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Ohje kela-yhdistelykyytien ajamiseen 
 
Kyytitarjouksessa ei näe onko kyseessä yhdistelykyyti. Ensimmäisen kerran yhdistelystä näkee 
kuittaamisen jälkeen, jolloin välityslaitteessa ponnahtaa tieto useammasta nouto- ja jättöpaikasta. 
 

 
 

Kun saavut ensimmäiseen noutopaikkaan ja noutoaika on ohitettu, voit laittaa mittarin päälle 
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Kun taksa on päällä, ensimmäinen asiakas merkitään icabbissa kyytiin automaattisesti, asiakkaalle 
ilmoitetaan auton saapumisesta tekstiviestillä (mikäli asiakas haluaa ilmoituksen), jonka jälkeen 
välityspäätteeseen tulee näkyviin seuraavan asiakkaan noutoaika, -paikka ja nimi. Merkitse asiakas 
kyytiin taksamittarissa. Asiakkaan kuusinumeroisen tunnuksen löydät info-välilehdeltä. 
Esimerkkikyydissä asiakkaan ”Testi Reima” tunnus on 603019. 
 
 

            
 
  

Kun laitat mittarin päälle, seuraavan 
asiakkaan tiedot tulevat näkyviin. 
 
Muista syöttää matkustajanumero, kun otat 
asiakkaan kyytiin. 
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Seuraavaksi otetaan toinen matkustaja kyytiin. Ensin paina välityspäätteessä ”SAAPUNUT” ja tämän 
jälkeen ”KYYTIIN”. Kun toinen matkustaja on kyydissä, syötä taksamittarilla toisen matkustajan 
kuusinumeroinen matkustajatunnus. 
 

   
 
Kun molemmat matkustajat on otettu kyytiin sekä välityspäätteessä, että taksamittarissa, lähdetään 
kohti määränpäätä. Esimerkkimatkassa matkustaja ”Testi Reima” on matkustajanumerolla 603019 ja 
matkustaja ”Testimatkustaja” numerolla 603357. 
 

 
 
 

Toisessa noutopaikassa 
on tärkeää kuitata 
välityspäätteessä 
matkustaja noudetuksi. 
Mikäli tämän vaiheen 
ohittaa, kyydin saa 
päätettyä ilman 
palaamista toiselle 
noutopaikalle, tai 
keskuksen avulla. 
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Seuraavaksi jätetään matkustaja pois kyydistä, ensimmäisenä kyydistä jää pois ”Testi Reima”, 
taksamittarissa mennään KASSA-tilaan, valitaan Maksu -> Jaettu M., jonka jälkeen valitaan 
matkustajatunnuksen perusteella poisjäävä asiakas. Ensin jää pois ”Testi Reima” [603019] 
 

Tärkeää tietoa lisistä 
 
Matkassa olevat lisät kohdistetaan matkustajalle, kun asiakasta ollaan jättämässä. Kassa-tilassa 
lisätään avustuslisä tai paarilisä. Lisää ei saa laittaa mittarille kyydin aluksi. Mikäli molemmilla 
matkustajilla on lisä, niitä ei saa syöttää samalla kertaa, vaan juuri ennen maksutapahtumaa. Mikäli 
molemmat lisät syötetään kerralla, molemmat lisät kohdistuvat vain ensimmäisenä jäävälle 
matkustajalle. Jos lisän syöttää matkan aluksi, lisä kohdistuu ensimmäisenä jäävälle matkustajalle. 
 
 
 
 

                      
   

                 
 
 
Maksu suoritetaan, kuten missä tahansa muussakin kelakyydissä. Mikäli omavastuukatto on täynnä, 
asiakkaalta ei veloiteta mitään, jolloin omavastuuksi merkitään 0 €. Mikäli omavastuukatto ei ole 
täynnä, annetaan omavastuun olla 25,00 €, taksamittari muuttaa summan automaattisesti 
vastaamaan oikeaa veloitusta.  
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Ensimmäisen maksutapahtuman jälkeen ajetaan seuraavan matkustajan määränpäähän, merkitään 
matkustaja viedyksi välityspäätteessä ja päätetään taksamittarilla kela-kyyti, kuten mikä tahansa 
vastaava, jossa on yksi matkustaja kyydissä. 
 

        

    
 
Painamalla vapaatila-painiketta välityspääte vapautuu kyydistä ja kirjautuu sijaintisi mukaiseen 
alueeseen. 

Kun matkustaja on viety 
määränpäähän, muista 
jättää asiakas painamalla 
AS VIETY -nappia. Kun 
kaikki matkustajat on jätetty 
kyydistä, näkyviin tulee 
valkoisella pohjalla oleva 
STOP-teksti. 


