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Hyvät liikenteenharjoittajat,
Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy (HUT) tiedottaa seuraavaa:
Uudenmaan maakunnan alue jaetaan 1.7.2018 alkaen viiteen (5) palvelualueeseen.

Kunkin palvelualueen kalusto jaetaan ns. ykkösryhmään ja ylivuotoautoihin. Ykkösryhmän autoille
keskitetään kaikilla alueilla mahdollisimman paljon kyytejä. Tavoitteena on nostaa ykkösryhmän autojen käyttöaste mahdollisimman korkeaksi. Vain siinä tapauksessa, että ykkösryhmän autoilla ei ole
mahdollista toteuttaa matkaa Kelan asettamien aikarajojen puitteissa, ko. matka välitetään ylivuotoryhmän autoille. Korostamme, että ykkösryhmän autot sitoutuvat ajamaan vain ja ainoastaan Kelan
korvaamia matkoja ajovuorossaan. Ko. ajovuorot sijoittuvat päiväajalle, jolloin valtaosa Kelamatkoista
tapahtuu.
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Kelan korvaamissa suorakorvausmatkoissa käytetään Uudenmaan maakunnan alueella aikavälillä
1.7.2018 – 31.12.2021 alla olevia taksoja.

Palvelut

Perusmaksu
Arkisin klo.6:n ja 20:n välisenä aikana taikka klo.06:n ja 16:n välisenä
välisenä aika lauantaina tai kirkkolain (1054/1993) 4 luvun 3§:n mukaisten
juhlapäivien, vapunpäivän tai itsenäisyyspäivän aattona
Muina aikoina ja sunnuntain ollessa aattopäivä
Ajomatkamaksu
Taksaluokka I (1-4 henkilöä)
Taksaluokka II (yli 4 henkilöä tai paarikuljetus)

Kelakyytien
taksat (sis.alv.) yksikkö
1.7.2018 31.12.2021
4,47 €

6,82 €

1,22 €/km
1,57 €/km

Odotusmaksu

35,63 €/tunti

Avustamislisä
Avustaminen noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta
sisätilaan ja kuljettaminen on edellyttänyt invataksia tai esteetöntä autoa

11,89 €

Avustaminen edellä mainittujen edellytysten lisäksi kantamalla käsivoimin
tai erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla rakennuksen vähintään neljä
askelmaa käsittävässä portaikossa tai asiakasta on avustettu CE-merkityillä
paareilla ja asiakkaan kuljettaminen on edellyttänyt paarivarustettua
ajoneuvoa

22,79 €
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Liikenteenharjoittajilta veloitettavat maksut
Liittymismaksut sisältää liikenteenharjoittajan koulutuksen
Ykkösryhmä (yrittäjällä kokemusta nykyisestä suorakorvausjärjestelmästä)
Ykkösryhmä ( mikäli ei ole kokemusta suorakorvausmatkoista)

150 €
300 €

Ylivuotoautot (yrittäjällä kokemusta nykyisestä suorakorvausjärjestelmästä)
Ylivuotoautot ( ei aikaisempaa kokemusta suorakorvausmatkoista)

50 €
300 €

Kuukausimaksut (veloitetaan 3 kk:tta etukäteen)
Ykkösryhmä (Taksi-Helsingin tai Lähitaksin välityksen kautta)
Ykkösryhmä (HUT:n mobiilisovelluksen kautta)
Ylivuotoautot (Taksi-Helsingin tai Lähitaksin välityksen kautta)
Ylivuotoautot (HUT:n mobiilisovelluksen kautta)

100
150
15
75

€/kk
€/kk
€/kk
€/kk

Välitys-maksuliikennemaksut (matkan alv.0 %- hinnasta)
Välitysprovisio

4,9 %

Maksuliikennepalvelut ja niistä perittävät maksut
Liikenteenharjoittaja sopii HUT:n alihankkijan kanssa.
HUT:n alihankkijat ovat:
Lähitaksi Oy
Taksi Helsinki Oy
Taksiliiton Yrityspalvelu Oy

Lopullinen ilmoittautuminen
HUT on saanut 19.4. ja 9.5.2018 tehtyjen kyselyiden kautta kerättyä riittävästi liikenteenharjoittajia, jotka
ovat kiinnostuneita ajamaan Kelakyytejä 1.7.2018 alkaen. Koska jälkimmäisessä kyselyssä (Tarkentava
kalustokysely 9.5.2018) oli tiedusteltu erityisesti vertailussa huomioitavia asioita niin pyydämme, että lopulliseen valintaprosessiin haluavat liikenteenharjoittajat varmistavat, että tarkentava kalustokysely
(9.5.2018) on heidän kohdaltaan ajan tasalla. Mikäli jokin asia on muuttunut jo vastatusta kyselystä, voidaan tiedot päivittää tekemällä kysely (Tarkentava kalustokysely 9.5.2018) uudelleen muuttuneilla tiedoilla.
Tarkentavan kalustokyselyn päätösajankohtaa siirretään 31.5.2018 loppuun asti. Kaikki siihen mennessä
ilmoittautuneet liikenteenharjoittajat huomioidaan valittaessa kuljetuspalveluiden tuottajia HUT:lle.
Valintaprosessi tehdään keskiviikkoon 6.6.2018 mennessä. Sen jälkeen toimitamme valituille liikenteenharjoittajille sopimuksen allekirjoittamista varten. Ko. sopimukset tulee lähettää allekirjoituksin varustettuna
13.6.2018 mennessä joko osoitteella sopimukset@hu-taksit.fi tai postitse alla olevaan osoitteeseen
Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy, Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki / Viite: Kuljetuspalvelusopimus
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