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Mikä NAP ja Finap.fi?

• NAP-palvelu tai Finap.fi on liikkumispalvelukatalogi, 

jonne taksiliikennettä ja välitystoimintaa 

harjoittavien toimijoiden on tallennettava palvelua 

koskevat ns. olennaiset tiedot (yrityksen nimi, 

palvelut, palvelualueet, hinnat, liitännäispalvelut, 

tietorajapinnat). 

• www.finap.fi

• Yrittäjien ja välitystoimijoiden on pidettävä tietonsa 

palvelussa ajan tasalla (lakisääteisyys)

• Taksiliikenteen osalta hintatietojen 

toimittaminen on palvelussa muuttunut 

tammikuussa 2022. Taksiliikenteen toimijoiden on 

ilmoitettava voimassa olevat perushintansa uuden 

hintojen syöttöpalvelun kautta. 
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Miten löydän uuden hintojen syöttöpalvelun 

finap.fi:stä?

• Uusi hintojen syöttöpalvelu on näkyvissä 

kaikille taksiliikenteen palvelun/palveluita 

ilmoittaneille suoraan kirjautumisen jälkeen 

pääsivulla yläpalkissa nimellä ”Uusi hintojen 

syöttöpalvelu”

• Mikäli syöttöpalvelua ei ole näkyvissä varmista, 

että olet tallentanut omiin palvelutietoihin 

vähintään yhden taksipalvelun!

• Hintojen syöttäminen on mahdollista aloittaa 

yhteen tai useampaan palveluun klikkaamalla 

valintaa. 

• Käyttöliittymä tukee tietojen tallentamista 

seuraavilla kielillä
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Yleistä hintojen syöttämisestä

• Hintatiedot tulee antaa annettuihin kenttiin

• Mikäli tietty hinnaston ominaisuus ei ole käytössä palvelussasi jätä 

se tyhjäksi

• Mikäli hinnat vaihtelevat ajankohdan mukaan tallenna 

palveluun ns. perushinnastosi, jolla tuotat taksipalvelua 

kuluttajille

• Aikaisemmin mahdollisesti ilmoittamasi hintatiedot on arkistoitu 

Finap.fi:hin, mutta niihin ei enää käyttöliittymän kautta ole 

pääsyä

• Mikäli ajat vain välityspalvelun välittämiä kyytejä välityspalvelun 

hinnastolla ei sinun tarvitse syöttää palveluun hintatietoja!

• Mutta varmistathan että olet taksiyrityksesi on liitetty yhteen tai 

useampaan välityspalveluun Finap.fi:ssä (välityspalvelutoimija 

vastaa tietojen toimittamisesta)

• Voit varmistaa myös välityspalvelutoimijaltasi onko tämä ilmoittanut 

palvelunsa hintatiedot Finap.fi:hin (välityspalvelutoimija vastaa 

tietojen toimittamisesta)
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Hintatietojen syöttäminen ja tallentaminen
• Hintojen syöttäminen edellyttää ensin oman 

taksipalvelun luontia. Jos olet luomassa uutta 

palvelua, niin tallenna ensiksi palvelun muut tiedot 

ja lisää tämän jälkeen palvelua koskevat 

hintatiedot! 

• Hintojen syöttönäkymässä on listattuna kaikki 

Finapiin ilmoittamasi taksipalvelut.

• Palveluilla ei ole hintatietoja, mikäli et ole niitä uudella 

hintatyökalulla luonut!

• Klikkaamalla haluttua palvelua saat 

yrityksen/palvelun hintatietojen syöttökentät 

näkyviin. 

• Ilmoita palveluun valittuihin kenttiin taksipalveluun 

liittyvät hintatiedot ja tallenna tiedot valitsemalla 

”Tallenna” painike alalaidasta

• Pääset takaisin muiden taksipalveluidesi 

näkymään valitsemalla tallentamisen jälkeen sivun 

ylälaidasta valinnan ”Palaa omiin palvelutietoihin”.
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Hintatietojen syöttäminen ja tallentaminen ja 

omien palvelutietojen tarkastaminen / 

lisääminen
• Hintatietojen syöttäminen on mahdollista tehdä 

myös omista palvelutiedoista käsin.

• Linkistä klikkaaminen vie uuteen hintojen 

syöttöpalveluun. 

• Huomio! Hintatietojen syöttäminen on 

mahdollista myös tabletilla ja älypuhelimella. 

Sivusto on toteutettu responsiivisella web-

teknologialla ja toimii kaikilla päätelaitteilla.

• Erityishuomio välityspalveluille: Mikäli 

välityspalvelulla on hintatiedot koneluettavassa 

rajapinnassa, ei hintatietoja tarvitse manuaalisesti 

syöttää

• Koneluettavan rajapinnan tiedot ilmoitetaan Finap.fi:hin

kohtaan: ”Ulkoiset koneluettavat rajapinnat”
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Hintojen näkyvyys Finap.fi -palvelussa

• Kaikkien palveluun rekisteröityneiden käyttäjien on mahdollista nähdä ilmoitetut hintatiedot 

• Tämä tieto on nähtävissä kohdasta ”Omat palvelut” valinnasta ”Taksipalveluiden hintatilastot”
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Ei Finap.fi tiliä?

• Mikäli sinulla ei ole tiliä / tunnusta Finap.fi 

palveluun, sen saa rekisteröimällä uuden 

käyttäjän sivulta www.finap.fi kohdasta 

”Rekisteröidy”

• Rekisteröity käyttäjä voi luoda 

liikkumispalveluita (kuten taksi-,  

joukkoliikenne- ja näiden välityspalveluita) ja 

julkaista näitä osana 

liikkumispalvelukatalogia. 

• Yhdellä yrityksellä voi olla yksi tai useampi 

liikkumispalvelu

• Kohdasta ”Omat palvelut” ”Lisää uusi palvelu” 

voit tarvittaessa luoda yritykselle useita eri 

liikkumispalveluita

16.3.2022 Esittäjän ja esityksen nimi  |  Julkisuus 8

http://www.finap.fi/


Kysymyksiä ja lisätietoa?

Ohjeet:

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

Tukikanava sähköpostilla

nap@fintraffic.fi

Valtion Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy ylläpitää www.finap.fi -palvelua ja 

sen HelpDeskiä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toimeksiannosta.

https://www.fintraffic.fi/fi/valityskeskukset-taksiliikenne
mailto:nap@fintraffic.fi
http://www.finap.fi/

