulumatkatuetun 44 matkan sarjalipun. Opiskelija voi siis valita näistä kahdesta lipputuotteesta omaan matkustustarpeeseensa sopivamman lipputuotteen käyttäessään Waltti-liikennettä.
Jos opiskelija haluaa muuttaa käytössään olevia lipputuotteita, hänen tulee olla yhteydessä oppilaitoksensa opintotoimistoon.
Toimintaohje opintotoimistoille lipputuotteen vaihtamiseksi
1. Jos opiskelijalla on ollut vain Waltti-lippu ja hän haluaa vaihtaa sen Matkahuollon 44 matkan sarjalipuksi
- opiskelija täyttää uuden ostotodistuksen (Kelan KM2-lomake) lipun ostamiseksi Matkahuollosta
- oppilaitos täyttää ostotodistukseen mm. jäljellä olevien lipunostokertojen
määrän, jäljellä olevat ostokerrat voi varmistaa Kelasta, viimeinen ostokerta
tulee varmistaa opiskelijalta
- oppilaitos lähettää kopion ostotodistuksesta Kelalle
- uutta koulumatkatukihakemusta ei tarvita (Kela korjaa kulkutapatiedon
omaan järjestelmäänsä saatuaan kopion uudesta ostotodistuksesta)
2. Jos opiskelijalla on ollut kaksi lippua, Waltti-lippu ja Matkahuollon sarjalippu, ja
hän siirtyy käyttämään pelkästään Matkahuollon sarjalippua
- koska opiskelija on jo saanut ostotodistuksen myös Matkahuollosta ostettavaa lippua varten, uutta ostotodistusta ei tarvita
- opiskelijan tulee itse ilmoittaa Kelalle, että siirtyy käyttämään vain Matkahuollon lippua
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Kela tarkistaa opiskelijan koulumatkatuen ja antaa uuden päätöksen kulkutavalla Matkahuolto, opiskelijalla ei muutoksen jälkeen ole enää oikeutta
oman maksuosuuden palautukseen (43 e/kk)

3. Jos opiskelijan kulkutapa muuttuu kokoaan, esimerkiksi oman auton tai koulukuljetuksen käytöstä joukkoliikenteen käyttäjäksi
- opiskelija tekee Kelalle uuden koulumatkatukihakemuksen ja hakee oppilaitokselta ostotodistuksen Matkahuollon opiskelijasarjalipun tai Walttikoulumatkatukilipun ostamiseksi
Opintotoimistoja pyydetään lähettämään ELY-keskukselle tiedot niistä opiskelijoista, jotka luopuvat Waltti-opiskelijalippujen käytöstä. Ilmoituksessa tulee olla opiskelijan nimi ja syntymäaika (ei hetu) ja se tulisi lähettää sen kuukauden aikana, milloin
opiskelija on ilmoittanut luopuvansa Waltti-lipun käytöstä. Tiedot pyydetään lähettämään sähköpostilla Katriina Niiraselle, osoite katriina.niiranen@ely-keskus.fi.
Waltti-koulumatkatukilippujen osalta opiskelijan tulee ottaa huomioon, että
-

-

lipulla oleva kausi kannattaa käyttää loppuun, koska Walttikoulumatkatukilippua ei lunasteta takaisin
Waltti-koulumatkatukilipulla olevaa tuotetta ei voi vaihtaa muihin lipputyyppeihin,
kokonaan käyttämättömät lipputuotteet (aloittamaton koulumatkatukilipun
kausi) voi käydä lunastamassa siinä asiakaspalvelupisteessä, mistä on ostanut lipun, palvelumaksu veloitetaan
Waltti-kortin korttimaksua ei palauteta
Waltti-kortin saa pitää itsellään myöhempää käyttöä varten tai ladata siihen
vaikkapa arvoa

Waltti-asiakaspalvelupisteet opastavat yleisissä Waltti-korttiasioissa.

Lisätiedot

JAKELU

Joukkoliikenneasiantuntija Toini Puustinen puh. 0295 026 757
Joukkoliikennesuunnittelija Katriina Niiranen puh. 0295 026 605

Oy Matkahuolto Ab
Waltti-asiakaspalvelupisteet Itä-Suomessa
Liikenteen asiakaspalvelu, Tampere
TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy
TVV Kaupungit Joensuu, Kuopio ja Mikkeli
Iisalmen kaupunki
Kela

