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Kirjautuminen Kela -välityspäätteeseen 

 

Kelavälityspäätteenä on Samsung Active 3 tabletti. Laite käynnistetään painamalla vasemmasta ylänurkasta 

keskimmäistä nappia. Laite ”tärähtää” hereille ja käynnistyy. Laite on lukittu Kelavälitykseen. Laitteeseen ei 

voi ladata omia sovelluksia, eikä sillä pääse nettiin. Ohjelmistoa päivitetään automaattisesti ja uusia 

ominaisuuksia otetaan käyttöön. Niistä ilmoitetaan erikseen Lähilogistiikan intrassa. 

 

Tästä napista painamalla pääset aina 

edelliseen näyttöön missä olit. 

Keskimmäinen nappi ohjaa sinut 

kotinäyttöön. 

Tästä painamalla saat näyttöön 

kaikki sovellukset, jotka ovat auki 

samanaikaisesti. Voit hypätä 

sovelluksesta toiseen tai sulkea 

kaikki sovellukset samanaikaisesti. 

 

 

 

Kun olet avannut laitteen, tulee näkyviin perusnäyttö. 

Pyyhkäise näyttöä sivuun, niin kotinäyttö avautuu. 

 

 

 

 

 

Valitse kotinäytöstä Driver App, niin pääset 

kirjautumaan sisään Kelavälitysjärjestelmään. 
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Kun olet valinnut kotinäytöstä Driver App:n, avautuu 

sinulle ohjelman kirjautumisnäkymä. Paina KIRJAUDU 

VUOROON. 

 

 

 

 

 

Syötä oma kuljettajanumerosi ja paina OK  

Jos olet Lähitaksin tai Kymenlaakson taksin aktiivinen 

kuljettaja, sama kuljettajanumero toimii myös tässä 

laitteessa.  

 

 

 

 

Sinulle avautuu päävalikko ja olet valmiina 

vastaanottamaan Kelakyytejä. 

 

  

 

 

   

Päänäkymässä näet karttanäkymän. 

Ei mittaria tarkoittaa, että tämä välityspääte ei ole 

integroitu mittariin, vaan sinun täytyy laittaa mittari 

päälle ja suorittaa Kelalaskutus sillä. Tällä laitteella 

vastaanotetaan Kelakyytejä ja kuitataan ne ajetuksi.

   

 

 

Vihreä auto: vapaa 
ottamaan keikkaa 
vastaan 
Valkoinen auto: 
Keikka päällä  

Vihreä: Nettiyhteys 
OK. Punainen: Ei 
yhteyttä. Huom! Käy 
Asetukset valikossa, 
niin tila virkistetään. 

Tästä pääset takaisin 
valikkonäkymään 

Tästä pääset 
tilausnäkymään 
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Tilauksen vastaanotto  

 

Kyydin hyväksyminen 

 

  

Tässä näkymässä näet vain asiakkaan osoitetiedon ja 

mihin osoitteeseen asiakas on matkalla. 

Voit hyväksyä tai hylätä tilauksen. Hylkäys tapahtuu 

automaattisesti 60 sekunnin päästä. 

 

 

 

Ennakkotilauksen hyväksyminen 

Jos sinulle tarjotaan ennakkotilaus mikä on sovittu 

autollesi, tilausta ei voi perua. Voit vain hyväksyä 

kyydin. Jos ennakkotilaus on pitkälle tulevaisuuteen 

paina Hyväksy painiketta, jolloin tilaus siirtyy 

tilausvalikon alle ja on sieltä katsottavissa ja 

poimittavissa, kun tilauksen ajankohta on. 

Näkymässä näkyy myös Hyväksy heti painike. Se 

näkyy, jos ennakon alkuun on vähän aikaa, jolloin voit 

aloittaa matkan heti.  

 

Tilauksen tiedot 

Kun olet hyväksynyt kyydin, näyttöön tulee Tilauksen 

ohjeet. Tästä näytöstä löydät Kela ID:n eli 

tilaustunnuksen mikä syötetään mittariin, kun asiakas 

otetaan sisään ja taksa laitetaan päälle.  

Jos KelaID:ssä/tilaustunnuksessa on vähemmän kuin 

6 numeroa, lisää tunnuksen eteen niin monta 0, jotta 

numeroita on yhteensä 6. Esim. Jos Kela ID tilauksen 

tiedoissa on 6789, lisää numerosarjan eteen kaksi 0 

eli numero on sen jälkeen 006789. 

Kellonaika näyttää asiakkaalle 
ilmoitetun hakuajan 

Kellonaika näyttää asiakkaalle 
ilmoitetun hakuajan. Jos 
ennakkotilaus on eri päivälle, 
tässä näkyy myös päivämäärä. 

Maksujen tiedot painikkeen alta pääset 
näkemään, pitääkö asiakkaan maksaa 
omavastuu autoon vai ei  

Tästä näet, että 
kyseessä on 
ennakkotilaus 
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 Maksujen tiedot 

Asiakkaan maksun tiedot saat näkyviin, kun painat 

Maksujen tiedot valikkoa. Jos asiakkaan tulee maksaa 

omavastuu autoon, näytössä lukee Omavastuu 

enintään 25.00€.  

Huomio! Jos kyydin hinta on alle 25.00€, asiakas 

maksaa omavastuuna ainoastaan mittarissa näkyvän 

summan eli jos kyydin hinta on 18.90€, asiakas 

maksaa omavastuuna autoon 18.90€. Jos asiakas ei 

maksa omavastuuta, näytössä lukee omavastuu 0€. 

 

 

 

 

Karttanäkymä 

Kun palaat karttanäkymään, painikkeita liu'uttamalla, 

pääset katsomaan asiakkaan tietoja. Lähtöpaikan 

osoitetietoa painamalla karttaan ilmestyy sininen 

ympyrä, mikä näyttää hakuosoitteen sijainnin 

kartalla. Meno-osoitetta painamalla näet myös 

osoitteen karttanäkymässä mihin asiakas on 

menossa. Voit myös sormia ”levittämällä” lähentää ja 

loitontaa näytön karttanäkymää. 

 

Painamalla Näytä matkustajat painiketta pääset 

näkemään asiakkaan nimen, tilausohjeet, asiakkaan 

omavastuun, sekä asiakkaan puhelinnumeron. 

 

 

 

 

 

  

 

Tästä painikkeesta painamalla, 
pääset takaisin karttanäkymään 
ja katsomaan tilauksen tietoja 

Liu'uttamalla painiketta 
oikealle, saat näkyviin 
Näytä matkustajat. 

Näistä symboleista painamalla 
pääset näkemään tilauksen 
tiedot, asiakkaan 
puhelinnumeron, ja asiakkaan 
omavastuuosuuden. 
 

Tätä symbolia painamalla, 
päästään takaisin 
karttanäkymään ja 
kuittaamaan asiakas kyytiin. 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_fiFI892FI892&sxsrf=AOaemvIOAHeWQZVI-qyLaKOif4t12QuUTA:1641125541348&q=liu%27uttamalla&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjovLGHhZP1AhWESPEDHXTYCT0QBSgAegQIARA1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_fiFI892FI892&sxsrf=AOaemvIOAHeWQZVI-qyLaKOif4t12QuUTA:1641125541348&q=liu%27uttamalla&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjovLGHhZP1AhWESPEDHXTYCT0QBSgAegQIARA1
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Kyydin kuittaukset   

 

 

 

 

 

 

Kun olet karttanäkymässä kuitannut asiakkaan sisään, 

avautuu näyttö, jossa näet jälleen asiakkaan tiedot, 

Kela ID:n eli tilaustunnuksen. 

Kun asiakas tulee kyytiin, paina vihreää Asiakas sisään 

painiketta. Jos et saa asiakasta kyytiin, paina Asiakas ei 

saapunut painiketta ja tee mittarista hukkakyyti.  

 

 

 

Kun olet painanut asiakas sisään nappia, tulee jälleen 

karttanäkymä. Ikonit osoitteiden edessä kertoo mikä 

kyydin vaihe on menossa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tästä napista painetaan, kun 
ollaan paikalla asiakkaan 
osoitteessa. 

Paina napista uudestaan, kun 
asiakas tulee auton kyytiin. 
Symboli muuttuu vihreäksi. 

Vihreä ympyrä symboli kertoo, että 
asiakas on noudettu osoitteesta ja on 
auton kyydissä.  
Keltainen nuoli symboli kertoo, mihin 
osoitteeseen auto on matkalla. 
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Tilauksen päättäminen 

 

Kun olet asiakkaan kanssa perillä, on aika päättää 

tilaus. Paina karttanäkymästä rahasymbolia. 

 

 

 

 

Avautuu näyttö, jossa näet asiakkaan 

KelaID/tilaustunnuksen ja asiakkaan omavastuun. 

Hoida Kelalaskutus mittarilla ja paina vihreää 

Maksettu painiketta. Tämän jälkeen olet valmis 

ottamaan uusia Kelatilauksia vastaan. 

Huom! Jos kyydin kuittauksia, Asiakas sisään ja Maksettu 

ei tehdä tämän ohjeen mukaisesti, kyydin tiedot eivät 

välity Kelan maksuliikenteeseen ja näin ollen kyytimaksua 

ei makseta yrittäjälle. On siis erittäin tärkeää tehdä kaikki 

kuittaukset ohjeiden mukaisesti. 

Tilaukset -valikko 

  

Tilaukset -valikosta pääset katsomaan autolle 

kuitattuja ennakkotilauksia, vuoron aikana hoidettuja 

tilauksia ja asettamaan laitteen tauko -tilaan. 

Painamalla tilauksen tiedoista kolmea pistettä, 

pääset katsomaan asiakkaan tietoja. Punaisesta 

painikkeesta pystyt peruuttamaan jo kuitatun 

tilauksen, mikäli sitä ei ole lukittu sinun autollesi. 

Vihreästä napista kuittaat ennakkoon ilmoitetun ja 

kuitatun tilauksen HETI ajoon. 

 

  

 

Jos autoosi on etukäteen sovittuja kyytejä. Kyydistä 

tulee näytön oikeaan ylänurkkaan muistutus puoli 

tuntia ennen kyydin hakuaikaa. Voit kuitata sen 

ajoosi painamalla sinistä nuolinäppäintä.  

 

Tästä pääset katsomaan vuoron 

aikana hoitamasi tilaukset 

Täältä pääset katsomaan myös tulevien päivien 

tilauksia. Paina Tänään -valikosta, niin voit nähdä 

kaikki autolle etukäteen sovitut ennakkotilaukset. 

 

 

 

. 
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Tauon asettaminen  

Kun et voi ottaa Kela -tilauksia vastaan, muista aina 

asettaa laite tauko -tilaan!  

Painamalla vihreää LISÄÄ TAUKO nappia, voit asettaa 

laitteen taukotilaan. 

Punaisesta rastinapista voit poistaa asettamasi tauon. 

Tauko jää poiston jälkeen näkyviin, sen alla lukee 

peruutettu.  

 

 

Voit asettaa tauon 15, 30, 60 minuutin pituisiksi 

valitsemalla halutun ajan ja painamalla Tallenna 

nappia.  

Voit myös halutessasi valita Muokattu painikkeen 

alta ja asettaa taukosi halutun mittaiseksi. 

 

 

Asetukset -valikko 

 Asetukset valikosta näet mikä sovelluksen versio 

sinulla on laitteessasi. Se on tärkeä tieto silloin kun 

soitat tekniseen tukeen. Laitteesi päivitetään 

automaattisesti ja tällä hetkellä uusia päivityksiä tulee 

lähes päivittäin. 

Tästä voit säätää myös näytön kirkkautta. Jos 

kirkkauden säätö jostain syystä toimi, niin kirkkaus 

sopivaksi, paina laitteen päältä nappia, että näyttö 

sammuu ja paina nappia uudestaan, näyttö avautuu 

uudestaan.  

 

 

Asetuksista säädetään myös laitteen ääniasetuksia. 

Tyhjennä valikkoa ei kuljettajan tarvitse käyttää, se 

on tarkoitettu ainoastaan asentamoiden käyttöön. 

Jos sinulta häviää tilaus, tai laite menee jumiin. Soita 

aina keskukseen, sen jälkeen mene asetuksiin ja 

paina POISTA NYKYINEN TILAUS, niin laitteeseen 

voidaan lähettää kyyti uudestaan. Toimi aina 

keskuksen ohjeiden mukaisesti. 
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Vuoron lopetus 

 

Asetuksista lopetetaan myös meneillään oleva vuoro. 

Paina LOPETA VUORO. Sen jälkeen tulee kysymys, 

Haluatko lopettaa vuoron? Jos painat Vahvista, vuoro 

sammuu ja laite tyhjentää automaattisesti päivän 

aikana ajamasi tilaukset. Jos painat Peruuta, palaat 

takaisin Asetus -valikkoon.  

 

 

 

Muista sammuttaa laite myös pääkytkimestä. 

Laitteen päällä kaksi vasemmanpuoleista nappia        

paina niitä samanaikaisesti        näyttöön tulee 

Katkaise virta ja Käynnistä uudelleen. Paina Katkaise 

virta, niin laite sammuu. Laite on hyvä säilyttää 

sisätiloissa talvisaikaan.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


