
Ohjeistus www.finap.fi 
-palvelussa olevan hinnaston 

ilmoittamisesta taksiyrityksen 
vuosiseurantalomakkeelle



Miksi hinnastotietoa kysytään taksiyritysten 
vuosiseurantalomakkeen kysymyksessä 25?

Liikennepalvelulain 154§:n mukaan

taksipalvelun olennaiset tiedot (mukaan lukien hintatiedot) tulee löytyä 
ajantasaisina www.finap.fi -palvelusta
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http://www.finap.fi/


Mitä tulee huomioida ennen kuin aloitan tietojen 
syöttämisen taksiyrityksen vuosiseurantalomakkeelle? 

Varmista, että oman taksiyrityksesi tai käyttämäsi välityspalvelun hinnasto löytyy 
www.finap.fi –palvelusta (katso ohje dialta 6)

Ohje taksipalvelun lisäämisestä www.finap.fi –katalogiin, mikäli se sieltä puuttuu:

 https://www.fintraffic.fi/fi/valityskeskukset-taksiliikenne

 Jos välityspalvelusi puuttuu www.finap.fi palvelusta, niin olethan yhteydessä 
välityspalveluusi ja pyydät, että lisäävät tietonsa (mukaan lukien hinnastot) 
www.finap.fi -palveluun
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Minkä hinnaston www.finap.fi –nettiosoite tulee 
ilmoittaa?

Mikäli taksiyritys pääsääntöisesti ajaa yhden tai useamman välityskeskuksen 
ajoja ja käyttää näin ollen pääsääntöisesti yhden tai useamman 
välityskeskuksen hinnastoja 

 Syötä lomakkeelle kunkin välityskeskuksen FiNAP-palvelun nettiosoite 

 Listaus välityskeskuksista löytyy dialta 8 

Mikäli taksiyritys noudattaa palvelussaan ainoastaan omaa hinnastoaan 

 Varmista, että oman yrityksen tiedot ovat ajan tasalla www.finap.fi –palvelussa 

 Syötä lomakkeelle nettiosoite, josta tiedot löytyvät www.finap.fi –palvelusta 

 Lisätietoja tietojen ylläpidosta NAP-palvelusta löytyy linkin takaa: 
www.fintraffic.fi/fi/valityskeskukset-taksiliikenne
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Mikä on oikea muoto ilmoitettavalle osoitteelle? 

Kyselylomakkeelle nettiosoite tulee ilmoittaa URL-muodossa

Tämä tarkoittaa nettiosoitetta asianmukaiseen www.finap.fi-palvelusta
löytyvään hinnastoon  

Lomakkeelle syötettävän nettiosoitteen tulee olla muodossa: 
https://finap.fi/#/service/000/000

 KORVAA NOLLAT ASIANMUKAISELLA NUMEROILLA

 ELI ESIM. https://finap.fi/#/service/123/123
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Miten löytää tuo ”Finapin nettiosoite"

Taksiyritys etsii palvelussaan käyttämänsä hinnaston nettisivun 
osoitteesta www.finap.fi

Kyseessä voi olla joko oman taksipalvelunsa tai taksivälityspalvelun sivu

Kyseisen palvelun kohdalta taksiyritys valitsee "Näytä kaikki tiedot >" 
(sininen painike)
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Etsi yritystä nimellä tai Y-
tunnuksella

Paina nappia 
”Näytä kaikki 
tiedot”

http://www.finap.fi/


Finap-nettiosoitteen kopiointi ja toimittaminen
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Kopioi nettiosoite suoraan tai ota talteen osoitteen 
numerot ja syötä ne erikseen nettiosoitteen sisälle
vuosiseurantalomakkeella kohtaan 25

Kopioi nettiosoite Finap-katalogista lisättäväksi 
vuosiseurantalomakkeen kohtaan nro 25.

Osoitteen kopiointi tapahtuu eri päätelaitteilla 
(älypuhelin, tietokone) eri tavoin, usein klikkaamalla 
www-osoiteriviä ja kopioimalla.
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Palveluntarjoaja Y-tunnus www.finap.fi  URL

02 Taksi Oy 3107771-3 https://finap.fi/#/service/3051/4269

Etelä-Savon Taksi Oy 2572677-2 https://finap.fi/#/service/1405/1981

Helsinki Metropolitan Taksi Oy 2991332-1 https://finap.fi/#/service/2906/3668

ICABS 24Service/Järvi-Suom 2459758-5 https://finap.fi/#/service/2646/3401

iTaksi Finland Oy 3130504-2 https://finap.fi/#/service/2990/4022

Joensuun Taksi Oy 0889152-2 https://finap.fi/#/service/50/53

Jyväskylän Aluetaksi Oy 0911197-0 https://finap.fi/#/service/1441/2029

Kainuun Taksivälitys Oy 1983993-0 https://finap.fi/#/service/1497/2090

Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy 0944689-3 https://finap.fi/#/service/931/1465

Keski-Suomen Aluetaksi Oy 0929024-3 https://finap.fi/#/service/939/1449

Keskustaksi Oy 0182357-8 https://finap.fi/#/service/1515/2107

Kovanen Yhtiöt Oy 2840640-8 https://finap.fi/#/service/338/695

Kymenlaakson Taksi Oy 1941760-7 https://finap.fi/#/service/1387/1961

Lahden Aluetaksi Oy 0587608-7 https://finap.fi/#/service/14/42

Lounais-Suomen Taxidata Oy 0908804-5 https://finap.fi/#/service/180/461

Lähitaksi Oy 0220285-3 https://finap.fi/#/service/29/29

Palveluntarjoaja Y-tunnus www.finap.fi  URL

Mankkaan Taksi Oy 1832871-7 https://finap.fi/#/service/492/896

Menevä Oy 0711979-2 https://finap.fi/#/service/1434/2022

Nurmijärven Linja Oy 0129518-9 https://finap.fi/#/service/60/60

Opentaxi 2934935-3 https://finap.fi/#/service/2940/3812

Oulun Aluetaksi Oy 0839381-4 https://finap.fi/#/service/2353/3125

PRO-Keskus Oy 2806722-3 https://finap.fi/#/service/2304/3072

Ridesolutions Oy 3113149-2 https://finap.fi/#/service/2951/3871

RX Enterprise Oy 3142584-5 https://finap.fi/#/service/3034/4172

Satakunnan Aluetaksi Oy 0946498-7 https://finap.fi/#/service/61/67

Savon Taksidata Oy 0207876-8 https://finap.fi/#/service/9/5

Scio Comm Oy 3005653-1 https://finap.fi/#/service/3027/4146

Taksi Helsinki Oy 0838031-9 https://finap.fi/#/service/2264/3021

Taksi Saimaa Oy 0162166-9 https://finap.fi/#/service/702/1176

Tampereen Aluetaksi Oy 0829622-1 https://finap.fi/#/service/182/467

Turun Taksikeskus Oy 2276740-5 https://finap.fi/#/service/1710/2350

Uber B.V. 56317441 https://finap.fi/#/service/112/112

Yandex / Yango Taxi B.V. 64591069 https://finap.fi/#/service/2309/3079

www.finap.fi katalogista löytyvät
välityspalvelut ja vastaavat www-osoitteet 
(tilanne 5.4.2022)
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