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Hanketunniste: STM 122:00/2018 
VALTIONEUVOSTON ASETUS SAIRAUSVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAN TAKSIMATKAN 
ENIMMÄISHINNASTA  
 
 

Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnan on 
vastattava taksiliikenteen kustannusindeksin kehitystä.  Hintoja on 
lisäksi tarkistettava vuosittain, jotta ne vastaavat indeksissä tapahtuvia 
mahdollisia muutoksia. 

 
 

Sairausvakuutuslain taksimatkan enimmäishintaa koskevilla esityksellä 
halutaan varmistaa taksinkäytön korvauksiin varattujen varojen riittävyys myös 
siinä tapauksessa, että Kansaneläkelaitoksen kilpailuttama tilausvälityskeskus 
lopettaisi toimintansa. Sopimuksia jouduttaisiin silloin tekemään väliaikaisesti 
suoraan taksien kanssa.  

 
Kustannusindeksin tarkastelujakson on oltava riittävän pitkä 

 
Valtioneuvosto on antanut huhtikuussa 2018 asetuksen sairausvakuutuksesta 
korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta (275/2018), joka on voimassa 1.7. 
– 31.12.2018. Asetuksen mukaan taksin käytöstä perittävä enimmäishinta 
muodostuu perusmaksusta, ajomatkamaksusta, odotusmaksusta ja 
avustamislisästä. Asetuksessa säädetyt enimmäishinnat sisältävät 
arvonlisäveron. Asetuksen hintojen pohjana on käytetty taksiliikenteen 
kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(403/2017) mukaista maksujen tasoa.  
 
Nyt lausunnolla olevassa esityksessä enimmäishintoja esitetään 
korotettavaksi taksiliikenteen kustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Tämä 
on oikea tarkastelutapa, mutta indeksin muutoksen tarkastelujakso (huhtikuu 
2018 – syyskuu 2018) on liian lyhyt ja jättää huomiotta aiempien 
enimmäistaksasta tehtyjen asetusten tarkastelujaksot. 
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Sekä asetuksen 275/2018 että asetuksen 403/2017 pohjana on ollut 
taksiliikenteen kustannusindeksin taso maaliskuulta 2017. Tuolloin indeksin 
arvo oli 101,5 pistettä. Viimeisin käytettävissä oleva indeksin arvo on 
syyskuulta 2018, jolloin arvo on 104,3 pistettä. Näin ollen taksiliikenteen 
kustannukset ovat nousseet tarkastelujaksolla 2,76 % ja enimmäishinta 
muodostuu seuraavasti: 

 
 

Taksiliikenteen kustannusindeksi   

03/2017 101,5 pistettä  

09/2018 104,3 pistettä  

Muutos 2,8 pistettä = 2,76 % 

    

    

Enimmäishinnan osa 
Nykyinen 
enimmäishinta Korotus  

Uusi 
enimmäishinta 
1.1.2019 

Perusmaksu 5,90 € 0,16 € 6,06 € 

Korotettu perusmaksu 9,00 € 0,25 € 9,25 € 

Taksaluokka I 1,61 € 0,04 € 1,65 € 

Taksaluokka II 2,07 € 0,06 € 2,13 € 

Odotusmaksu 47,04 € 1,30 € 48,34 € 

Avustamislisä 1 15,70 € 0,43 € 16,13 € 

Avustamislisä 2 30,09 € 0,83 € 30,92 € 

 
 
 

Lisäksi esitämme, että asetuksen hintoja tarkistettaisiin vuosittain 
taksiliikenteen kustannusindeksin muutoksen mukaisesti.     

 
 

Suomen Taksiliitto ry  


