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1. Kuljettajatilin luominen SIJAISET.FI -palveluun 

Vuorojen vastaanottaminen Sijaiset.fi –palvelun kautta edellyttää sijaistilin luomista palveluun. Sijaistilin 

luominen onnistuu Taksi Helsingin kotisivujen kautta www.taksihelsinki.fi/hta/sijaisetfi löytyvästä 

”REKISTERÖIDY PALVELUUN KULJETTAJAKSI” linkistä. Onnistuneesta rekisteröitymisestä lähetetään 

automaattisesti sähköpostia kuljettajan rekisteröitymisessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Taksi 

Helsinki tarkistaa tiedot ja hyväksyy kuljettajan ennen kuin vuorojen vastaanottaminen palvelussa on 

mahdollista. Kuljettajan hyväksymisestä palveluun lähetetään automaattinen sähköpostiviesti 

kuljettajalle. HUOM. On tärkeää antaa mahdollisimman täydelliset ja tarkat tiedot rekisteröitymisen 

yhteydessä, koska niiden perusteella kuljettaja hyväksytään palveluun sekä yritykset tekevät päätöksen 

kenelle he haluavat tarjota omia työvuorojaan. 

 

2. Sijaiset.fi palveluun kirjautuminen 

Kirjautuminen palveluun tapahtuu henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka koostuvat sähköpostisoitteesta ja 

salasanasta jotka käyttäjä on itse antanut rekisteröityessään. Kirjautumaan palveluun pääsee osoitteesta 

http://www.taksihelsinki.fi/hta/sijaisetfi löytyvästä ”KIRJAUDU PALVELUUN” –linkistä. 
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Unohtuneen salasanan saa uusittua klikkaamalla ”Unohtuiko salasana?” kohdan” Palauta se tästä” –

linkkiä ja kirjoittamalla avautuvaan ikkunaan sähköpostiosoite jolla rekisteröidyit palveluun. Jos et 

muista sähköpostiosoitettasi, ota yhteyttä anssi.roitto@taksihelsinki.fi tai asiakastuki@sijaiset.fi 

3. Palvelun etusivu 

Palveluun kirjautumisen jälkeen siirrytään palvelun etusivulle. Etusivulla kerrotaan palvelusta sekä 

muista mahdollisista palvelua koskevista ajankohtaisista asioista. Palvelun toiminnot löytyvät ruudun 

yläreunasta: ”Etusivu”, ”Vuorot” (punainen laatikko). Lisäksi omia käyttäjätietojaan voi muokata ja 

salasanan vaihtaa oman nimen kohdalta klikkaamalla (keltainen laatikko). Palvelussa voidaan siirtyä 

eteen –tai taaksepäin käyttämällä internet-selaimen eteen ja taakse nappeja. 

 

4. Vuorojen varaaminen ja katselu 

Kuljettajalle tarjotut ja hänen varaamat ajovuorot ovat ”Vuorot” toiminnon alla (musta laatikko). 

Näkymää voidaan vaihtaa avoimien ja omien varattujen vuorojen välillä ”Avoimet vuoro / Omat vuorot” 

–valinnoilla (sininen laatikko). Vuoron tarkempi tietojen katsominen ennen vuoron varaamista onnistuu 

”Katso” –napista (keltainen laatikko) ja vuoron suora varaaminen ”Varaa vuoro” napista (punainen 

laatikko).  Vuoron varaustietoja lähetään kuljettajalle myös sähköpostilla ja tekstiviestillä, joiden avulla 

ajovuorojen varaamien on mahdollista. Huom. Varaamalla vuoron sitoudut tulemaan työvuoroon! 
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”Katso” –napin takaa selviävät tarkemmat vuoroon liittyvät tiedot ja vuoro voidaan myös sieltä varata. 

HUOM. Huomioithan että vuoroa on tarjottu todennäköisesti myös muille kuljettajille joten vuoron saa 

aina se joka varaa sen ensimmäisenä.  

 

Kuljettajan varaamissa vuoroissa ”Omat vuorot” näkyvät sekä tulevat että jo ajankohdallisesti ohi 

menneet vuorot. Tulossa olevat varatut vuorot näkyvät vaalealla pohjalla (punainen laatikko) ja ohi 

menneet vuorot tummalla pohjalla (keltainen laatikko). 

5. Palvelun yhteystiedot 

Taksi Helsinki 

Anssi Roitto, anssi.roitto@taksihelsinki.fi 

Sijaiset.fi – Sijaispalvelu Helpdesk 

Arkisin klo 9-17, puhelin: 044-7334411, sähköposti: asiakastuki@sijaiset.fi 


