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Yleisohje
• Kuljettaja

• Kuljettajan tehtävänä on valvoa, että matkustajalla on matkaan oikeuttava 
lippu autoon noustessaan.  Kuljettajat valvovat matkan aikana, että 
matkustajan lippu on voimassa ja että se on oikean vyöhykkeen ja 
ikäryhmän mukainen ja oikealle henkilölle kuuluva. 

• Liputta tai vääränlaisella lipulla matkustavalta peritään oikea maksu matkan 
alkupäästä kohteeseen. 

• Lippu on asiakkaan puhelimen näytöllä, josta lipun oikeellisuus tarkistetaan. 
Puhelimessa näkyy lipun jäljellä oleva voimassaoloaika.

• Rekisteröidään nousu rahastuslaitteelle tuotteelle Mobiililippu.

• Asiakas
• Asiakkaan tulee esittää lippu kuljettajalle aina ajoneuvoon noustessa. Myös 

joukkoliikenteen tarkastajat voivat tarkastaa lipun. Asiakkaan on 
huolehdittava, ettei esimerkiksi puhelimen akku lopu kesken matkanteon.

• Asiakas löytää lipun sovelluksen Liput-välilehdeltä, jolla näkyvät kaikki 
voimassa olevat liput. 

• QR-koodin yläpuolella näkyy lipun jäljellä oleva voimassaoloaika. Historia-
välilehdellä voi katsella aiemmin tilattujen lippujen tietoja.

• Samalla puhelimella voi tilata useamman lipun (esim. yhdessä matkustava 
vanhempi ja lapsi).



Lipun tarkistus asiakkaan puhelimen näytöltä

• Lipun kielet suomi, ruotsi, englanti.

• Lipputyyppejä kertaliput ( aikuinen, lapsi 7-16 v., 

opiskelija)

• Lipun voimassaoloaika, joka vähenee koko ajan.

Huom. Aika on juokseva eli jos sekunnit eivät muutu, on 

lippu väärennös.
Voit varmistaa aitouden vielä pyytämällä asiakasta näyttämään 

saman lipun historia-tiedoista (pyyhkäisemällä sivusuunnassa 

näyttöä tai painamalla historia nappia). Jos kyseessä on 

kuvakaappaus niin asiakas ei voi siirtyä sovelluksen toisiin osiin.

• Mikäli asiakkaalla on useampia lippuja, esim. aikuinen ja 

lapsi, ne näkyvät näyttöä selaamalla.

• Alhaalla näkyy kellonaika, eli jos tämä eroaa sen hetkisestä 

ajasta, tarkista historia-tiedoista lipun aitous. Mikäli sekunnit 

ei juokse on kyseessä väärennös.

Mobiililipun tarkistaminen silmämääräisesti. 
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Asiakkaan sovelluksessa huomioitavia asioita 

Historia tiedoista näkee ostetut liput. 

Voimassaolevat liput ovat keltaisella 

tekstillä.

Mikäli epäilet lipun olevan kuvaväärennös, 

pyydä asiakasta näyttämään historia-

tiedot

Asiakkaan Lippu, joka on oltava esillä 

bussiin noustessa. Siitä näkee lipun 

tyypin ja kuinka pitkään lippu on 

voimassa.  Aika on juokseva. Alhaalla 

on sen hetken kellonaika.

Lippukauppa, jossa on 

tarjolla ostettavat tuotteet.

Huom. Eri käyttöjärjestelmissä näkyvät 

voivat olla hieman erilaisia. 



Asiakkaan kuitti

• Asiakas saa 
halutessaan joka 
ostosta kuitin 
sähköpostiin. Kuitti 
näyttää tältä.



Miten asiakas saa ladattua sovelluksen

• Sovellus toimii seuraavissa käyttöjärjestelmissä:

• Applen IOS 8.0 ja uudemmat versiot App Store

• Android 4.0.3 ja uudemmat versiot Play-kauppa

• Latauspaikoista sovelluksen löytää nimellä: PayiQ Tickets


