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YKKÖSRYHMÄN HINTALIITE 2 UUDENMAAN PALVELUALUE 
 

Kelan korvaamissa matkoissa 1. Käytettävät maksut ja taksat, 2. SLG:n palvelumaksut ja 

maksuliikenteen lisämaksut, jotka ovat Palvelualuekohtaisia. 

 

 
1. Kuljetuspalvelukorvaukset (käytettävät taksat ja maksut) 

 
Kelan korvaamissa matkoissa käytetään 01.01.2022 – 31.12.2024 alla olevia taksoja. 

 

 

Palvelut 

Taksat 01.01.2022 - Kelakyytien taksat 
(sis. alv 10 %) 

 Taksa Yksikkö 

Perusmaksut 

Arkipäivänä klo 06:00 – 20:00 välisenä aikana taikka 
klo 06:00 – 16:00 välisenä aikana lauantaina tai kirkkolain 
(1054/1993) 4 luvun 3§:n mukaisten juhlapäivien, vapunpäivän 
tai itsenäisyyspäivän aattona. 

4,20 € 

Muina aikoina ja sunnuntain ollessa aattopäivä. 6,40 € 

 
Ajomatkamaksu 

Taksaluokka I (1-4 henkilöä) 1,15 €/km 

Taksaluokka II (yli 4 henkilöä tai paarikuljetus) 1,47 €/km 
   

Odotusmaksu 33,45 €/tunti 
   

Avustamislisä 

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

11,17 € 

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

21,40 € 
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2. Suomen Lähilogistiikka Oy:n (SLG) palveluhinnasto 

 

SLG veloittaa palveluistaan alla olevan taulukon mukaisin hinnoin. 
 

 

SLG:n palvelumaksut Perusryhmälle 

• hintoihin lisätään laskutettaessa arvonlisävero (24 %). 

 Hinta 
(alv 0 
%) 

Yksikkö 

Liittymismaksu 
• ovat autokohtaisia 

• sisältävät LH:n koulutuksen, joka voi voi olla 
koulutustilaisuus tai korvaavasti koulutusmateriaalina 
annetaan esimerkiksi paperiohje ja/tai videoklippi. 

 

Liittymismaksu 1.12.2021 alkaen 

 

300,00 

 
 
 

500,00 

 

€ 

 
 
 

€ 

Kuukausimaksu 

• ovat autokohtaisia kuukausihintoja 

• ovat Palvelualuekohtaisia 

 

• veloitetaan kolme (3) kuukautta etukäteen 

• LH hankkii mobiilivälityspäätteen SLG:n ohjeiden mukaan. 

 
150,00 

 
€/kk 

Palveluprovisio 

• lasketaan Kelan matkakorvausten (alennusten 
jälkeisestä) arvonlisäverottomasta koko Korvattavan 
matkan hinnasta sisältäen matkan omavastuuosuuden 

 
2,97 

 
% 

Ajovälitys   

• Samsung tabletti ja ohjelmisto   

a) vuokraamalla (sis.Kela-ohjelmistot ja 
tietoliikenneyhteydet 

 
49,00 

 
€ / kk 

b) ostamalla (tabletti ja teline) 599,00 € 

sis. Kela-ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet 29,99 € / kk 

Maksuliikenteen lisämaksut 

• Taksikuutio Oy:llä (MLK) on oikeus veloittaa LH:lta 
näiden virheellisestä toiminnasta MLK:lle aiheutuneet 
lisätyökustannukset, jotka aiheutuvat esimerkiksi 
maksupäätteiden ja taksamittareiden ohjeiden 
vastaisesta käytöstä tai muusta autoilijasopimuksen 
vastaisesta toiminnasta. 

 

• Jos LH:n yksittäinen auto tuottaa enintään neljä (4) 
virheellistä matkaa kuukaudessa, korjaa MLK nämä ilman 
erillisveloitusta. Jos virheitä on viisi (5) tai enemmän, 

 
60,00 

 
€/h 
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veloittaa MLK LH:aa aiheutuneesta lisätyöstä 
toteutuneen työmäärän mukaisesti. Minimiveloitus on yksi 
(1) tunti. 

  

• LH:n pyytämästä lisäselvitystyöstä, kuten erillisraportointi 
matkoista, veloitetaan toteutuneen työmäärän mukainen 
korvaus. Minimiveloitus on yksi (1) tunti. 

 
60,00 

 
€/h 

• Toimitusmaksu, mikäli LH pyytää MLK:lta erillisen Kela- 
provisioraportin matkoistaan. 

 
30,00 

 
€/kpl 
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