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Viite: Lausuntopyyntö TRAFICOM/432625/03.04.03.00/2019 
 
Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta taksimatkasta matkustajalle 
ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta 

 
 
Suomen Taksiliitto ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi määräysluonnoksesta 
koskien taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavia tietoja ja hintatietojen esilläpitoa.   
 
Määräysluonnoksen tavoite on ehdottomasti kannatettava, mutta valitettavasti 
taksipalveluiden ympärille syntynyt epätietoisuus ja hämmennys todennäköisesti 
lisääntyisi määräysluonnoksen myötä. Mielestämme esitetyssä muodossa ei määräystä 
tule antaa tai sen antaminen tulisi siirtää liikennepalvelulain muutosten tekemisen 
yhteyteen. 
 
Perustelut tiivistetysti:  
 
1. Määräysluonnoksen vertailuhinta ei mahdollista totuudenmukaista hintavertailua, ja 

se johtaa siten kuluttajia harhaan.  
2. Määräysluonnos kohtelee taksimarkkinoilla toimivia yrittäjiä keskenään epätasa-

arvoisesti, koska määräyksen noudattaminen on sidottu hinnoitteluperusteisiin ja 
taksin tilaustapaan.  
 

 
 

Hinnastossa ilmoitettavat tiedot 
 

Vertailuhinta johtaa kuluttajaa harhaan 

Liitteessä 1 olemme laskeneet vertailuhintoja ja esimerkkimatkojen toteutuvia hintoja 

erilaisilla hinnoitteluperusteilla. Laskelmat todistavat, ettei edullisin vertailuhinta johda 

välttämättä kuluttajan kannalta edullisimpaan hintaan. Samassa liitteessä on laskettu 

vertailuhinnat ja toteumat sekä aikaa että matkaa mittaavilla hinnoilla. Kuten liitteestä 

käy ilmi, asiakkaan on mahdollista löytää edullisin palvelu hintavertailun perusteella 

vain siinä tapauksessa, että hinnoitteluperusteet ovat yhtenäiset.  

Kuluttajasuojalaki kieltää harhaanjohtavan markkinoinnin. Viranomaisen määräyksellä 

ei käsityksemme mukaan tulisi luoda, tai edes suosia järjestelmää, joka johtaa 
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tällaiseen tilanteeseen ja heikentää asiakkaiden mielikuvaa taksiliikenteestä 

entisestään. Kuten Traficomin perustelumuistiossakin todetaan: ”On keskeistä 

huomioida, että vertailuhintaa ei voi muotoilla siten, että voitaisiin varmistaa, että 

edullisimman vertailuhinnan valitseva matkustaja saa aina edullisimman palvelun”.   

Vaatimus esittää korkein mahdollinen hinta on ongelmallinen 

Tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa käytetään yleisesti ns. alkaen hintoja. 

Miltään muulta toimialalta ei edellytetä edes teoreettisesti, että myynnissä ja 

markkinoinnissa käytettäisiin yleisesti kalleinta mahdollista hintaa tuotteista tai 

palveluista. On kovin erikoinen ajatus, että taksiliikenteessä taksiyrittäjiltä 

edellytettäisiin tällaisen hintatiedon esittämistä viranomaisen vaatimuksesta.  

Kun hinnoitteluperusteita ei ole määritelty, vaatimus kalleimman mahdollisen hinnan 

ilmoittamisesta vääristää kilpailutilannetta merkittävästi. Osa markkinoilla olevista 

yrityksistä saattaa keskittyä tiettyihin ajankohtiin palveluntarjonnassaan, eivätkä ne 

edes tarjoa palveluita hankalina ajankohtina tai vähäisemmän kysynnän alueilla. Tällöin 

laajempaa palvelukokonaisuutta tarjoava yrittäjä joutuu erittäin epäoikeudenmukaiseen 

tilanteeseen suppeamman tarjonnan yrittäjään verrattuna. Lisäksi haja-asutusalueilla, 

pienissä kunnissa ja kaupungeissa sekä hankalina vuorokaudenaikoina on jo nyt 

saatavuuden kanssa ongelmia, niin vaatimus korkeimman mahdollisen hinnan 

esittämisestä pahentaa entisestään tilannetta. 

Vaatimus vertailuhinnan esittämisestä ei kohtele yrittäjiä tasapuolisesti  

Vertailuhinta tulee esittää taksiliikenteessä olevassa ajoneuvossa vain, jos hinnoittelu 

perustuu ajan ja/tai matkan mittaamiseen. On yrittäjien epätasa-arvoista kohtelua, että 

vaatimus vertailuhinnasta koskee vain joitakin yrittäjiä. Taksitoimiala on tällä hetkellä 

erittäin kilpailtu toimiala Suomessa, joten markkinahäiriöitä ei pidä aiheuttaa 

eriarvoistavalla määräyksellä miltään osin.  

 

Lisäksi on syytä huomioida, että liikennemarkkinoilla kilpailtaessa myös eri 

liikennemuodot kilpailevat keskenään. Vaatimus, joka koskee vain taksiliikennettä, 

asettaa omalta osaltaan eri liikennemuodot eriarvoiseen tilanteeseen keskenään. 

Määräys estää dynaamisen hinnoittelun  
 
Jos taksiyrittäjä haluaisi hinnoitella palvelunsa kysynnän ja tarjonnan mukaisesti, tulisi 
hänellä olla useita erilaisia hinnastoja. Jos hinnastot olisivat esillä samanaikaisesti, 
tilanne olisi kuluttajan kannalta kestämätön. Jos hinnastoja pitäisi vaihdella, olisi se 
puolestaan yrittäjän kannalta kestämätöntä. Esimerkiksi linja-autoliikenteessä lippujen 
hinnat vaihtelevat samalla reitillä eri aikoina kysynnän ja tarjonnan mukaisesti.  
 
Tällä määräyksellä taksiliikenteessä estettäisiin siis käytännössä dynaaminen 
hinnoittelu, joka oli yksi keskisiä tavoitteita liikennepalvelulain valmistelussa.  
 
Ajoneuvolain määräykset estävät erilaisten autosta ulospäin näyttävien valaisimien tai 
valotaulujen tai muiden vastaavien käyttämisen. Tämä johtaa käytännössä siihen, että 
ainakin toistaiseksi hinnat tulisi ilmoittaa autoon kiinnitettävällä tarralla. Toki erilaiset 
magneettitaulut ovat myös teoriassa mahdollisia, mutta käytännössä toimimattomia.  
 



    Lausunto                     
        
    21.11.2019  
 
 
 

Suomen Taksiliitto  |  Nuijamiestentie 7  |  00400 Helsinki  |  Y-tunnus: 0202301-1 |  www.taksiliitto.fi 

Traficomista saamamme tiedon mukaan valmisteilla on erikoisvalaisimia koskeva 
määräys, joka tulisi sallimaan hintanäytöt takseihin. Hinnan ilmoittamista koskevaa 
määräystä ei tule antaa ilman hintanäyttöä sallivaa määräystä. Määräystä hinnan 
ilmoittamisesta ei tule saattaa voimaan ennen erikoisvalaisimia koskevan määräyksen 
voimaantuloa.  
  
Hinnaston yhtenäinen ulkoasu johtaa harhaan 

 
Hinnaston yhtenäinen ulkoasu voi johtaa mielestämme kuluttajia helposti harhaan. Eri 
palveluntuottajien samannäköiset hinnastot erehdyttävät helposti ajattelemaan, että 
kyseessä ovat samat hinnat ja jopa sama palveluntuottaja. Erityisen haastava tilanne 
on turisteille, jotka eivät tunne suomalaista taksijärjestelmää. 

 
Mielestämme hinnaston ulkoasulla tulisi pikemminkin pystyä myös profiloitumaan ja 
erottumaan muista taksipalvelun tarjoajista. Tämä toisi kilpailuetua niille yrittäjille, jotka 
haluavat ilmoittaa hinnat selkeästi, mikä on epäilemättä kuluttajan etu.  

 
Välitysyhtiöiden liikemerkin käyttö hinnastossa  

 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto edellyttää ohjeistuksessaan, että välitysyhtiöiden 
liikemerkein varustettujen taksien hintojen tulee olla yhtenäiset sekä välityksen kautta 
tilattaessa että kadulta taksia otettaessa. Tämän vuoksi on oleellista, että välitysyhtiöt 
voisivat käyttää yhtä yhtenäistä hintamerkintää kaikissa välityksensä piirissä olevissa 
takseissa aina kun ko. autot ovat kyseisen välityksen piirissä.  
 
Näin ollen hinnastossa pitäisi mielestämme olla mahdollisuus esittää yksittäisen 
yrittäjän yhteystietojen sijaan välitysyhtiön tiedot. Tämä helpottaa hinnastojen 
laadintaa, vähentää yrittäjien kustannuksia ja helpottaa kuluttajaa.  
 

 

Vaatimus hinnaston pitämisestä esillä 

Hintatietoja pidetään esillä kohtuullisen hyvin  
 

Kuluttajalla on luonnollisesti oikeus tietää ennen ostopäätöstä, miten palvelu 
hinnoitellaan. Traficomin, Poliisin ja Verohallinnon yhteisesti toteuttamien 
valvontaiskujen yhteydessä esiin nousseiden ongelmien osalta hintatietojen esilläolo ei 
ole erityinen ongelma, ja taksiyrittäjät noudattavat suositusta pääsääntöisesti hyvin.  
 
Viimeisimmissä valvontaiskuissa tarkastettiin yhteensä 336 taksia, mutta hinnan 
ilmoittamisessa oli puutteita ainoastaan 16 tapauksessa. Sen sijaan yrityksen ja 
kuljettajan nimitiedoissa todettiin puutteita 151 tapauksessa. 

 
Vaatimus hintatietojen esillä pitämisestä kohtelee yrittäjiä epätasa-arvoisesti  

 
Määräysluonnoksen mukaan vaatimus pitää hinnastoa esillä ei koskisi ennalta tilattuja 
takseja. Määräysluonnoksessa todetaan sen koskevan ”taksiasemalta sekä muutoin 
ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja”. Ennalta tilatun käsite on 
äärimmäisen vaikeasti määriteltävissä, eikä sitä tietojemme eikä kokemuksemme 
mukaan ole lainsäädännössä miltään osin määritelty.   
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Ennen liikennepalvelulain voimaantuloa M2 luokan ajoneuvolla oli lupa ajaa 
taksiliikenteen omaisesti ainoastaan ennalta varattuja kuljetuksia. Viranomainen ei 
tuolloinkaan kyennyt määrittelemään ennalta varatun käsitettä, eikä 
määräysluonnoksessakaan olla tarkentamassa ennakkoon tilatun käsitettä.  
 
Taksin voi kuitenkin aina pysäköidä taksiasemalle. Taksi voi myös odottaa 
taksiasemalla ennakolta tilattua kuljetusta. Taksiauton voi myös pysäköidä tai se voi 
pysähtyä esimerkiksi ravintolan eteen, ja kuljettaja voi kertoa valvonnan siihen 
kohdistuessa odottavansa ennakolta tilattua kuljetusta. Tällainen määräys johtaisi siis 
valvonnan täydelliseen mahdottomuuteen, eikä mielestämme lainsäädännössä tai 
viranomaismääräyksessä tämä kaltaista tilannetta pitäisi päästä syntymään. 
Näkemyksemme mukaan, mikäli hinnaston esilläpito vaaditaan, sen tulee ehdottomasti 
koskea kaikkia takseja. Tämä vaatimus mahdollistaa määräyksen noudattamisen 
tosiasiallisen valvonnan. 
 

 

Aika- ja matkatiedon luotettavuus 
 

Traficomin määräysluonnoksessa edellytetään vertailuhinnan ilmoittamista 10 km / 15 

minuutin matkalle. Traficom ei ole kuitenkaan antanut määräystä kyseisten suureiden 

mittaamisesta taksamittaria vastaavalla muulla laitteella tai järjestelmällä, vaikka 

ajoneuvolaki tämän mahdollistaa. Jos muuhun laitteeseen tai järjestelmään perustuvia 

mittauslaitteita ei ole määritelty eikä niiden mittaamisen suurinta sallittua 

virhepoikkeamaa, niin miten nämä suureet tulee mitata, jotta ne ovat kuluttajan 

kannalta riittävän tarkasti mitattuja? 

 

Näkemyksemme mukaan Traficomin tulisi määritellä taksamittaria vastaavalle laitteelle 

mittaustarkkuusvaatimukset, kuten MID-hyväksyttyjen taksamittarien osalta on niitä 

koskevassa direktiivissä tehty. Tämä siksi, että yksikköhintaa ilmoitettaessa kuluttajan 

on kuluttajalainsäädännön pohjalta voitava luottaa, että hinnastossa ilmoitettu kilometri 

on tasan kilometri, taikka minuutti on tasan minuutti, ellei toisin ole säädetty tai 

määritetty.  

 

Esimerkiksi nykyisin matkapuhelinsovelluksen GPS-mittauksella ei saavuteta 

absoluuttista mittaustarkkuutta. Siten hinnastossa ilmoitettu kilometri ja todellinen 

kuljettu matka eivät usein vastaa toisiaan. Tällöin ilmoitetun kilometrihinnan voidaan 

katsoa johtavan kuluttajaa harhaan, ja luotettavaa vertailuhintaa on mahdotonta antaa, 

jos mittaamiseen käytetään muuta laitetta tai järjestelmää. 

 

Määräysluonnoksen voimaan saattaminen edellyttäisi siis ajoneuvolaissa mainitun 

taksamittaria vastaavan laitteen määrittelyä ja käsityksemme mukaan se ei ole 

mahdollista voimassaolevan mittauslaitelain ja mittauslaitedirektiivin perusteella.  
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Kuluttajat kaipaavat viranomaisilta tukea ja ohjeistusta uudessa 
tilanteessa 
 

Maassamme oli vuosikymmeniä voimassa taksimatkojen hintasääntely, jolloin 
kuluttajien ei tarvinnut vertailla taksimatkojen hintoja. Keskivertokuluttajat käyttävät 
taksia 1-2 kertaa vuodessa, jolloin he eivät ole välttämättä ehtineet käyttää taksia kuin 
kerran lakimuutoksen jälkeen. Läheskään kaikki kuluttajat eivät siis ole vielä 
havahtuneet eri taksipalveluiden laadun, palvelun sisällön sekä hinnan vaihteluun. 
Vaillinaisten määräysten sijasta nyt tarvittaisiin enemmänkin viranomaiselta tukea ja 
ohjeistusta kuluttajien ohjaamisessa ja tiedottamisessa muuttuneilla taksimarkkinoilla.  

 

 

Suomen Taksiliitto ry:n esitys hintatietojen ilmoittamisesta  
 

Jotta hintatietoja voidaan tosiasiassa vertailla, niin hintojen määräytymisen perusteet 
tulisi määritellä lainsäädännön tasolla. Tämä lainsäädännöllinen muutos on 
mielestämme parasta tehdä samanaikaisesti liikennepalvelulakiin tehtävien muiden 
muutosten kanssa. Muutoksien tekeminen kokonaisuutena yhdellä kertaa on tärkeää, 
jotta vältyttäisiin kuluttajien epätietoisuuden lisääntymiseltä taksimarkkinoita kohtaan. 
 
Kun hinnan määräytymisen peruste on sovittu ja kaikille sama, niin sen jälkeen voidaan 
edellyttää vertailuhinnan ilmoittamista. Tällöin vertailuhinta olisi todellinen vertailuhinta. 
Mielestämme kansainvälisesti yleisesti käytössä oleva malli, jossa mitataan 
samanaikaisesti sekä aikaa että matkaa, olisi luonnollinen malli myös Suomeen. Tämä 
ei estä vyöhykehintojen tai sopimushintojen käyttämistä.  
 
Samalla voitaisiin muuttaa nykyinen erikseen sovittava hinnan raja (nyt 100 euroa) 
vertailuhinnasta riippuvaksi. Tällöin pitkilläkään matkoilla ei välttämättä tarvitse sopia 
mitään erikseen ja toisaalta lyhyilläkään matkoilla ei voida ottaa kohtuuttomia hintoja. 
Nykymallihan mahdollistaa hyvinkin lyhyeltä matkalta veloitettavaksi mitä tahansa, kun 
pysytään alle 100 eurossa. 
 
Mikäli määräys katsotaan kaikesta edellä mainitusta huolimatta edelleen tarpeelliseksi, 
niin ehdotamme, että hintatiedot olisivat matkan aikana kuluttajan nähtävissä myös 
ajoneuvon sisäpuolella. Tällä taattaisiin, että kuluttaja on varmasti huomioinut 
hintatiedot ja päässyt tutustumaan niihin. Lisäksi kuluttaja pystyy tarvittaessa vielä 
reagoimaan mahdolliseen epätoivottuun hinnoitteluun matkan aikana. 

 
Liikenne- ja viestintäministeri on todennut, että taksisääntelyn ongelmien korjaamiseksi 

liikennepalvelulain epäkohtia tullaan korjaamaan. Meidän näkemyksemme mukaan 
mahdollinen määräys hintojen ilmoittamisesta tulisi sen vuoksi siirtää arvioitavaksi 
liikennepalvelulain muutosten yhteyteen. 
 
 
Kunnioittavasti 
 
Suomen Taksiliitto ry 

 
 


