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VALTIONEUVOSTON ASETUS TAKSILIIKENTEEN KULUTTAJILTA PERITTÄVISTÄ
ENIMMÄISHINNOISTA
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Asetuksessa esitettäisiin muutoksia taksiliikenteessä kuluttajilta perittäviin enimmäishintoihin. Asetuksessa säädetyt enimmäishinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Enimmäishintoja esitettäisiin korotettavaksi keskimäärin 1,0 prosenttia.
Tällä asetuksella kumottaisiin valtioneuvoston 29 päivänä kesäkuuta 2016 antama
asetus (570/2016) taksiliikenteen kuluttajahinnoista.
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2017.
YLEISPERUSTELUT
1 Nykytila
1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö
Taksiliikennelain (217/2007) 16 §:ssä säädetään taksiliikenteen kuluttajahinnoista.
Pykälän 3 momentin mukaan tarkemmat säännökset taksiliikenteessä kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista ja niiden lisäksi perittävistä lisämaksuista annetaan valtioneuvoston asetuksella.
Enimmäishintojen sääntely koskee lain 16 §:n 1 momentin mukaan vain kuluttajahintoja.
Enimmäishinnat tulee säätää vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta annettavalla valtioneuvoston asetuksella.
Taksiliikenteessä kuluttajilta perittävä enimmäishinta koostuu taksiliikennelain 16
§:n 1 momentin mukaan perusmaksusta, ajomatkamaksusta ja odotusmaksusta. Perusmaksu voidaan periä yöaikaan, viikonloppuna ja juhlapäivinä korotettuna. Lisäksi
voidaan periä ennakkotilausmaksu sekä avustamis-, lentokenttä- ja tavarankuljetuslisä.
Saman pykälän 2 momentin mukaan enimmäishintojen, ennakkotilausmaksun ja
muiden lisämaksujen tulee olla kustannussuuntautuneita siten, että niihin sisältyy
kohtuullinen voitto. Kustannustason muutoksia tulee tarkastella taksiliikenteen kustannusindeksin perusteella.
Taksiliikennelain 17 §:n 9 kohdan mukaan taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava vahvistettua taksaa tai niitä hintoja, joista on sovittu. Saman lain 22 §:n 2
momentin mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pe-
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ruutettava taksilupa muun muassa silloin, jos liikennettä harjoitettaessa on ilmennyt
vakavia ja olennaisia rikkomuksia ja laiminlyöntejä, jotka liittyvät hinnoitteluun tai
hinnoista ilmoittamisen asianmukaisuuteen. Saman pykälän 5 momentin mukaan luvanhaltijalle voidaan antaa taksiluvan peruuttamisen sijaan varoitus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta ja ilmenneet puutteet, rikkomukset tai laiminlyönnit
voidaan korjata tai ne ovat vähäisiä.
Kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 3 §:n mukaan kulutushyödykkeellä tarkoitetaan tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten. Näin ollen myös taksipalvelut ovat kulutushyödykkeitä.
Kuluttajansuojalain 2 luvun 15 §:n 2 kohdan mukaan valtioneuvoston asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta
markkinoinnissa. Tarkemmat säännökset on annettu valtioneuvoston asetuksella
553/2013.
Enimmäiskuluttajahintoja noudatettaessa käytetään taksamittaria. Luvanvaraiseen
henkilöliikenteeseen käytettävässä M1-luokan ajoneuvossa on ajoneuvolain
(1090/2002) 25 §:n 2 momentin mukaan oltava taksamittari. Taksamittarin asentamisesta ja sinetöimisestä säädetään liikenne- ja viestintäministeriön autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista antaman asetuksen (1248/2002) 17 §:ssä.
Kuljetusmaksuista on edellisen kerran annettu valtioneuvoston asetus kesäkuussa
2016, joka tuli voimaan 1.7.2016. Taksiliikenteen kuluttajahintoja korotettiin tuolloin
keskimäärin 1,2 prosenttia.
Käytännössä kustannustason muutoksia tarkastellaan Tilastokeskuksen neljännesvuosittain laatiman taksiliikenteen verottoman kustannusindeksin perusteella. Kustannusindeksi perustuu tavallisen taksiauton ja verottoman invataksin ajokilometri- ja
työtuntisuoritteen vuosikustannusseurantaan. Nyt käytössä oleva indeksipohja perustuu uusimpaan vuoden 2010 kustannusrakennejakautumaan.
Vaikka asetusta ei sovelleta muihin kuin kuluttajiin, ovat myös useat kunnat ja elinkeinoelämä käytännössä hyödyntäneet asetuksessa vahvistettuja enimmäishintoja tavalla tai toisella omissa sopimuksissaan. Kansaneläkelaitos, joka sairausvakuutuslain
(1224/2004) nojalla maksaa korvauksia asiakkaille, soveltaa näitä asetuksen enimmäishintoja suoraan korvausperusteena.
1.2 Nykytilan arviointi
Taksien hintasääntelystä tulevaisuudessa
Eduskunta hyväksyi 19.4.2017 lain liikenteen palveluista (320/2017). Kyseessä on liikennemarkkinoita koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus. Lailla edistetään digitalisaatiota, yksinkertaistetaan liikennemarkkinoiden sääntelyä, helpotetaan markkinoille tuloa ja luoda edellytyksiä uudenlaisten palveluiden syntymiselle. Laki tulee asteittain voimaan ja kokonaisuudessaan se on voimassa 1.7.2018 alkaen.
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Vahvistetun lain mukaan taksien enimmäishintasääntelystä luovutaan heinäkuussa
2018. Lain III osan 1 luvun 3 § sisältää kuitenkin säännökset taksipalvelujen hinnoittelusta. Pykälän mukaan henkilöliikennettä tarjoavan luvan haltijan sekä välityspalvelun tarjoajan on annettava matkustajalle ennen taksimatkan alkamista tai tilauksen
vahvistamista tieto matkan kokonaishinnasta tai, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä hinnan ilmoittamisesta ja hintatietojen esilläpidosta. Lisäksi
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä taksiliikenteen palvelun
kokonaishinnasta, jonka ylittyessä tai arvioitaessa ylittyvän taksiliikenteen palvelusta
on sovittava nimenomaisesti. Liikenteen turvallisuusvirasto voi asettaa enimmäishinnan yleisimmin käytetyille taksiliikenteen palveluille, jos kokonaishintojen nousu on
merkittävästi suurempi kuin yleisen kuluttajahintatason ja taksiliikenteen kustannusindeksin kehitys.
Voimassa olevan lain mukainen yleinen korotustarve
Enimmäiskuluttajahintojen korotustarve perustuu taksiliikenteen arvonlisäverottomaan kustannuskehitykseen tarkasteluvälillä 3/2015 – 3/2017. Kustannusindeksi
osoittaa taksiliikenteen kustannusten kohonneen tavallisessa taksi- ja invataksiliikenteessä 1,0 prosenttia. Eniten laskennallisia kustannuksia ovat nostaneet palkkojen ja
vakuutusmaksujen nousu.
2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
Esityksen tavoitteena on, että enimmäishinnat olisivat taksiliikennelain 16 §:n 2 momentin mukaisesti kustannussuuntautuneita siten, että niihin sisältyisi lainkohdan
edellyttämä yritystoiminnan kohtuullinen voitto.
Taksiliikenteen enimmäishintoja esitettäisiin korotettavaksi keskimäärin 1,0 prosentti. Kokonaistaksa koostuu eri taksalajeista siten, että perusmaksun osuus on keskimäärin 25 prosenttia, ajomatkamaksun 56 prosenttia, odotusaikamaksun 12 prosenttia, korotetun perusmaksun osuus kuusi prosenttia ja lisämaksujen osuus noin yksi
prosentti. Esitetty korotus toteutettaisiin siten, että perusmaksut pysyisivät ennallaan
ja korotus jaetaan ajomatkamaksun ja odotusmaksun kesken suhteessa 70/30. Tästä
seuraa, että ajomatkamaksuja korotettaisiin 2 senttiä kilometriä kohden ja odotusmaksua 1,04 euroa tuntia kohden.
Lisämaksut pysyisivät ennallaan. Uusia lisämaksuja ei otettaisi käyttöön. Enimmäishinnat eivät edelleenkään sisältäisi henkilökuljetuspalvelujen arvonlisäveroa, joka on
nykyisin 10 prosenttia.
Tällä asetuksella kumottaisiin valtioneuvoston 29 päivänä kesäkuuta 2016 antama
asetus (570/2016) taksiliikenteen kuluttajahinnoista.
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2017.
Oheinen taulukko sisältää kaikki asetukseen ehdotetut maksut mukaan lukien myös
ne, joita ei esitetä korotettaviksi. Taulukossa on pyritty huomioimaan verollisten kuluttajahintojen pyöristäminen lähimpään jaolliseen tasasenttiin.
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Kuluttajilta
mäishinnat

perittävät

enim- Nykyinen (sis. Nykyinen (ilman Esitys (sis. alv. Esitys (ilman
alv.)
alv)
10 %)
alv)

Perusmaksu, arkipäivä (€)

5,90

5,36

5,90

5,36

Perusmaksu, yö ja pyhäajat (€)

9,00

8,18

9,00

8,18

1,57

1,43

1,60

1,45

Taksaluokka II (3 tai 4 henkilöä) 1,89
(€/km)
Taksaluokka III (5 tai 6 henkilöä) 2,05
(€/km)

1,72

1,91

1,74

1,86

2,07

1,88

Taksaluokka IV (yli 6 henkilöä) 2,21
(€/km)

2,01

2,23

2,03

Odotusaikamaksu (€/h)

45,90

41,72

47,04

42,76

Ennakkotilausmaksu

7,10

6,45

7,10

6,45

Lentokenttälisä

2,50

2,27

2,50

2,27

Avustamislisä

15,70

14,27

15,70

14,27

Laajennettu avustamislisä

31,40

28,55

31,40

28,55

Paaritaksin avustamislisä

29,20

26,55

29,20

26,55

Tavarankuljetuslisä

2,80

2,54

2,80

2,54

Taksaluokka I (1 tai 2 henkilöä)
(€/km)

3 Esityksen vaikutukset
Eri taksaluokkiin kohdennettu korotus merkitsee kokonaisuudessaan julkishallinnolle
arviolta 5 miljoonan euron lisäkustannuksia vuositasolla. Julkishallinnon osuus taksiliikenteen kokonaisliikevaihdosta (1 061 miljoonaa euroa vuonna 2013) on noin 45
prosenttia (473,2 miljoonaa euroa vuonna 2013).
Kansaneläkelaitoksen mukaan esitetty keskimääräinen 1,0 prosentin korotus enimmäishintoihin korottaa vuonna 2017 taksimatkoista maksettavia matkakorvauksia
keskimäärin 1,2 prosenttia, jolloin lisäys vuonna 2017 maksettavien taksi- ja invataksimatkojen vuosikorvausmenoon on arviolta 1,54 miljoonaa euroa. Taksankorotuksen ajankohdasta johtuen, lisäys vuonna 2017 maksettaviin matkakorvauksiin on
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noin 0,82 miljoonaa euroa. Tämä kustannus sisältyy yllä esitettyyn arvioon viiden
miljoonan euron lisäkustannuksesta.
Kansaneläkelaitos korvasi vuonna 2016 sairausvakuutuslain nojalla matkakustannuksia 269 miljoonaa euroa, josta erilaisten taksimatkojen osuus oli yhteensä 147 miljoonaa euroa. Lukema on noin 16 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa alempi.
Muutos selittyy pitkälti omavastuuosuuden nousulla 16 eurosta 25 euroon. Tämän lisäksi säästöjä on saavutettu myös kuljetusten yhdistelyllä. Kansaneläkelaitoksen aktuaariryhmän mukaan kustannukset ja korvaukset olisivat vuonna 2016 noin 16 miljoonaa euroa toteutunutta suuremmat, ellei matkoja olisi yhdistelty.
Taksialan kannalta korotusesitys edistää toimialan kannattavuutta verrattuna tilanteeseen, jossa korotusta ei tehtäisi. Korotus on kuitenkin pyritty tekemään arvioitujen
kustannusten perusteella, joten alan kannattavuuden voidaan arvioida säilyvän nykyisellä tasolla.
Enimmäishinnat saattavat muodostaa niin sanotun viitehinnan, jota alan yritykset
noudattavat. Enimmäishintojen vahvistaminen vähentää täten toimivan kilpailun syntymistä ja voi täten vaikuttaa kuluttajahintoja nostavasti. Toisaalta enimmäishinnan
asettaminen vähentää mahdollisuutta ylihinnoitella palveluja kilpailun ollessa rajoitettua. Enimmäishintojen vahvistaminen poistaa kannustimen korkeamman kustannusten palvelujen tuottamiseen ja vähentää tarjolla olevien palvelujen määrää, mikä
puolestaan on kuluttajien kannalta haitallista.
Yhteiskunnan näkökulmasta hintasääntely aiheuttaa hyvinvointitappiota vähentämällä tuotantoa ja sen myötä kulutusta. Vaikutus jää kuitenkin vähäiseksi, kun alalle tulo
ja sen myötä tarjonta on muutoinkin rajoitettua lupasääntelystä johtuen.
4 Asian valmistelu
Esitystä on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä virkatyönä. Esitys pohjautuu taksiliikenteen kustannusindeksiin.
Esityksestä pyydettiin lausunnot Invalidiliitolta, Kansaneläkelaitokselta, Kilpailu- ja
kuluttajavirastolta, Kuluttajaliitolta, Kuntaliitolta, Liikenteen turvallisuusvirastolta,
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Sosiaali- ja terveysministeriöltä, Suomen Palvelutaksit ry:ltä ja Suomen Taksiliitto ry:ltä. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa
asetusluonnoksessa esitettyihin korotuksiin ajomatkamaksujen ja odotusmaksun osalta.
Suomen Palvelutaksit ry (jäljempänä SPT) esitti asiasta antamassaan lausunnossa, että ajomatkamaksujen ja odotusmaksun korotuksen lisäksi myös avustamislisiä korotettaisiin. SPT perusteli esitystä muun muassa henkilöautotaksien ja invataksien kasvavalla hintaerolla. Tälle ei kuitenkaan nähdä perusteita, sillä invataksien hankintaa
tuetaan jo merkittävästi henkilöautotakseja suuremmalla veroedulla hankintavaiheessa. Avustamislisä liittyy ennen kaikkea siihen, että kuljetukseen käytetään tavanomaista enemmän työaikaa, eikä sen tarkoituksena ole kompensoida invataksien korkeampia hankintakustannuksia. Tästä johtuen esitetään, että korotus kohdennetaan
lausunnoilla olleen asetusluonnoksen mukaisesti kilometrikohtaiseen ajomatkamaksuun ja aikaperusteiseen odotusmaksuun.
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Lisäksi SPT on kommentoinut lausunnossaan muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja
kuntien korvauskäytäntöjä ja tulkintoja taksiliikenteen enimmäishintoja koskevasta
asetuksesta. Tällä asetuksella ei kuitenkaan säädetä Kansaneläkelaitoksen tai kuntien
korvauskäytännöistä, joten SPT:n kommentit eivät aiheuta tarvetta muutoksiin suhteessa lausunnoilla olleeseen asetukseen.
SPT esitti myös uutta korvausluokkaa, jonka perusteella asiakkailta voitaisiin periä
lentokenttälisän kaltaista maksua, jolla korvattaisiin sellaisia kuluja, joita autoilijoille
aiheutuu muun muassa Kansaneläkelaitoksen suorakorvausjärjestelmään ja muihin
vastaaviin järjestelmiin kuulumisesta. Tällaiset kustannukset tulevat kuitenkin jo taksiliikenteen kustannusindeksissä huomioiduksi hallintokustannusten muodossa, joten
tarvetta erilliselle korvausluokalle ei ole. Nykyisiin ja esitettyjen korotusten mukaisiin enimmäishintoihin sisältyy taksiliikennelain 16 §:n mukainen kohtuullinen voitto, joten siinäkään valossa uuden maksuluokan säätämiselle ei ole perusteita.
Kansaneläkelaitos kommentoi lausunnoissaan asetuksen perustelumuistioluonnoksessa esitettyjä vaikutuksia sairausvakuutuslain nojalla maksettavien matkakorvausten suuruuteen. Nämä kommentit otettiin huomioon mahdollisia vaikutuksia kuvatessa. Lisäksi Invalidiliitto kommentoi hintojen muodostumista sen jälkeen, kun laki liikenteen palveluista tulee voimaan. Näillä kommenteilla ei kuitenkaan ole vaikutusta
tähän kyseiseen asetukseen, sillä myös enimmäishinta-asetus kumoutuu, kun laki liikenteen palveluista tulee voimaan. Invalidiliitto kannatti asetuksen vahvistamista
luonnoksen mukaisena.
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1 §. Perusmaksu. Pykälässä määriteltäisiin perusmaksujen suuruudet arkipäivien ja
yö- ja pyhäaikojen osalta erikseen. Pykälän perusteisiin ei esitettäisi rakenteellisia
muutoksia ja perusmaksu pidettäisiin ennallaan, siten että maksu olisi yhä arkipäivänä
5,36 euroa ilman arvonlisäveron osuutta. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä perittävä maksu olisi edelleen 8,18 euroa ilman arvonlisäveroa.
2 §. Ajomatkamaksu. Pykälässä määriteltäisiin ajomatkamaksujen enimmäishinnat.
Ajomatkamaksu jaettaan matkustajien lukumäärän perusteella neljään eri taksaluokkaan (I – IV). Ensimmäisessä taksaluokassa, joka koskee korkeintaan kahden aikuisen
henkilön kuljetusta, ehdotetaan, että veroton ajomatkamaksu nousisi 1,45 euroon kilometriä kohden. Toisessa taksaluokassa, joka koskee kolmen tai neljän henkilön kuljetusta, maksu nousisi 1,74 euroon kilometriä kohden. Kolmannessa taksaluokassa,
joka koskee viiden tai kuuden hengen kuljetuksia, maksu nousisi 1,88 euroon kilometriä kohden. Neljännessä taksaluokassa eli kuljetuksissa, joissa matkustajia on enemmän kuin kuusi, ajomatkamaksu nousisi 2,03 euroon kilometriä kohden.
Ajomatkamaksun taksaluokkia määriteltäessä kaksi alle 12-vuotiasta lasta laskettaisiin
yhä kuljetuksessa yhdeksi henkilöksi. Näin ollen matkustajien mukana kulkevaa yhtä
alle 12-vuotiasta lasta ei otettaisi huomioon lukumäärää laskettaessa. Jos kyydissä siten olisi kaksi yli kaksitoistavuotiasta lasta ja yksi alle kaksitoistavuotinen lapsi, kyydissä katsottaisiin olevan vain kaksi henkilöä ja taksaluokaksi olisi valittava I.
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Mikäli asiakkaan kuljettaminen edellyttäisi autoa, jossa on asianmukainen paarivarustus, ajomatkamaksu määräytyisi kolmannen taksaluokan mukaan siinä tapauksessa, että 1.1.2017 tai sen jälkeen rekisteröity paariauto täyttäisi Liikenteen turvallisuusviraston 1 heinäkuuta 2016 antamassa paariautojen erityisvaatimuksia koskevassa suosituksessa (TRAFI/242411/03.04.03.00/2016) tarkoitetut vaatimukset.
3 §. Odotusmaksu. Pykälässä määriteltäisiin odotusmaksun suuruus eri odotustilanteissa. Odotusmaksu nousisi 42,76 euroon tunnissa ilman arvonlisäveroa.
Asiakasta odotettaessa saataisiin periä odotusmaksua lisäksi seuraavissa tapauksissa:
1) ajomatkamaksun sijasta, jos ajo olisi niin hidasta ruuhkautumisen tai muun vastaavan syyn takia, että odotusmaksu tulisi ajomatkamaksua korkeammaksi. Useimmat
taksamittarit kytkeytyvätkin ajonopeuden perusteella automaattisesti odotusaikamaksulle; tai
2) silloin kun asiakasta pitäisi odottaa hänen poistuttuaan autosta kesken kuljetuksen.
Muusta odotuksesta ei edelleenkään saisi periä odotusmaksua.
4 §. Lisämaksut. Kuljetuksista saisi edelleen periä ennakkotilausmaksua, lentokenttälisää ja tavarankuljetuslisää nykyisin perustein. Ennakkotilausmaksua ei korotettaisi,
joten se olisi edelleen 6,45 euroa ilman arvonlisäveroa. Sitä ei saisi edelleenkään periä
asetuksessa erikseen mainituista, lähinnä kuntien korvaamista kuljetuksista.
Lentokenttälisää säilyisi 2,27 eurossa. Lisän suuruus perustuu siihen maksuun, jota
taksit joutuvat maksamaan päästäkseen lentokentän matkustajaterminaalin alueelle
noutamaan asiakasta. Lentokenttälisää ei voi periä noudettaessa matkustajia muilta
lentokentillä kuin niillä, joilla taksit tällaisen maksun joutuvat odotuksesta maksamaan. Käytännössä maksua voi periä nykyisin vain Helsinki-Vantaan lentoaseman
matkustajilta.
Avustamislisän periminen edellyttäisi aina joko avustamista noutokohteesta autoon tai
kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätiloihin kuten talon hissiin, oli se huoneisto, laitos, liike tai virasto. Lisän periminen edellyttäisi yhä sitä, että asiakas tarvitsisi esteetöntä taksia ja että häntä todella avustettaisiin. Sitä ei edelleenkään voisi periä pelkästään ajoon käytettävän ajoneuvon perusteella. Normaali avustamislisä olisi määrältään
edelleen 14,27 ilman arvonlisäveroa.
Avustamislisän b alakohtaa, eli niin sanottua porrasvetolisää, sovellettaisiin kun kuljettaja avustaisi a alakohdassa mainitun tavanomaisen avustamisen lisäksi asiakasta
välittömästi matkaa ennen tai matkan jälkeen joko käsivoimin asiakkaan ollessa apuvälineessään tai vetäen asiakasta pyörätuoleineen erityisen porraskiipijän avulla rakennuksen portaikossa. Porrasvetolisää voisi periä myös avustettaessa asiakasta talon
ulkoportaikossa koska ulkoportaissa tapahtuva porrasveto on usein haastavampaa kuin
sisäportaissa. Portaikolla tarkoitetaan useampia portaita. Porraskiipijälaite voisi olla
taksiyrittäjän, kunnan tai esimerkiksi tilauskeskuksen omistuksessa ja sen tulisi olla
CE- merkitty eli turvalliseksi todettu.
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Porrasvetoa koskevaa avustamislisää ei saisi periä a alakohdassa mainitun avustamislisän lisäksi. Kuten a alakohdassa myös b alakohdassa mainittua avustamislisää voisi
periä vain jos matkustajaa olisi kuljetettu taksiliikennelain 2 §:n 6 kohdassa mainitulla
esteettömällä ajoneuvolla eli invataksilla tai esteettömällä taksiautolla.
Korvaus b alakohdassa tarkoitetusta avustuksesta olisi edelleen normaali avustamislisä
kaksinkertaisena eli 28,55 euroa ilman arvonlisäveroa. Korvausmäärä perustuisi siihen, että avustamiseen voidaan tarvita kuljettajan lisäksi myös toinen avustaja ja työn
määrä olisi verrattavissa työajan hintaan. Korvausmäärä olisi kohtuullinen ja sitä olisi
yksinkertaista periä taksamittarin käytön kannalta.
Paaritaksin avustamislisän suuruus olisi edelleen 26,55 euroa ilman arvonlisäveroa.
Mikäli kyseessä on paarikuljetus, paarivarustelusta tulisi olla merkintä ajoneuvon rekisteriotteessa. Jos ajoneuvo on rekisteröity 1.1.2017 jälkeen, paaritaksilla tarkoitettaisiin vain sellaista autoa, joka täyttää Liikenteen turvallisuusviraston 1 heinäkuuta
2016 antamassa paariautojen erityisvaatimuksia koskevassa suosituksessa (TRAFI/242411/03.04.03.00/2016) tarkoitetut vaatimukset.
Alakohdissa a, b ja c mainittu lisämaksu olisi yhä asiakaskohtainen ja se voitaisiin periä kultakin kyydissä olevalta asiakkaalta erikseen, kuitenkin vain yhden kerran kuljetuskertaa kohden. Samasta kuljetuksesta ei saa periä kuin yhtä avustamislisää kerrallaan.
Tavallinen tavarankuljetuslisä olisi edelleen 2,54 euroa ilman arvonlisäveroa.
5 §. Hinnoista ilmoittaminen. Pykälässä todettaisiin, että asetuksessa säädetyt hinnat
eivät sisällä arvonlisäveroa.
Säädöksen mukaan matkan kokonaishintaa koskeva tieto olisi annettava kuluttajalle
ennen sopimuksen tekemistä.
Kokonaishinnalla tarkoitetaan hintaa, joka matkasta on maksettava kaikki asetuksessa
mainitut lisämaksut ja arvonlisävero mukaan lukien.
Jos kyse on asetuksen 8 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kuluttajan kanssa sovittavasta
enimmäishintoja alemmasta korvauksesta, kuluttajalle olisi annettava ennakolta tieto
kuljetuksen verollisesta kokonaishinnasta. Koska on tavanomaisempaa, että taksimatkan hinta perustuu tämän asetuksen mukaisiin enimmäishintoihin, jolloin täsmällistä
hintaa ei voida ilmoittaa etukäteen, olisi kuluttajalle kuitenkin annettava tieto hinnan
määräytymisen perusteista.
Käytännössä taksimaksuista voisi edelleen ilmoittaa asettamalla maksuja koskeva esite autossa helposti havaittavaan paikkaan. Esitteestä tulisi kuitenkin aina käydä ilmi,
mistä maksuista taksimatkan hinta yleisimmin koostuu ja mitkä ovat tällaisten maksujen määräytymisperusteet. Siinä tulisi myös aina ilmoittaa voimassa olevat arvonlisäverolliset hinnat. Asiakkaalle tulisi yhä myös antaa kuljetusmaksusta pyydettäessä
kuitti.
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Taksiliikennelain 17 §:n 9 kohdan mukaan vahvistettua enimmäishintaa tai sovittua
hintaa on noudatettava. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus voi saman lain 22 §:n
2 momentin nojalla peruuttaa taksiluvan jos tätä velvoitetta vakavasti ja olennaisesti
rikotaan tai laiminlyödään. Tämän vuoksi elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus voi
luonnollisesti myös valvonnan vuoksi pyytää tarvittaessa tarkempia, yksityiskohtaisia
tietoja siitä, miten matkan hinta on jonkin yksittäisen taksimatkan osalta laskettu. Yksityiskohtaisia tietoja on silloin pyynnöstä annettava paitsi sovelletuista lisämaksuista,
tarvittaessa myös siitä, miten mittarin käyttö on vaikuttanut hintaan, eli millä alueella
taksamittari on käynnistetty ja millä alueella perusmaksua on sovellettu.
6 §. Taksamittari. Taksiliikenteen kuluttajahinnat asennetaan taksamittariin. Hinta ilmoitettaisiin kuitissa siten, että siinä näkyy erikseen voimassa olevan arvonlisäveron
määrä.
Pykälässä säädettäisiin kuten voimassa olevassa asetuksessa taksamittarin teknisestä
asentamisesta ja sinetöimisestä, taksimatkan hinnan määräytymisestä taksamittaria
käyttäen sekä toiminnasta tapauksissa joissa mittaria ei voi käyttää. Taksamittarin
asentamisen ja sinetöimisen osalta olisi yhä noudatettava autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen
(1248/2002) 17 §:ää. Sen mukaan taksamittarin tulee täyttää 1.11.2006 lähtien mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY (mittauslaitedirektiivi) vaatimukset ja olla varustettu CE- merkinnällä. Mittauslaitedirektiivissä edellytetty suojaus tietojen turmeltumista vastaan tulee toteuttaa Liikenteen
turvallisuusviraston valtuuttaman asennus- ja korjausliikkeen sinetöinnillä tai muulla
mainitun direktiivin vaatimukset täyttävällä luotettavalla tavalla. Sinetöinnin on oltava
sellainen, ettei mittarin osoitusta voida muuttaa sinetöintiä murtamatta lukuun ottamatta taksien tietojärjestelmän välityksellä sähköisesti suoritettavia taksitaksojen etäasennuksia. Taksamittarista, jonka taksat asennetaan etäasennuksena, tulee olla tulostettavissa raportti viimeksi suoritetusta etäasennuksesta. Taksamittarin asennuksesta ja
korjauksesta säädetään liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta
annetun valtioneuvoston asetuksen (1247/2002) 10 §:ssä.
7 §. Perusmaksun soveltamisalueen määritelmä. Perusmaksun soveltamisalue on taksiaseman ympärillä tai jollei sellaista ole, auton päivystyspaikan ympärillä oleva 2,5
kilometrin pituinen säteinen ympyrä. Taksiasemalla tarkoitetaan tieliikenneasetuksen
(182/1982) mukaan taksiasema-aluetta, jolla liikennemerkin (merkki 375) nojalla pysäköinti on kielletty muilta kuin takseilta. Asemapaikan taksiluvan haltijoiden enemmistöä edustava yhteisö voisi määritellä tämän alueen ja kaikkien alueen autoilijoiden
olisi noudatettava samoja taksamittarin käyttömääräyksiä tällä alueella.
Perusmaksun soveltamisalue voi yhä olla myös laajempi alue. Tällaisen laajemman
alueen raja on ollut esimerkiksi kunnan raja tai taksivälityskeskuksen toiminta-alueen
raja.
8 §. Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueella.
Perusmaksun soveltamisalue on se alue, jolla matkustajaa haettaessa saa ajaa vain 3
§:n mukaisella perusmaksulla. Taksamittari tulisi tämän pykälän mukaan edelleen
myös käynnistää tällä alueella 4 §:n mukaisesti ajomatkan pituuden ja matkustajien lu-
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kumäärän mukaan vasta silloin kun auto on matkustajan käytettävissä. Tämä tarkoittaa
sitä hetkeä kun asiakas nousee autoon tai tätä aiemmin kun auto on jo ehtinyt saapua
asiakkaan luo ja on siten ollut tilaajan käytettävissä. Ennakkotilauksen kyseessä ollessa
mittarin saa kuitenkin yhä käynnistää vasta ajankohtana joka on mainittu asiakkaan tilauksessa. Kuten aikaisemmin, perusmaksun soveltamisalueen sisällä ajettaessa asiakkaan ollessa kuljetettavana mittari pidetään aina matkustajien lukumäärän mukaan
määräytyvällä taksalla.
9 §. Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella. Säännöstä sovelletaan tapauksiin, joissa asiakas haetaan kauempaa eli kyseisen taksin perusmaksun
soveltamisalueen ulkopuolelta. Tällöin pääsääntönä olisi, että mittarin saisi käynnistää
vasta kun auto saapuu noutomatkalla perusmaksun soveltamisalueen ulkorajalle ja vain
4 §:ssä mainitun I-taksaluokan mukaisena. Näin ollen esimerkiksi tapauksessa, jossa
taksin asemapaikka on esim. Hämeenlinnassa ja asiakasta noudetaan Tampereelta, mittari käynnistetään I taksalle vasta kun auto on Hämeenlinnan perusmaksualueen rajalla. Mittarin tulisi olla tässä asennossa kunnes saavutaan noutopaikalle eli esimerkkitapauksessa Tampereelle asiakkaan osoitteeseen kunnes asiakas nousee kyytiin. Mikäli
asiakkaan matka ei suuntautuisi takaisin samaa reittiä noudattaen kohti perusmaksun
soveltamisaluetta, saisi mittari olla normaalisti päällä noudattaen 4 §:n säännöksiä
matkustajien lukumäärästä ja matkan pituudesta. Eli mikäli esimerkissä asiakas haluaisikin matkustaa Tampereelta Vaasan suuntaan, mittari olisi yhä päällä noudattaen I
taksaluokkaa jos asiakas on yksin tai asiakkaita on vain kaksi, II taksaluokkaa jos asiakkaita on kolme tai neljä ja niin edelleen.
Jos asiakkaan matka kuitenkin suuntautuisi takaisin auton perusmaksun soveltamisalueelle tai sen kautta eteenpäin ja vielä samaa reittiä kuin tyhjänä ajettu nouto, olisi kuljettajan säädettävä mittari sellaiseen asentoon asiakkaan noustua kyytiin, että ajomatkamaksua ei kerry ennen kuin auto on taas perusmaksun soveltamisalueen rajalla,
minkä jälkeen mittari saisi olla päällä matkan loppuun asti. Näin ollen esimerkkitapauksessa, jossa Tampereelta noudettu asiakas haluaa matkustaa Helsinkiin, mittaria ei
saisi käyttää takaisintulomatkalla ennen kuin saavuttaessa Hämeenlinnan perusmaksun
soveltamisalueelle ja siitä eteenpäin kohti Helsinkiä. Poikkeuksena olisi ainoastaan sellainen tilanne, että matkustajia olisikin enemmän kuin kaksi. Tällaisessa tapauksessa,
kun useampia kuin kahta matkustajaa haetaan perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelta ja matka siis suuntautuisi takaisin perusmaksun soveltamisalueelle, mittarin saisi
nollata heti asiakkaiden noustua kyytiin ja periä perusmaksu ja ajomatkamaksu paluumatkalta. Näin koko paluumatkalla noudatettaisiin 4 §:n mukaisesti määräytyvää ajomatkamaksua.
Jos asiakas nousee autoon perusmaksun soveltamisalueella ja matka suuntautuu perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle ja sieltä takaisin samaa reittiä noudattaen
soveltamisalueelle, pidetään taksamittari ajomatkamaksulla päällä perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella vain yhdensuuntaisella matkalla.
10 §. Voimaantulo. Asetus tulisi voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2017 ja sillä kumottaisiin valtioneuvoston taksiliikenteen kuluttajahinnoista antama asetus (570/2016).

