
Kela-koulutus 
liikenteenharjoittajille

18.06.2018
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ASIAKASPALVELU
• Asiakaspalvelu
• Toiminta pyörätuoliasiakkaan kanssa
• Porrasveto pyörätuolilla
• Paaritaksi

MAKSULIIKENNE

TILAUSVÄLITYSKESKUS
• Autoihin välitettävät kyydit
• Omavastuu
• Tilauksen tekoon tarvittavat tiedot
• Matkojen yhdistely



Koulutuksen ohjelma

LAITE JA OHJELMISTOKOULUTUS

• Mikä muuttuu

• Mikä säilyy

• Ajovälitysohjelmisto

• Koulutuksen materiaali perustuu Kelan palvelunkuvauksessa asetettuihin vaatimuksiin.

• Kelan mukaan liikenteenharjoittajan kontakti tulee olla suoraan palveluntuottajaan, eikä 
Kelaan.

• Yrittäjän tehtävä on kouluttaa kuljettajansa.

• Tilaisuuden tarkoitus on antaa valmiudet toimia uudessa Kela-yhteistyömallissa. 



Asiakaspalvelu

• Hyvän asiakaspalvelun lähtökohta on henkilökohtainen 
hygienia ja siisteys (myös auton).

• Asiakaspalvelussa on kyse vuorovaikutustilanteesta, 
jolta molemmat osapuolet odottavat jotakin.

• Ole ystävällinen.

• Vaatii palveluasennetta sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

• Huomioi asiakas, tervehdi, ota katsekontakti, hymyile, 
ole läsnä.

• Huomioi mahdollisia asiakkaan tarpeita: Haluaako 
asiakas keskustella vai ei, radio.

• Valmius kohdata myös erityisasiakkaita (vammaiset, 
liikuntarajoitteiset).

• Noudatan liikennesääntöjä ja muun liikenteen 
huomioivaa ajotapaa, joka on myös asiakkaalle 
miellyttävää.



Asiakaspalvelu

• Huomioin asiakkaan nouto- ja jättöpaikan turvallisuuden.

• Avustan asiakasta tarvittaessa: oven avaus, avustaminen autoon mennessä tai noustessa, 
matkatavaroiden nostaminen, saattaminen sisälle tai noutaminen sisältä asti.

• Kuljettajan tulee huolehtia auton lämpötilasta ja ilmanvaihdosta siten, että ne ovat asiakkaan kannalta 
asianmukaiset ja miellyttävät.

• Kuljettajan tulee muistaa vaitiolovelvollisuus

• Kuljettajan on kyettävä palvelemaan suomen kielellä.

• Liikenteenharjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että kuljetuspalvelukeskuksella on aina tiedossa 
kuljetuksia hoitavien autojen ajantasaiset puhelinnumerot.

• Liikenteenharjoittaja on sitoutunut hoitamaan kuljetuspalvelukeskuksen tarjoamat ajotarjoukset. Ilman 
perusteltua syytä on sanktiona sakkorangaistus tai sopimuksen purku. (Ks. Kelakyytien 
kuljettajasopimuksesta tarkemmin.)

• Kuljetuspalvelukeskuksella on oikeus järjestää kuljetukset kokonaishyödyllisesti parhaaksi katsomallaan 
tavalla.



Toiminta pyörätuoliasiakkaan kanssa

• Kuljettajan pitää tarvittaessa kuljettaa pyörätuolia erilaisissa sisä- ja ulkotiloissa: kadulla, 
kynnyksen yli jne.

• Pyörätuoliasiakas kiinnitetään standardin SFS 5912 mukaisesti.

• Pyörätuoli kiinnitetään tuolin rungosta ajoneuvon runkoon neljällä kiinnitysnauhalla siten, että 
pyörätuoli ei ajon aikana liiku paikaltaan. 

• Hätätilanteissa pyörätuoli on saatava vapautettua 60 sekunnissa.

• Sidonta on aina tehtävä ilman työkaluja.

• Asiakas kiinnitetään tuoliin ensisijaisesti kolmipisteturvavyöllä.

• Kiinnityslaitteiden tulee olla standardin mukaisia ja laadukkaita.



Porrasveto pyörätuolilla

• Pyörätuolin selkänoja rappusiin päin.

• Kallista tuoli isojen pyörien varaan niin paljon, 
että tuoli on tasapainossa.

• Vedä/laske tuolia askelma kerrallaan.

• Ponnistava ja toinen jalka tulee olla eri 
askelmilla.

• HUOM! Jos olet vähänkään epävarma tai et 
osaa oikeaa suoritustekniikkaa, älä tee 
porrasvetoa, vaan pyydä apua.

• Porrasveto on fyysisesti erittäin raskas 
suoritus.

• Porrasveto kierreportaissa vaatii aina 
vähintään kaksi henkilöä.



Paaritaksi

• Paaritaksi on tarkoitettu kiireettömään potilaskuljetukseen silloin, kun ambulanssia ei tarvita.

• Paarit kiinnitetään autoon valmistajien ohjeiden mukaisesti.

• Paarien mallista, ominaisuuksista ja rakenteesta riippuen ne kiinnitetään joko niille suunnitelluille 
kiskoille, kiinnityslavetille tai käytetään standardin mukaisia kuormasidontavöitä, joilla paarit 
kiinnitetään neljästä pisteestä. 

• 1.1.2017 jälkeen rekisteröidyissä autoissa ei saa käyttää kiskoille asennettavia paareja (Trafi).

• Asiakas kiinnitetään paareihin turvavöillä, jos mahdollista nelipisteturvavöillä.

• Lähtiessä tarkistetaan, että asiakkaalla on mahdollisimman hyvä asento matkustaa.

• Asiakas peitellään puhtailla huovalla matkan ajaksi.

• Sekä asiakkaan alla että päällä tulee olla lakana. Lakana on oltava kertakäyttöinen.

• Paaritaksin kuljettajan tulee noudattaa rauhallista ajotapaa. Kiihdytykset, kaarteet ja kuopat 
tuntuvat makuuasennossa istuma-asentoa rajummilta.



Maksuliikenne

Jos matkan aikana sattuu jotain sellaista, joka vaikuttaa korvauspäätöksen tekemiseen, tulee 
yrittäjän/kuljettajan olla välittömästi yhteydessä Kela- keskukseen, jossa matkan lisätietoihin voidaan 
vielä lisätä tarpeellista tietoa KELA:lle. 

SUNIT-LAITTEEN OMAAVAT AUTOT / RAHALIIKENNE: TAMPEREEN ALUETAKSI OY

• Maksutapahtumassa tapahtuvien virheiden korjaaminen tapahtuu korjauskaavakkeen kautta. 
Korjauskaavake löytyy www.taksitampere.fi -sivujen alaosasta ”Kela korjauslomake”

• Kaavake täytetään ja lähetetään mahdollisimman pian ajotapahtuman jälkeen. Kaavakkeen 
täyttäminen onnistuu myös puhelimella tai tabletilla. Kaavakkeeseen tulee liittää kuitti. 

• Matkojen tilityspäivä on keskiviikko tai jos keskiviikko on pyhäpäivä, siirtyy tilitys seuraavaan 
arkipäivään. Tilityspäivänä tilitetään ne matkat, joihin Kela on tehnyt korvauspäätöksen ja 
maksanut suorituksen.



Maksuliikenne

MUUT AUTOT / RAHALIIKENNE: TAKSILIITON YRITYSPALVELUN MAKSULIIKENNEKESKUS

• Maksuliikenteen hoitajalla on oikeus pyytää lisäselvitystä ajettuun suorakorvausmatkaan. Näihin 
selvityksiin on vastattava kirjallisesti viipymättä, mutta viimeistään 7 vrk:n sisällä viestin 
lähettämisestä. 

• Maksupäätteiden tulee olla niissä autoissa, mihin ne on ilmoitettu olevaksi 
maksuliikennetietolomakkeessa. Maksupäätteitä EI VOI vaihtaa autosta toiseen. 

• Matkojen tilityspäivä on keskiviikko tai jos keskiviikko on pyhäpäivä, siirtyy tilitys seuraavaan 
arkipäivään. Tilityspäivänä tilitetään ne matkat, joihin KELA on tehnyt korvauspäätöksen ja 
maksanut suorituksen Yrityspalvelulle. 

• Yrittäjät voivat olla kaikissa kysymyksissä maksuliikenteeseen liittyen yhteydessä 
maksuliikennekeskukseen autoilijapalveluun. Kesän ajan 10.8.2018 asti klo 9-15 p. 0207 756 
792 ja 13.8.2018 klo 8-16. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen 
maksuliikennekeskus@taksiliitto.fi.



Tilausvälityskeskus

• Kela-tilaukset voidaan 1.7.2018 alkaen tehdä soittamalla tai nettitilauksena profiloidulle asiakkaalle, jolla on 
vakiotaksioikeus tai pitkäaikainen SV67-todistus.

• Aistivammaisille on tekstiviestitilausmahdollisuus.

• Puhelimitse tilaukset tulee tehdä edellisenä päivänä klo 14:00 mennessä. Kiireelliset ennalta arvaamattomat 
tilanteet kuten ensiapukäynnit voidaan tehdä heti-tilauksena tarpeen vaatiessa. 

• Kuljettajien on tehtävä vakioasiakkaiden nettitilaukset viimeistään edellisenä päivänä klo 14:00 mennessä.

• Ruuhkatilanteessa tilausvälityskeskus ottaa vastaan vain kiireelliset (saman päivän) tilaukset ja seuraavan 
päivän vakiotaksitilaukset.

• Vakiotaksiasiakkuutta asiakkaat voivat anoa, kuten tähänkin asti, Kelasta. Vakiotaksiasiakkaat profiloidaan 
järjestelmään vain Kelan ilmoitusten perusteella. (poikkeuksena alle 16- vuotiaat yksinmatkustavat ja vaikeasti 
vammaiset lapset joiden hoito on keskitetty Keskus- tai Yliopistosairaalaan).

• Kaikki Kela-tilaukset tulee jatkossa tehdä Kela-keskuksen kautta, muutoin Kela ei korvaa kyytiä.

• Menopaluuta tai kotikuntia ei enää ole olemassa 1.7.2018 alkaen Kela-välityksessä.



Autoihin välitettävät kyytitiedot

• Matkan tilausnumero
• Reitin numero
• Asiakkaan nimi
• Pysähdysosoitteet sisältäen 

katuosoitteen tarkennuksen, osoitteen 
tarkennuksen lisätietoineen.

• Matkustajien lukumäärä
• Apuvälineet jotka vievät autossa tilaa 

mm. rollaattori, pt. yms.
• Lisätiedot kuljettajille
• Asiakkaan puhelinnumero, mikäli tähän 

on asiakkaalta saatu lupa.



Omavastuu

• Asiakkaan yhdensuuntaisen matkan omavastuu määritellään toteutuneiden 
matkakustannusten mukaan matkan päätteeksi. Matkan omavastuuosuuden 
määrä vuonna 2018 on enintään 25€ matkalta. 

• Mikäli mittari näyttää kohteessa alle 25€ on omavastuu mittarin osoittama 
summa. 

• Asiakkaan vuotuinen omavastuuosuus vuonna 2018 on 300€.
• Vuosittaisen omavastuun täyttymisen jälkeen Kela lähettää automaattisesti 

asiakkaalle omavastuukortin (SV191). 
• Asiakas voi kirjautua Kelan verkkosivuille omilla pankkitunnuksilla ja näyttää 

todistuksen  omavastuukaton täyttymisestä: mobiili-laitteella,  tulosteella, 
kuvakaappauksella tms.

• Kela palauttaa liikaa maksetut omavastuut takautuvasti asiakkaille. 



Tilauksen tekoon tarvittavat tiedot

• Henkilötunnus tai asiakasnumero

• Nimi

• Lähtöosoite

• Määränpääosoite ja paikan nimi

• Pvm. ja kellonaika koska tulee olla perillä

• Apuvälineet

• Saattaja

• Onko matkakorvaustodistus SV67

• Tuleeko asiakas noutaa tai saattaa sisälle

• Muu asiakkaan tarvitsema apu matkan aikana

• Muu mahdollinen asiakkaan poikkeama matkalla esim. apteekkipoikkeama paluussa jonka Kela 
korvaa tai kaupassa käynti paluumatkalla, josta aiheutuvat kustannukset eivät mene Kelalle.



Millaisilla säännöillä matkoja yhdistellään
• Samaan suuntaan ja samaan aikaan matkustavien asiakkaiden matkatilaukset yhdistellään aina, kun se on mahdollista 

ja tarkoituksenmukaista.

• Yhdistely koskee kaikkia tilausvälityskeskuksen vastuulla olevia Kela-matkoja myös yli kuntarajojen. Tampereen 
aluetaksin toimiessa Kela-välityskeskuksena sekä Pirkanmaan että Kanta-Hämeen maakunnissa, yhdistelyä voidaan 
tehdä myös yli maakuntarajojen. 

• Asiakas voi olla terveydenhuollon yksikössä aikaisintaan tuntia (60 min) ennen vastaanottoaikaa.

• Kun asiakas kotiutuu terveydenhuollon yksiköstä odotusaika matkan tilauksesta kuljetuksen lähtöön voi olla enintään 
60min.

• Jos asiakas tai terveydenhuolto on tilannut paluumatkan yli tuntia ennen matkan haluttua lähtöaikaa, matkaan ei 
sovelleta tunnin odotusaikaa.

• Ennakkoon tilattuun matkaan kuitenkin tullaan tekemään yhdistelyitä silloin, kun samaan aikaan ja samaan suuntaan on 
muita kulkijoita.

• Matkojen yhdistely ei koske niitä asiakkaita, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on tilannut matkan kertoen 
yhdistelykiellosta, joka on määritelty SV67- todistukseen. 

• Vakiotaksikyyteihin yhdistellään kuten muihinkin kyyteihin, mikäli asiakkaalla ei ole yksinkulkuoikeutta jonka Kela on 
ilmoittanut välityskeskukselle.

• Asiakkaan matka-aika voi pidentyä yhdistelyn vuoksi enintään kaksinkertaiseksi verrattuna asiakkaan suoraan 
taksimatkaan, mutta kuitenkin enintään 2 tuntia.

• Henkilöautoon yhdistellään enintään 3 henkilöä mukaan lukien saattajat



Kela-matkan yhteydessä huomioitavaa

• Tarkista aina asiakkaalta henkilöllisyys sekä 
voimassaoleva Kela-kortti.

• Lisätietokentässä on aina tärkeitä täydennyksiä liittyen 
tilauksen kokonaisuuteen, joten kyytitarjouksen 
hyväksymisen yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää lukea 
kaikki lisätieto! Lisätietoja voi tulla myös jälkikäteen 
kyytipäivityksenä tai dataviestinä. Odotustaksoissa 
osastolle saattoa ei korvata, mutta osastolta nouto 
korvataan.

• Apteekkipoikkeama ja apuvälineen nouto korvataan, 
mutta mikäli tilauksessa tätä ei ole mainittu, tulee asia 
viipymättä ilmoittaa tilausvälityskeskukseen. 
Yhdistelyssä tulee apteekkipoikkeama keskittää yhteen 
apteekkiin. Apteekki poikkeamaa korvataan 
maksimissaan 15 min. saakka.

• Mikäli matkaan tulee muutoksia, niistä tulee ilmoittaa 
tilausvälityskeskukseen viipymättä.

• Poikkeustilanteissa, ota aina yhteys 
tilausvälityskeskukseen, esim.

* Auton hajotessa

* Jos asiakasta ei löydy



Laite- ja ohjelmistokoulutus

• Mikä muuttuu?
• Kela päivittänyt maksuliikenneskeeman, joka vaikuttaa mittarin 

käyttämäiseen 
• Sunit hoitaa automaattisesti, ei vaikuta ajamiseen
• Muutoksia toimintaan Mitax ja Semel mittareissa.

• Mitax 21 ei kelpaa!!
• Välitysjärjestelmänä TaxiBook ja TaxiBook Vehicle

• Jos autossa on jo TBV yhteys Tampereen Aluetaksiin, on välitys kunnossa
• Muussa tapauksessa älypuhelin (Samsung Galaxy A5), jossa toimii TBVA

• Liikennöitsijä vastaa liittymän hankkimisesta (min. rajaton data 4G 20M)

• Uusi taksoitus
• Vain kaksi taksaluokkaa ja vain kaksi lisää, odotusmaksu ja hidasajo sisältyvät



Laite- ja ohjelmistokoulutus

• Mikä säilyy?
• Asiakkaan omavastuu enintään 25€

• Yhdistelykyydeissä omavastuu jaetaan asiakkaiden kesken tasapuolisesti ajetun 
matkan mukaan.

• Mitax ja Semel laskevat asiakkaalta perittävän omavastuuosuuden automaattisesti
• Suniteissa vastuu laskemisesta on kuljettajalla!

• Omavastuun katto 300€, asiakas todistaa katon täyttymisen vuosiomavastuu-kortilla
• Myös kela.fi asiointipalvelusta tulostettu todiste kelpaa

• Asiakkaan henkilöllisyys sekä voimassa oleva Kela-kortti tarkistetaan.
• Asiakkaita yhdistellään jatkossakin
• Taksamittarin ja ajovälityslaitteen oikeanlainen käyttäminen
• Kuitinantovelvollisuus



Ajovälitysohjelmisto (DDS TaxiBook)

• Kyydit välitetään käyttäen DDS:n TaxiBook ohjelmistoa
• Autossa kyydit vastaanotetaan päätelaitteella, jossa toimii TaxiBook Vehicle

tai TaxiBook Vehicle Application ohjelmistot.
• TBV = Sunit, Vector tms.
• TBVA = Samsung GA5, HTC Win

• Taxibookiin kirjaudutaan omalla henkilökohtaisella ID-numerolla
• Jokaisella taksia kuljettavalla henkilöllä tulee olla hankittuna henkilökohtainen ID-tunnus

• Liikennöitsijän ID on sama kuin auton numero 
• Kanta-Hämeessä auton järjestysnumeron eteen laitetaan 10 

• Esim. auto 123 on järjestelmässä 10123, ja autoilijan ID on 10123
• Kanta-Hämeessä kuljettajien ID-pyynnöt henkilökohtaisesti Tampereen Aluetaksilta



Ajovälitysohjelmisto

• Kaksivaiheinen kyydin hyväksyminen
• Aikarajat hyväksyminen 1 = 60s ja 

hyväksyminen 2 = 30s
• Asiakas merkitään kyytiin nousseeksi 

ja samoin merkitään jättäminen.
• TBVA (Samsung) laitteessa kyyti 

esitetään reittinä ja reittipisteinä, 
pisteet merkitään käydyiksi 
järjestyksessä. Asiakkaan kyytiin 
nouseminen merkitään painamalla 
asiakkaan tietojen edessä olevaa 
painiketta.



Ajovälitysjärjestelmä

• Jatkossa jokaisella asiakkaalla on oma uniikki 6 numeroinen tunnus
• Mitax laitteissa syötetään asiakkaan noustessa kyytiin
• Semeleissä maksupäätteeseen kirjoitetaan tunnus, ennen ajon alkamista

• Yhdistelyissä pitää muistaa ehdottomasti näppäillä tunnukset

• Suniteissa automatiikka hoitaa
• TBVA päätteessä tunnus merkitty tekstillä ”syötä maksupäätteeseen”

• TBVA päätteeseen tulee kyydin päätyttyä syöttää mittarisumma. 
Myös omavastuu tulee muuttaa, mikäli sitä ei peritä!



TaxiBook Vehicle Application (Samsung Galaxy A5)

• Laitteen käyttö aloitetaan 
avaamalla Taxibook-sovellus 
puhelimesta

• Laitteeseen kirjaudutaan 
syöttämällä oma kuljettaja-id

• Laitteessa tulee olla vihreänä 
palvelinyhteys sekä auton 
kirjautuminen, jotta käytön voi 
aloittaa



TBVA

• Alkunäkymässä laitteessa 
näkyvät lähialueiden ruudut, 
tulevat tilaukset, sekä vapaat 
ajoneuvot ruuduissa

• Pystykyytiä painamalla voit 
siirtyä varatuksi laitteessa

• Laitteesta kirjaudutaan ulos 
painamalla Vapaa-tekstin 
vieressä olevia vaakapalkkeja



TBVA

• Kyytitarjous on kaksivaiheinen
• Ensimmäinen näkymä näyttää 

alueen, josta tilaus on tulossa
• Hyväksyminen näyttää matkan 

tarkemmat tiedot
• 60 sekuntia ja 30 sekuntia
• Hylkääminen palauttaa 

alkunäkymään, ja auto menee 
aluejonon viimeiseksi



TBVA

• Puhelin osoittaa reitin 
lineaarisesti

• Klikataan ”täpät” aktiivisiksi sitä 
mukaa, kuin matka etenee

• Matkustajan näkyviin tietoihin 
tulee maksupäätteeseen 
syötettävä asiakaskohtainen 
koodi (päivitys tulossa)



TBVA

• Omavastuun 
muutokset täytyy 
tehdä laitteelle käsin

• Klikataan 
omavastuu nappia

• Jos matkan hinta jää 
alle 25 euroa, 
yhdellä 
matkustajalla, 
muuttuu ov 
automaattisesti



TBVA

• Matkan päätyttyä klikataan vielä 
määränpään ”täppää”

• Maksunapilla avautuu 
taksamittari kenttä, johon 
syötetään matkan hinta käsin

• Tämä varmistaa omavastuun



TBVA

• Lopuksi pääte näyttää vielä 
kyydin tiedot, tässä näkyy myös 
vielä maksupäätteeseen 
tarvittava koodi

• Matka päätetään painamalla 
valmis.

• Ohjelma palaa alkunäkymään.



Tilausnumerot

• 0800 9 8811    Pirkanmaan asiakaslinja
• 0800 9 8812    Pirkanmaan hoitolaitoslinja
• 010 476 5666  Pirkanmaan autoilijoiden kysely- ja tilauslinja
• 04650139414  Pirkanmaan aistivammaisten tekstiviestitilaus
• 0800 9 8821    Kanta-Hämeen asiakaslinja
• 0800 9 8822    Kanta-Hämeen hoitolaitoslinja
• 010 476 5777  Kanta-Hämeen autoilijoiden kysely- ja tilauslinja
• 0504765043    Kanta-Hämeen aistivammaisten tekstiviestitilaus
• 010- alkuiset numerot: 8,35 snt./puh.+ 16,69 snt./min.

• Tekstiviestitilaukset oman liittymätyypin mukaan



Kiitos!


