
Kela-kuljetukset 1.12.2020

Mitax 300 

Kelataksa aktivoidaan D-

näppäimellä tai 

numeronäppäimellä. 

Kelataksa on sinun 

alueestasi riippuen myös 

muiden Taksa 

numerovalintojen takana. 

Kannattaa tutkia ennen 

kyydin aloitusta, että oikea Taksa on aktiivisena. 

Muista, että taksa voidaan aktivoida vasta, kun asiakas astuu kyytiin tai hänen 

noutoaikansa täyttyy. 

Kun haluat merkata 

asiakkaan sisään, aseta 

taksamittari Kassalle 

painamalla Kassa. 

Tämän jälkeen paina 

Valinnat. 

Taksamittareiden käyttö Kela-kuljetuksissa 
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Valitse valinta 2 Asiakas 

kyytiin 

Syötä Välityslaitteessa 

oleva Kela-tilaustunnus 

tähän. Kela-tilaustunnus 

on kuusinumeroinen (6). 

Kytke takaisin taksa 

päälle, kun tarvittavat 

asiakkaat on merkattu 

kyytiin.  

Kyydin päätyttyä aseta 

laite Kassalle painamalla 

Kassa. 
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Tämän jälkeen valitse 

Valinnat ja sen jälkeen 

valitse Jaettu maksu. 

Kun perit asiakkaalta 

omavastuun, anna 

summan pysyä aina 25€ 

Jos asiakas esittää 

Vuosiomavastuukortin 

tai kyseessä on 

siirtokuljetus tai muu 

vastaava, niin valitse 

omavastuuksi 0€ 

Muista että asiakkaan omavastuu on aina maksimissaan 25€ 

Kun taksikyydin hinta on pienempi kuin 25€ niin häneltä peritään sen verran mitä taksamittari 

näyttää. 

Esimerkki kuvassa kyyti on maksanut 5,53€ joten häneltä peritään omavastuu, joka on 5,53€ 

Valitse Omavastuun 

maksutapa. 
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Viimeisenä valitse 

Suorakorvaus. 

Tämän jälkeen tulostat 

kuitit normaalisti ja kyyti 

on suoritettu. 

HUOM! Muista aina antaa asiakkaalle kuitit kyydistä, vaikka hän on esittänyt 

Vuosiomavastuukortin. 

Kimppakyyti 

Jos kyseessä on 

kimppakyyti, muista 

syöttää asiakas kyytiin 

vasta silloin kun hän on 

astunut autoon kyytiin. 

Kun saavut ensimmäisen 

asiakkaan 

kohdeosoitteeseen 

muista valita oikea Kela-

tilaustunnus. Tämän 

jälkeen rahastus 

tapahtuu saman kaavan mukaan. Kun olet saanut rahastettua ensimmäisen asiakkaan niin muista 

aktivoida oikea Taksa, jos toinen asiakas jatkaa matkaa. Jos kaikki asiakkat jäävät samaan 

paikkaan niin Taksaa ei tarvitse enään aktivoida. 

Huom! Jos sinulla on 

purkamattomia ajoja 

laitteella, näet sen 

näytöltä  

Ajotiedot: % 
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Mitax 400 

Aktivoi Kela-taksa painamalla 

Taksa 

HUOM! 

Aktivoi Kelataksa vasta silloin 

kun asiakas on kyydissäsi tai 

asiakkaan noutoaika täyttyy. 

Aktivoi Kela-taksa painamalla 

KELA1 

Huom! Tämä näkymä on 

pääkäyttäjällä erilainen, ja nimet 

todennäköisesti ovat myös 

erilaiset. 

Aktivoi Kelataksa vasta silloin 

kun asiakas on kyydissäsi tai 

asiakkaan noutoaika täyttyy. 

Kela-taksan ollessa päällä, 

merkitse asiakas silloin vasta 

kyytiin kun asiakas on autossa. 

Paina As. kyytiin 



Kela-kuljetukset                                               1.12.2020   

                     

 

Syötä tilausvälityspäätteessä 

oleva kuusinumeroinen (6) 

tunnus tähän ja paina sen 

jälkeen OK. 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakas näkyy nyt 

välityslaitteella kohdassa 

Asiakkaita 1. 

 

Huom! Tämä asiakasluku 

muuttuu, kun asiakkaita on 

enemmän kyydissä. 

 

 

Kyydin päätyttyä paina Kassa 

 

Kassa-tilassa valitse Maksu 
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Valitse Jaettu M. 

Valitse Suorakorvaus 

Hyväksy asiakkaan Omavastuu 

painamalla OK 

Huom! Kyydin hinnan ollessa 

vähemmän kuin 25€ sinun EI 

tarvitse sitä tähän syöttää. 

Jos asiakas esittää 

Vuosiomavastuukortin tai 

kyseessä on siirtokuljetus tai 

muu vastaava, niin syötä 

omavastuuksi 0 € ja hyväksy 

se painamalla OK 

Muista että asiakkaan omavastuu on aina maksimissaan 25€ 

Kun taksikyydin hinta on pienempi kuin 25€ niin häneltä peritään sen verran mitä taksamittari 

näyttää. 

Esimerkki kuvassa kyyti on maksanut 5,43€ joten häneltä peritään omavastuu, joka on 5,43€ 
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Valitse asiakkaan omavastuun 

maksutapa painamalla 

sopivaa näppäintä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mene eteenpäin painamalla 

Jatka tai Ohita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun olet saanut merkattua 

kaikkia asiakkaat pois 

taksamittarilta, laite jää Kassa 

tilaan (0.00 €). Pääset tästä 

pois painamalla Vapaatila. 

 

 

 

Kyyti on nyt hoidettu 

onnistuneesti. 
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Kimppakyydissä muista 

merkitä asiakas kyytiin 

vasta, kun hän tulee 

kyytiin. 

Esimerkkikuvassa on 2 

asiakasta kyydissä. 

Tee jaettu maksu 

normaalisti ohjeen mukaan. 

Kun saavut ensimmäisen asiakkaan kohdeosoitteeseen muista valita oikea Kela-tilaustunnus. 

Tämän jälkeen rahastus tapahtuu saman kaavan mukaan. Kun olet saanut rahastettua 

ensimmäisen asiakkaan niin muista aktivoida oikea KelaTaksa, jos toinen asiakas jatkaa matkaa. 

Jos kaikki asiakkat jäävät samaan paikkaan niin KelaTaksaa ei tarvitse enään aktivoida. 
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Lisät 

Aina kun asiakkaalle kohdistuu jokin lisämaksu niin muista lisätä Lisä. Juuri ennen kuin rahastat 

asiakasta ulos, jotta lisät kohdistuvat oikealle asiakkaalle. 

Mitax mittareissa lisä lisätään mittarin ollessa Kassalla. Lisät löytyvät Lisät valikosta. 

Avustamislisä 

Avustaminen noutokohteesta autoon ei kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja 

kuljettaminen on edellyttänyt invataksia tai esteetöntä taksiautoa. 

Avustaminen edellä mainittujen edellytysten lisäksi kantamalla käsivoimin tai erityisen CE-merkitys 

porraskiipijän avulla rakennuksen vähintään 4 askelmaa käsittävässä portaikossa tai asiakasta on 

avustettu CE-merkityillä paareilla ja asiakkaan kuljettaminen on edellyttänyt paarivarustettua 

ajoneuvoa. 

Odotustaksa 

Muista aina käyttää Odotustaksaa kun haet asiakasta kotoa/sairaanhoidon piirin palvelusta tai 

asiakas käy apteekissa. 

Odotustaksa tärkeys on suuri, jotta Kela voi nähdä kuinka sinä odotat asiakasta. 




