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Koulutuksen ohjelma

LAITE JA OHJELMISTOKOULUTUS

• Laitteen käyttö

• Ajovälitysohjelmisto

• Koulutuksen materiaali perustuu MAKUPAn palvelunkuvauksessa asetettuihin 
vaatimuksiin.

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

• Yrittäjän velvollisuus on kouluttaa kuljettajansa.



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 (esim. vammaiset, 
liikuntarajoitteiset).

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

•Käytä turvavyötä.



Asiakaspalvelu

• Huomioi asiakkaan nouto- ja jättöpaikan turvallisuus.

• Avusta 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 ja sähköpostiosoitteet. Liikkeenharjoittajalla on 
velvollisuus seurata sähköpostiliikennettä säännöllisesti. Sähköposti pitää olla salattu.

• Yhtiö tiedottaa liikenteenharjoittajia yleisesti www.taksitampere.fi –nettisivujen kautta ja liikenteenharjoittaja 
on velvollinen seuraamaan tiedottamista ja muita käytössä olevia virallisia viestintäkanavia.

• Liikenteenharjoittaja on sitoutunut hoitamaan kuljetuspalvelukeskuksen tarjoamat ajotarjoukset. Ilman 
perusteltua syytä on sanktiona sopimuksen mukainen menettely. (Ks. Liikennöintisopimuksesta tarkemmin.)

• Kuljetuspalvelukeskuksella on oikeus järjestää kuljetukset kokonaishyödyllisesti parhaaksi katsomallaan 
tavalla.

http://www.taksitampere.fi/


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. Huovan ja asiakkaan välissä tulee olla myös 
kertakäyttöinen lakana.

• Sekä asiakkaan alla että päällä tulee olla lakana. Lakana ja tyynyliina oltava kertakäyttöisiä.

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



Maksuliikenne

Jos matkan aikana sattuu jotain sellaista, jotka voivat vaikuttaa liikennöintikorvaukseen, tulee 
yrittäjän/kuljettajan olla välittömästi yhteydessä Kuljetuspalvelukeskukseen, jossa matkan 
lisätietoihin voidaan vielä lisätä tarpeelliset tiedot tilaukseen. 

RAHALIIKENNE: TAMPEREEN ALUETAKSI OY

• Maksutapahtumassa tapahtuvien virheiden korjaaminen ja epäselvien tilanteiden 
selvityspyynnöt tehdään sähköpostilla osoitteeseen laskutus@taksitampere.fi .

• Viesti lähetetään mahdollisimman pian ajotapahtuman jälkeen. Sähköpostiin tulee liittää 
tarkat tiedot tilauksesta, jota asia koskee. 

• Matkoja tilitetään liikennöitsijöille kuun alussa ja puolivälin jälkeen.

mailto:laskutus@taksitampere.fi


Kuljetuspalvelukeskus

• Tilaukset voidaan soittamalla tai nettitilauksena profiloidulle asiakkaalle, jolla on vakiotaksioikeus.

• Aistivammaisille on tekstiviestitilausmahdollisuus.

• Tiedossa olevat matkatilaukset tulee tehdä edellisenä päivänä klo 14:00 mennessä. Ennakoimattomat matkat 
tulee tilata vähintään 2 tuntia ennen toivottua matkan alkua. 

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

• Pikamatkaan on ”hetilähtö-oikeus” ja kaikille asiakkaille on myönnetty 4 matkaoikeuteen sisältyvää matkaa.

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

• Vakiotaksiasiakkuutta asiakkaat voivat anoa kuten tähänkin asti. Vakiotaksiasiakkuus kirjataan 
asiakasprofiiliin järjestelmään vain kunnan viranhaltijan päätösten perusteella.

• Kaikki sote-tilaukset tulee tehdä Kuljetuspalvelukeskuksesta.



Autoihin välitettävät kyytitiedot

• Omavastuu ja kyydin hinta

• Asiakkaan nimi

• Asiakkaan lähtöaika ja arvioitu saapumis aika

• Pysähdysosoitteet sisältäen katuosoitteen 
tarkennuksen, osoitteen tarkennuksen 
lisätietoineen.

• Matkustajien lukumäärä

• Apuvälineet jotka vievät autossa tilaa mm. 
rollaattori, pt. yms.

• Lisätiedot kuljettajille

• Asiakkaan tai yhteyshenkilön puhelinnumero, mikäli 
tähän on saatu asiakkaalta tai huoltajalta  lupa.



Omavastuu

• Kuljetuspalvelukeskus ilmoittaa tilaustiedoissa asiakkaan 
omavastuuosuuden.

• Omavastuut määräytyvät matkatyypin ja/tai kuntakohtaisen ohjeen mukaan. 

• Autossa on oltava kuitin antava rahastuslaite.

• Kuitissa tulee näkyä:
o liikenteenharjoittajan nimi
opäivämäärä, kellonaika
omatkatyyppi, josta omavastuu on maksettu
oKokonaissumma (omavastuun) ja arvonlisäveron osuus



Tilauksen tekoon tarvittavat tiedot

• Nimi

• Henkilötunnus tai asiakasnumero

• Maksaja

• Matkatyyppi

• Lähtöosoite

• Määränpääosoite ja paikan nimi

• Pvm. ja kellonaika, koska tulee olla perillä

• Toivottu lähtöaika tai haluttu määränpäähän saapumisaika / ehdoton perillä oloaika

• Apuvälineet

• Saattaja

• Tuleeko asiakas noutaa tai saattaa sisälle

• Muu asiakkaan tarvitsema apu matkan aikana

• Mahdollinen lyhyt pysähtyminen matkan varrella, muutama minuutti, esim. kirjeen jättäminen postilaatikkoon, pankkiautomaatilla 
poikkeaminen



Millaisilla säännöillä matkoja yhdistellään

• Samaan suuntaan ja samaan aikaan matkustavien asiakkaiden matkatilaukset yhdistellään 
aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

• Yhdistely koskee kaikkia kuljetuspalvelukeskuksen vastuulla olevia matkoja myös yli 
kuntarajojen ja matkatyyppien.

• Matkojen yhdistely ei koske niitä asiakkaita, joilla on yksinmatkustusoikeus. 

• Yksinmatkustusoikeudellisia asiakkaita voidaan kuitenkin ketjuttaa.

• Vakiotaksikyyteihin yhdistellään kuten muihinkin kyyteihin, mikäli asiakkaalla ei ole 
yksinmatkustusoikeutta, jonka maksava taho on ilmoittanut kuljetuspalvelukeskukselle.

• Henkilöautoon yhdistellään enintään 3 henkilöä mukaan lukien saattajat



Sotematkan yhteydessä huomioitavaa

• Tarkista aina asiakkaalta henkilöllisyys.

• 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. 

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

• Poikkeustilanteissa, ota aina yhteys 
kuljetuspalvelukeskukseen, esim.

* Auton hajotessa

* Jos asiakasta ei löydy



Laite- ja ohjelmistokoulutus 

• Matkat välitetään puhelimeen tai tablettiin
• Välitysjärjestelmänä toimii Movit

• Sote-matkoissa ei käytetä mittaria
• Asiakkaalta perittävä omavastuu osuus näkyy asiakastiedoissa

• Autossa täytyy olla kuitin tulostava laite – asiakkaalle annettava peritystä omavastuusta 
kuitti

• Matkan hinta määräytyy korvausluokkien mukaan, joihin liikenteenharjoittaja 
on tarjouksessaan sitoutunut



Laite- ja ohjelmistokoulutus

• Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan
• Asiakkaita yhdistellään ja ketjutetaan
• Ajovälityslaitteen oikeanlainen käyttäminen
• Kuitinantovelvollisuus asiakkaalle



Ajovälitysohjelmisto (Movit)

• Kyydit välitetään käyttäen Intoit:n Movit välitysjärjestelmää
• Välittäminen tapahtuu automaattivälityksen kautta

• Movitiin kirjaudutaan omalla henkilökohtaisella ID-numerolla
• Jokaisella taksia kuljettavalla henkilöllä tulee olla hankittuna 

henkilökohtainen ID-tunnus
• Kanta-Hämeessä kuljettajien id-lomake osoitteessa:
• https://www.taksitampere.fi/kuljettajanumerohakemus-makupa-kuljetu

ksiin/
• Hakemukset hyväksytetään yrittäjällä

https://www.taksitampere.fi/kuljettajanumerohakemus-makupa-kuljetuksiin/
https://www.taksitampere.fi/kuljettajanumerohakemus-makupa-kuljetuksiin/


Ajovälitysohjelmisto

• Reittiä tarjotaan 20 sekuntia. Tarjouksen 
voi hyväksyä tai hylätä.

• Asiakas merkitään kyytiin nousseeksi ja 
samoin merkitään jättäminen.

• Movit laitteessa asiakas merkitään 
kyytiin painamalla kyydin aikaruutua 
kerran. Painamalla kaksi kertaa 
merkitset ei saapuneeksi.



Movit (android laite)

• Laitteen käyttö aloitetaan 
avaamalla Movit-sovellus 
puhelimesta

• Laitteeseen kirjaudutaan 
syöttämällä oma kuljettaja-id 
sekä salasana

• Laitteessa tulee olla internet 
sekä sijainti päällä kirjautuessa



Movit

• Alkunäkymässä laitteessa näkyy 
autot joihin kuljettajalla on 
oikeus kirjautua

• Valitsemalla auton pääset 
aloittamaan vuoron ja näet 
auton reitit päivälle.

• Vuoro lopetetaan alareunassa 
olevasta "Lopeta vuoro" napista.



TBVA

• Kyytitarjous tulee 
päälimmäiseksi

• Näet reittinumeron, reitin 
päivämäärän ja keston

• Matkustajien määrä näkyvissä
• Kyyti tarjoutuu 20 sek
• Hyväksymällä reitti tulee 

päänäkymään 



MOVIT

• Reitin infossa näet asiakkaan tiedot

• Puhelinnumero on suora soitto-
linkki

• Navigointi avaa matkustajan 
osoitteen Google-navikoinnissa

• Henkilömäärä (esim. avustaja)

• Kyseessä olevan kyydin viesti 
välittäjälle

• Matkan hinnan asettaminen



Movit

• Matkustajaan voidaan liittää 
useita ikoneita

• Reitin hinnan saa 
päänäkymässä painamalla 
euron kuvaa

• Omavastuu näkyy reitin alla



Movit

• Sovelluksesta kirjaudutaan ulos valikon 
kautta

• Valikon sisältö vaihtelee kuljettajan 
oikeuksien mukaan

• Viestit-toiminnolla voit olla yhteydessä 
keskukseen. Viestit näkyvät kaikille

• Virhelokin kautta voi lähettää raportin 
IntoIt:in tekniseen tukeen

• Muista kirjautua ulos vuoron päätteeksi 
tietoturvasyistä



Tilausnumerot 

• 0100 4135 Kanta-Hämeen asiakaslinja

• 010 4765 788 Kanta-Hämeen autoilijoiden kysely- ja tilauslinja

• 046 920 0535 Kanta-Hämeen aistivammaisten tekstiviestitilaus
• 010- alkuiset numerot: 8,35 snt./puh.+ 16,69 snt./min.

• Tekstiviestitilaukset oman liittymätyypin mukaan

• 029 309 2622 Kanta-Hämeen autoilijoiden tekninen tuki (arkisin klo 9-15) 
• 050 3497060 Marjut Herranen, Yhteiskunnallisten taksipalveluiden koordinaattori



Yhteystiedot

• Palvelemme ensisijaisesti sähköisiä kanavia pitkin. Huomioittehan, että lähetätte viestinne vain 
yhteen osoitteeseen, jotta palvelukanavamme eivät ruuhkautuisi, ja saamme käsiteltyä 
yhteydenottopyyntönne tehokkaasti. Tällä varmistamme myös, että viestinne tulevat käsittelyyn 
eivätkä jää yksittäisten työntekijöiden sähköposteihin. 

• Yleinen palaute ja palveluun liittyvät kysymykset 

    kanta-hame.sote@taksitampere.fi  

  

• Laskutukseen liittyvät tiedustelut
laskutus@taksitampere.fi  

• Tekninen tukipalvelu
tekniikka@taksitampere.fi 

  https://www.taksitampere.fi/asiakaspalvelu/anna-palautetta/ 

mailto:kanta-hame.sote@taksitampere.fi
mailto:laskutus@taksitampere.fi
mailto:tekniikka@taksitampere.fi
https://www.taksitampere.fi/asiakaspalvelu/anna-palautetta/


Kiitos!
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