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VÄHÄPÄÄSTÖISYYSPALKKIO TAKSIYRITTÄJILLE  

Suomen Taksiliitto ry esittää otettavaksi käyttöön vähäpäästöisyyspalkkion 
taksiyrittäjille, jotka vaihtavat käytössään olevan luvanvaraiseen taksiliikenteeseen 
rekisteröidyn henkilöauton uuteen vähäpäästöiseen ajoneuvoon ja rekisteröi sen 
luvanvaraiseen taksiliikenteeseen.  
 
Vähäpäästöisyyspalkkio voisi olla rakenteeltaan yksityishenkilöille suunnatun 
henkilöautojen romutuspalkkiota vastaava. Erona olisi, että vanhaa taksikäytössä 
ollutta ajoneuvoa ei tarvitse romuttaa vaan se toimitetaan vaihdossa uuden 
ajoneuvon myyneelle autoliikkeelle.  
 
Liitteenä mukaelma lakiesityksestä, joka on muotoiltu romutuspalkkiolain pohjalta 
aivan alustavaksi esitykseksi.  

 
Ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksiin 
liittyvä lakiesitys  
 

EU ja sen jäsenvaltiot, Suomi yhtenä joukossa, on sitoutunut vähentämään 
kasvihuonepäästöjä ja siihen liittyen Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
allekirjoittaneet puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin. 
Direktiivi tulee saattaa kansallisesti voimaan viimeistään 2.8.2021. Kansalliseen lakiin 
liittyen Liikenne- ja viestintäministeriö on jättänyt lausuntopyynnön lakiluonnokseen 
15.12.2020.  
 
Luonnoksessa lakiesitykseksi esitetään, että 2.8.2021 alkaen hankintayksiköiden 
tulee huolehtia, että hankittavien ajoneuvojen kokonaismäärästä laissa määritelty 
osuus on lain määritelmien mukaisia vähäpäästöisiä ajoneuvoja.  
 
Jotta jo reilun seitsemän (7) kuukauden kuluttua markkinoilla myös taksiliikenteen 
osalta olisi saatavilla riittävästi määritysten mukaisia ajoneuvoja, pitää 
vähäpäästöisiin ajoneuvoihin investoida merkittävästi. Investointien tukemiseen näin 
nopealla aikataululla tehtävässä muutoksessa on selkeä tarve. Mielestämme yksi 
toimiva ja tehokas yhteiskunnan tukimuoto tarvittavan ajoneuvokaluston osalta olisi 
tässä esitetty vähäpäästöisyyspalkkio.  

 
Koronapandemia ja taksien taloustilanne 
 

Koronapandemia on vaikuttanut taksiliikenteeseen ja taksiyrittäjiin erittäin 
voimakkaasti. Taksialan liikevaihto aleni kevään aikana jopa noin 70 – 80 %. Kesän 
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aikana tilanne oli parempi, mutta nyt syksyn myötä tilanne on jälleen merkittävästi 
heikentynyt. Perinteisesti syksy on ollut taksiyrittäjän talouden kannalta tärkeä 
vuoden ajankohta, joka on huipentunut vilkkaaseen pikkujoululiikenteeseen. Nyt 
kaikki on toisin ja liikenne on monilta osiltaan pysähtynyt.  
 
Koronatuet eivät ole kohdanneet taksialaa kovinkaan hyvin. Kuntien kautta saatu 
yksinyrittäjätuki (2.000 euroa kertatukea) oli toimiva ja hyvä muoto, mutta määrältään 
riittämätön, kun pandemian vaikutukset ovat näin pitkät. Business Finlandin ja ELY-
keskusten osalta tilanne muuttui tuesta kehittämishankkeiden rahoittamiseksi eikä 
näin ollen käytännössä auttanut talouskriisiin kysynnän katoamisen vuoksi joutuneita 
yrittäjiä. Valtiokonttorin kustannustuen I-vaihe ei myöskään kohdannut tiukan 
rajauksensa vuoksi taksiyrittäjiä. Toivottavasti II-vaiheen kustannustuki kohdistuu 
paremmin myös taksialaan.  

 
Taksialan investointikyky  
 

Vallitsevissa olosuhteissa taksialan investointikyky uuteen vähäpäästöiseen 
ajoneuvokalustoon on heikko. Taksiyrittäjän työväline, taksiauto, on kuitenkin 
yrityksen toiminnan kannalta välttämätön investointikohde. Taloudellisesti huonoina 
aikoina auton käyttöikää voidaan venyttää jossakin määrin, mutta ei kohtuuttomasti. 
Näin ollen osa yrittäjistä tulee tulevan vuodenkin aikana autonsa uusimaan. 
Vallitsevissa olosuhteissa pieni vähäpäästöisyyspalkkio auttaisi yrittäjiä oleellisesti 
harkitsemaan uusinvestointinsa suuntaamista nimenomaa vähäpäästöiseen 
ajoneuvoon.  

 
Tukea myös taksiyrittäjille  
 

Henkilöautojen romutuspalkkio suuntautuu vain yksityisille ajoneuvon uusijoille. 
Tavaraliikenteessä on erilaisia tukimuotoja, mm. kaasuajoneuvoihin investoiville 
yrittäjille. Mielestämme on vähintäänkin kohtuullista, että myös taksiyrittäjiä tuetaan, 
kun he investoivat entistäkin ympäristöystävällisempiin ajoneuvoihin.  
 
Yhteistyöterveisin,  
 
 
Suomen Taksiliitto 
 

 
 
Liite: Alustava luonnos laista taksien vähäpäästöisyyspalkkiosta  
 


