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Liikenteenharjoittajien tilaisuus 1.11.2021



o Lähitaksi Oy luo turvallisen taloudellisen perustan toiminnalle

o Kokemus auttaa palvelun toteuttamista

o Keskittyy yhteiskunnan korvaamien matkojen toteuttamiseen

o Keskittää kuljetukset valitsemalleen kalustolle

o Yhtiön tavoite:

➢ Markkinoiden tehokkain ja kilpailukykyisin palveluntuottaja

Suomen Lähilogistiikka Oy (SLG)



Suomen Lähilogistiikka Oy (SLG)

o 1.1.2022 aloitetaan 5 maakunnassa / palvelualueella: 

✓ Uusimaa, Lappi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso

o Välityskeskuspalvelut: Helsingissä, Rovaniemellä ja Kotkassa

o Maakunnat voidaan jakaa useisiin ajoalueisiin (sopimuksessa ”Ajoalue”)

o Maksuliikenteen hoitajana (laiteriippumaton) Taksikuutio Oy

Kaikkiaan tarjolla n.1,2 milj. tilausta / v  → yli 50 m €/v



Liikennesuunnittelu

• Liikennesuunnittelua ohjaa Kelan kanssa tehty sopimus

• Lähilogistiikka järjestää liikenteen yhteisesti pohdittujen tapojen

perusteella - osallistamme ja kuuntelemme liikenteenharjoittajia

• Liikennemallia kehitetään yhdessä koko sopimuskauden ajan

liikenteenharjoittajien kanssa

• Kokemusta sekä keskusta-alueilta että reuna-alueilta vuodesta 1965



Liikennesuunnittelu

• Palvelualueen sisällä voi olla ajoalueita, joihin kyydit välitetään    

ensisijaisesti 

• Palvelualueen ulkopuolelle suuntautuneet kyydit pyritään palauttamaan 

samalla autolla liikenteenharjoittajan niin halutessa

• Kustannustehokkuuden saavuttamiseksi menopaluukyytejä järjestetään 

ajoalueiden perusteella



Palvelualue ja 

mahdolliset 

Ajoalueet



Liikenteenharjoittajien (LH) sopimus
o Sovitaan Lähilogistiikan ja liikenteenharjoittajan välisestä kuljetuspalvelun

tuottamisesta: 

• tehtävät 

• kalusto 

• velvoitteet 

• yhteistyö

• käytänteet 

• laatutaso 

• muut ehdot

Sopimus: 

• osoitteesta www.lahilogistiikka.fi

• allekirjoittamiseen julkaistaan pian ohjeet

http://www.lahilogistiikka.fi/


Tarvittavat autolaitteet (muut kuin LTX)

Ajovälitys

Samsung-tabletti ja ohjelmistot, hankitaan:  
A) vuokraamalla
• 49 €/kk, sisältää tabletin, asennustelineen ja tarvittavat ohjelmistot (Kelassa 

tarvittava Router Groupin Driver App, Knox-etähallintaohjelmisto, SIM-kortti)
B) ostamalla:
• Tabletti ja teline 599€

+ joiden lisäksi Kelassa tarvittavat ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet 
29,99 €/kk



Tarvittavat autolaitteet (Lähitaksin autot)

o Lähitaksin autot ovat mukana Kelan perusryhmän sopimuksessa, johon ei tarvitse allekirjoittaa erikseen 

sopimusta: kk-maksu veloitetaan Lähitaksin palvelusopimusmaksun yhteydessä.

o Jokainen lähitaksilainen taksiyrittäjä voi luonnollisesti hakea myös Ykkösryhmään: ohjeet hausta julkaistaan 

myöhemmin.

o Lähitaksin autoihin tulee uudet, vuokrattavat täyspaketit:

• Samsung Galaxy Active 3 -tabletti
• Mitax 400 taksamittari
• Verifone maksupääte
• Brodit teline

o Sama Samsung-tabletti hoitaa Kelan välityksen sekä myöhemmin Lähitaksin uuden ajovälitysjärjestelmän 

tilausten vastaanoton.

o Autoissa tulee olemaan siis 2 laitteistoa (nykyinen sekä uusi ”Samsung-paketti”) siirtymäajan, mutta vain yksi 

nykyinen voimassaoleva laitevuokra veloitetaan siirtymäajalta. 



Maksuliikenne autolaitteet (muut kuin LTX:n autot)

Mittariksi käy:

• Mitax 400, Mitax 300

• Semel TM6000 ja M2

• Frogne TM3

Mittareille asennettava sen alueen taksat, joihin liikenteenharjoittaja ilmoittautunut

• Mitax 400 ja 300 mittariasentamossa

• TM6000 ja M2 ”ilmapäivityksenä”

• Frogne TM3 ”ilmapäivityksenä”

Mittareilta maksutiedot toimitetaan Taksikuutiolle

• Suoraan, jos purku Taksikuutiolle

• Paikallisen taksiyhtiön kautta Taksikuutiolle – sovittava ko. yhtiön kanssa



Alueelliset mittaripajat

• Uusimaa: Patenttiasennus, Taksituote, Teletiimi, Laatupalvelu TK, Vantaan 

Autolaite

• Kanta-Häme: 

• Nelipyörä Oy (Tiiriön toimipiste)

• Länsi-Suomen Taksiasennus (Lehtinen)

• Kymi: Kymenlaakson Taksivarustelu

• Lappi: Mainos-Harila, Pohjoisen Mittariasennus Oy

• Päijät-Häme: Viestipaja 

→ Liikenteenharjoittajat saavat itse valita asentamonsa.



Taksat Päijät-Häme

Perusmaksu: 

• 4,95 € / 7,55 €

Ajomatkamaksu:

• Taksaluokka I: 1,35 €/km 

• Taksaluokka II: 1,74 €/km

Odotusmaksu: 39,49 €/tunti

Avustamislisä:

• 13,18 €

• 25,26 €



Liikenteenharjoittajien maksut: Päijät-Häme

Liittymismaksu: 

• 300 €

• 30.11.2021 jälkeen 500 €

Kuukausimaksu: 59 €/kk

Palveluprovisio: 5,98 %

Maksuliikenteen lisämaksut:

• 60 €/h (erilliset sovitut työt)

• 30 €/kpl (erilliset maksuraportit)



Maksuttomat tilausnumerot Päijät-Hämeessä

080005160
taksiasiakkaat

080005161 
vakiotaksi

080005162
terveydenhuolto



Kiitos.


