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Tilausliikenteen tallentaminen NAP-palveluun 

 

1. Siirry sivulle www.finap.fi ja rekisteröidy palveluun, mikäli et ole sitä vielä teh-

nyt. 

 

Mikäli olet jo rekisteröitynyt, kirjaudu sisälle palveluun. Linkki palvelun käyttöohjei-

siin löytyy sivun yläreunasta Valikko-painikkeen takaa tai tästä linkistä. Ohjevideot 

löydät täältä.  

 

2. Luo uusi palveluntuottaja NAP-palvelussa, mikäli tarpeen (esim. Linja-auto-

liike Esimerkki Oy tai Akaan kunta).  

 

Mikäli olet jo lisännyt palveluntuottajan, siirry suoraan kohtaan 3. 

 

3. Lisää uusi palvelu NAP:ssa ja valitse liikkumispalvelun tyypiksi ”Tilauslii-

kenne ja muu kutsuun perustuva liikenne”. 

 

4. Täytä avautuneella lomakkeella kysytyt tiedot. 

  

5. Täytä kohtaan ”Pääasiallinen toiminta-alue” alue tai alueet, joilta tilausliiken-

nematkasi pääasiassa alkavat.  

 

Pääasiallinen toiminta-alue voi olla esimerkiksi useampi maakunta - käytännössä 

kaikki ne alueet, joilta yrityksenne on taloudellisesti järkevää ottaa kyytejä vastaan.  

 

Kohtaan ”Toissijainen toiminta-alue” voit lisätä myös laajemman toiminta-alueen, 

minne yrityksesi liikennöi sopimuksen mukaan, esim. koko Suomi tai maakuntia, 

maita tai maanosia. 

 

6. Täytä kohtaan ”Ulkoiset koneluettavat rajapinnat” tiedot palveluun liittyvistä 

koneluettavista rajapinnoista, mikäli sellaisia on.  

Huom! Ihmissilmin luettava verkkosivu ei ole koneluettava rajapinta. 

 

Jos ulkoisia rajapintoja ei ole, voit jättää kohdan tyhjäksi. 

 

7. Mikäli et täyttänyt edelliseen kohtaan ulkoisia rajapintoja, täytä lomake lop-

puun asti. 

  

Mikäli lisäämiesi ulkoisten rajapintojen sisältämät tiedot ovat vajavaisia, täytä lo-

makkeen loppuosa soveltuvin osin. 

 

http://www.finap.fi/
https://www.traficom.fi/fi/ohjeita-tietojen-avaamiseen-nap-palvelussa
https://www.youtube.com/watch?v=YKligHSyaGA&list=PL8zUniisouhVLxPkHuh5k5hLX-5OUk7Te
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8. Kun lomake on täytetty, paina sivun alalaidassa olevaa ”Tallenna ja lähetä 

NAP:iin julkaisua varten” –painiketta. Näin lisäämäsi palvelu siirtyy julkaisujo-

noon. 

 

 Mikäli et voi lähettää palvelua julkaistavaksi, on lomakkeella puutteita tai vir-

heitä. Palaa tarkistamaan lomakkeen tiedot, joissa lukee huomio ”Tieto vaadi-

taan” punaisella värillä. 

 Palvelusi tiedot julkaistaan noin yhden arkipäivän kuluessa tietojen tallentami-

sesta. Kun tiedot on julkaistu, ne näkyvät myös NAP:n julkisessa näkymässä 

kohdassa ”Liikkumispalvelukatalogi”. 

 Palvelun muokkaaminen onnistuu jatkossa ”Omat palvelutiedot”-sivulla klikkaa-

malla palvelun nimeä tai kynän kuvaa rivin perässä. 

 

 

Kysyttävää tai ongelmia? 

Ota yhteys NAP- ja RAE-Helpdeskiin, 

nap@traficom.fi tai p. 029 534 5454 (arkisin 9-15) 

mailto:nap@traficom.fi

