
TAKSILIITON PUHEENJOHTAJAEHDOKKAAN KIRJOITUS 
 
Hyvät Taksiliiton jäsenet, 
kiitän mahdollisuudesta saada kirjoittaa ajatuksiani ja näkemyksiäni rakkaasta taksialastamme.  
 
Sain taksikuljettajalupani ja ajoin ensimmäisen taksivuoroni syksyllä 1985. Olin ainoa 
maahanmuuttaja taksikurssilla, joka pidettiin täysin suomen kielellä. Opiskeluaikani ajoin taksia 
tuurajana ja kesäisin vakituisena kuljettajana vuoteen 1996 saakka. Vuosina 1996–2015 toimin 
suomalaisten yritysten kansainvälisissä johtotehtävissä. Vuonna 2015 aloitin muun toimen 
ohella taksiyrittäjäurani. Alan vapautumisesta puhuttiin jo silloin, kun suoritin taksinkuljettajan 
ajoluvan.  
 
Tiukasti säännellyn ja 1.7.2018 liberalisoidun taksialan historia on värikäs. Siihen mahtuu muutoshalukkuutta, -
vastarintaa, edelläkävijyyttä ja konservatiivisuutta. Suomen taksien ja välitysyhtiöiden teknologiataso ja infrastruktuuri 
on kehittynyt maailman huipputasolle tämän vuosituhannen aikana. Edunvalvonnalle tärkeistä viranomaissuhteista on 
pidetty hyvää huolta. Arvostan ja kunnioitan taksiliiton tekemää edunvalvontatyötä. 
 
Hallituksen esitys liikenne-palvelulain korjaamiseksi on saanut paljon kommentteja, kannanottoja ja lausuntoja. 
Taksiliitto on jättänyt objektiivisen ja realistisen lausunnon. Olen ennen omaa lausuntoani lukenut kaikki lausunnot, 
koko hallituksen esityksen ja kaikki ennen esitystä tehdyt selvitykset. 
 
Viimeaikaiset lehtikirjoitukset tunnuksettomien taksien käyttäytymisestä ja Suomen tärkeimmän taksiaseman eli 
Helsingin asema-aukion tilanteesta antavat aihetta pohdinnalle. Kyseessä on ensisijaisesti kampailu elinkeinosta, kuten 
Taksiliiton toimitusjohtaja on ongelmaa ytimekkäästi kuvaillut. Kannatan hänen näkemystään, jonka mukaan kunnilla ja 
kaupungeilla on olennainen merkitys taksikysynnän lisäämisessä. Kuntien ja kaupunkien ratkaisut vaikuttavat paitsi 
taksielinkeinon jatkumiseen ja alan kannattavuuteen, myös taksin saatavuuteen asiakkaille harvasti asutuilla alueilla. 
 
Suomi on siirtynyt vauhdikkaasti digitalisaation aikakauteen. Päättäjäsukupolvi ajattelee ja toimii tavalla, joka meidän 
on opittava pikakurssilla. Alustataloudesta on tullut osa taksialan liiketoimintaa, metavälityksiä on syntynyt kovalla 
vauhdilla, ja sovellustaksit ovat jokapäiväisiä. Meidän on tunnustettava tosiasiat, mukauduttava niihin ja oltava 
muutosaallon harjalla. Taksiyhteisö tarvitsee strategiaa ja uudistumista. Niiden tekeminen on Taksiliiton tehtävä, ja sen 
panos asiassa on merkittävä. 
 
Pärjäämme, kun toimimme yhdessä ja organisoidusti. Taksialan vapautumisen myötä alalle on tullut uusia yrittäjiä, 
joiden ajattelutapa ei välttämättä heti noudata alan vakiintuneita käyttäytymisnormeja. On rakennettava tehokkaampi 
kommunikointikanava tunnuksettomien noviisien ja perinteisten, osaavien taksiyrittäjien välillä. Uudet yrittäjät on 
perehdytettävä alan käytäntöihin, myös ne, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea. Heidät on hyväksyttävä 
osaksi taksiyhteisöä ja suomalaista yhteiskuntaa, ja heidän osallistumisensa taksialan kehittämiseen on otettava 
yhteiseksi tavoitteeksi. Se on kaikkien etujen mukaista. 
 
Taksiliitto tulee edustamaan ja edistämään kaikkien taksiyhteisöön kuuluvien etuja, ensisijaisesti kuitenkin omien 
jäsentensä. Taksiala ja myös taksiliitto ovat rakennemuutoksen edessä. Vanhemman sukupolven tilalle on vähitellen 
saatava aktiivisia ja ahkeria taksiyrittäjiä, jotka ovat valmiita kohtaamaan nykyajan yrittäjyyden, markkinatalouden ja 
kilpailun haasteet ennakkoluulottomasti. Rakennemuutoksen läpivienti vaatii avoimutta, läpinäkyvyyttä ja 
ennustettavuutta kaikissa toiminnoissaan ja erityisesti monivuotista strategiaa laadittaessa.  
 
Taksialaa liberalisoidessa taksiliiton edustajat jätettiin valitettavasti kokonaan päätösvaiheen ulkopuolelle.  
 
Meidän on toimittava niin, että tulevaisuudessa olemme mukana, kun päätetään meitä koskevista asioista. 
Edunvalvonnan ei tulisi olla ainoastaan saavutettujen etujen puolustamista. Nyt jos koskaan tarvitaan uudenaikaista 
yhteistyötä ja strategista ajattelua. Tarvitaan uudenaikaisia menettelytapoja valvomaan taksialan etuja proaktiivisesti, 
objektiivisesti ja asiantuntevasti. 
 
Pidän Taksiliiton puheenjohtajan luottamustehtävää erittäin haasteellisena ja tärkeänä. Uskon vahvasti, että osaamiseni, 
tahtoni, monipuolinen kokemukseni, monikielisyyteni ja monikulttuurisuuteni antavat hyvän pohjan osallistua 
aktiivisesti edunvalvonnan kehittämiseen ja jäsenten asioiden hoitamiseen.  
 
Ilmoittaudun ilomielin puheenjohtajaehdokkaaksi ja toivon, että Taksiliiton jäsenet luottavat minuun ja tukevat 
valintaani. 
 
ALI HOSSEINI 
Visiolla ja vastuulla eteenpäin, historiaa unohtamatta! 
Framåt med vision och ansvar, minns historien! 
 


