
TAKSI HÄME AUTOILIJA KYSELYN VASTAUKSIA 

 

Moro! Vaikuttaa siltä, että teitä on siellä taas liikaa, Ymmärrän että alkuun piti olla kolme jotta hommat 

lähti käyntiin. Taksamittari ja maksupääte muutokset olisi hyvä laittaa alulle jo hyvissä ajoin. Tarkoitan 

yhteishankintaa! Mitax olisi mielestäni huomattavasti parempi vaihtoehto Semelille. 

Tällä hetkellä toimistolla on 1 vakituinen työntekijä (sopimuksella 4pv viikossa) + 3 hallituksen jäsentä 

hoitaa operatiivista toimintaa ja tekniikan puolta tuntiveloituksella. Vakituiselle työntekijälle töitä on 

riittävästi. Nähdäksemme paljon tehokkaammin tämän hetken työmäärää ei pystytä tekemään. 

Toimistolla ei siis ole jatkuvasti montaa työntekijää, vain tarvittavan työmäärän verran.  

Yhteishankintaa ei valitettavasti näillä resursseilla tulla toteuttamaan. 

Koulukyydeissä voisi laittaa toimintaan saman mikä oli jo "tonnin luurissa" että saisi suoraan päätteeseen 

laitettua kyydin hinnan ja maksu hoituisi sitä kautta eikä siten että autoilijat joutuvat itse laskuttamaan 

kyydit.  

Päätteen kautta laskutus on jo osassa kuljetuksia käytössä. Tilitys joudutaan tällä hetkellä vielä 

tekemään jokaisen autoilijan kahdalla manuaalisesti, ja se on hyvin työlästä. 

Välitysjärjestelmätoimittajan kanssa on työn alla tilityksen automatisointi, jonka toimintaan saatuamme 

voimme ottaa lisää järjestelmän kautta tilitettäviä laskutuskyytejä. 

Tiedottaminen on parantunut, mutta vieläkin siinä on petrattavaa. Ensimmäistä kertaa minulla on 

välitysyhtiön kanssa tunne, että siellä ollaan aidosti autoilijan asialla. Minä ajattelen, että jos tällä tiellä 

jatketaan, niin tämä voi toimia. Liian moni meistä toimii yksinäisenä soturina, kun voitaisiin toimia 

komppaniana, jolloin tuloksiakin olisi helpompi saavuttaa. 

Kiitos, teemme parhaamme jotta voimme olla autoilijoille mahdollisimman tehokas kyydinvälitysyhtiö. 

Pyrimme tiedottamaan aktiivisemmin. Taksi Hämeen uusilla nettisivuille on nyt autoilijat osio, mistä 

löytää jatkossa mahdollisimman kattavasti tietoa. 

Valkeakoskelle alueet sellaiseen muotoon, että voi valita omat "suosikkialueet". En halua ensimmäisenä 

aluehaussa nähdä muiden alueiden tolppia. 

Järjestelmä toimittajalle on annettu toive tätä koskien. Niin että lähimmät ruudut näkyisivät 

ensimmäisenä listalla. Aikataulua päivitykselle ei ole vielä tiedossa. 

Agressiivisempaa mainostusta. 

Markkinointia tullaan tehostamaan. Uusien nettisivujen myötä markkinointia pystytään myös paremmin 

jatkossa kohdentamaan oikealle kohderyhmälle. Parasta markkinointia on ajallaan saapuva, siisti ja 

palvelualtis kuljettaja! Isossa kuvassa meitä kaikkia tarvitaan laadun ylläpitämiseksi. Kiitos kaikille 

kuljettajille jokapäiväisestä hienosta työstä! 

Mielestäni auton puhelin on melko turha. Kukaan ei soita siihen, vaan kuljettajalle suoraan.  

Auton puhelinnumero on hyvin tärkeä! Nykyään asiakas voi soittaa Taksi Häme- ja 02 taksi sovelluksesta 

suoraan AUTONPUHELINNUMEROON. Myös puhelimen kautta tehdyistä tilauksista lähtee asiakkaalle 

tekstiviesti jossa tilauksen vastaanottaneen auton puhelinnumero! 

 

 



Perustakaa OMA välitys. 

Laskelmia tästä on tehty. Haaste on hyvin suuri ja vaatisi monenlaisen osaamisen palauttamisen yhtiölle. 

Lähiaikoina tämä ei ole ainakaan vielä mahdollinen ja tulevaisuuttaa emme kukaan osaa ennustaa      

Postikorttikokoinen Taksi Hämeen mainos olis kiva saada tarrakiinnityksellä taksin sivulasiin tai 20-30 

senttisenä esim takalasiin. 

Lataa Taksi Häme- sovellus tarraa on nyt toimistolla 10 x 40 cm kokoisena noudettavissa. 

In-app maksut takaisin niin kuin mti ssä, asiakkaille maksu sovelluksella ja yhtiölaskutus sovelluksen kautta. 

Verkkokauppa, josta voi tilata mm. tarroja, pinssejä, työvaatteita, ajopäiväkirjoja jne. 

Sovelluksen kautta maksua (pankkikortilla etukäteen maksu) ei tällä tietoa oteta käyttöön. Tämä 

käsittääksemme aiheuttaa ongelmia kiinteähintaisissa kuljetuksissa, jos maksettuun reittiin tuleekin 

poikkeuksia. Muut järjestelmän kautta laskutettavat kyydit tulevat yleistymään kun saamme tilitys 

prosessin automatisoitua. Verkkokauppa harkintaan. 

Kupumaksu pois kaikilta. 

Poistettu kaikilta välityksessä olevilta. Kupu kuuluu nykyään välityksen kokonaishintaan. Kupu on 

kuitenkin Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy:n omaisuutta. 

Sellaiset "mainos näytöt " pyörimään junaasemlle, linjaautoas , sairaaloiden odotusaulat yms. Missä lukee 

että täällä operoi "taksihäme" ja numero xxx +lataa äppi . Jos tarvitset kela-kyytiä niin numero se ja se Jos 

tarvitset sote-kyytiä numero se ja se (ehkä nämäkin palveluna) . Meinaan muuten taas joku "uusi" taksi 

brändi tulee koettelemaan onneansa . Kun ihminen tulee junasta niin sieltä heti bongaisivat paikallisen 

palvelun , muuten soitteleva 02 kakkosiin ja valopilkkuihin kun muusta eivät tiedä. 

Otetaan tämä harkintaan. Kela- ja sotekyydin markkinoiminen ei tietysti kuulu Taksi Hämeelle, mutta 

tässä olisi mahdollista tehdä yhteistyötä kela- ja sotepalvelun tarjoajien kanssa. 

Yhtiön suunta näyttää mielestäni kevään jälkeen hyvältä. Yrittäjiä kurittavia vaatimuksia ei tule lisätä, 

niinkuin yhtiö ei olekkaan tehnyt. Toiminta näyttää pääasiassa hyvältä. 

Kiitos, kuten aiemmin mainitsimme teemme parhaamme jotta voimme olla autoilijoille mahdollisimman 

tehokas kyydinvälitysyhtiö. Pyritään olemaan mahdollisimman kevyt ”työkalu” yrittäjille.  

Huomioiden nykyisen henkilökuntamäärän, olette onnistuneet mainiosti. Kuukausimaksun lisäksi perittävä 

kyytikohtainen välitysmaksu on liian suuri. Sen pienentämiseksi tulisi tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet.  

Kevään 2022 taksamuutoksessa tuo entinen asiakkaalta peritty tilaustapalisä integroitiin lähtömaksuihin 

(lähtömaksuja nostettiin), jotka kattavat kyytikohtaista välitysmaksua. Maksun suuruutta tullaan 

tarkastelemaan myöhemmin keväällä samalla kun päätetään taksamuutoksista. 

 

 


