
Esitys luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröitävien taksikäyttöön tulevien  

henkilöautojen vähäpäästöiseksi vaihtamisen palkkiosta vuosina 2021 ja 2022  

1 §  

Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin  

Valtion varoista myönnetään avustusta uuden luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröitävän 
taksikäyttöön tulevan henkilöauton hankintaan samaisesta käytöstä poistettavan henkilöauton tilalle 
(taksien vähäpäästöisyyspalkkio) valtion talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa vuosina 2021 
ja 2022 siten kuin tässä laissa säädetään. Valtionavustuksista säädetään lisäksi valtionavustuslaissa 
(688/ 2001).  

2 §  

Taksien vähäpäästöisyyspalkkion myöntämisen edellytykset  

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää taksien vähäpäästöisyyspalkkioin sellaiselle taksiliikenneluvan 
haltijalle, joka on hankkinut luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröidyn taksikäyttöön otetun uuden 
aiemmin ensirekisteröimättömän henkilöauton, jos hän on toimittanut hankinnan yhteydessä ajoneuvon 
myyneelle taholle välittömästi ennen myyntiä luvanvaraisessa liikenteessä taksina käytetyn 
henkilöauton, jonka omistajaksi tai haltijaksi hän on ollut merkittynä liikenneasioiden rekisteriin 
yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen uuden ajoneuvon hankintaa.   

Taksien vähäpäästöisyyspalkkio voidaan myöntää, jos:  
1) hankitun auton käyttövoimana on joko kokonaan sähkö tai sen toisena käyttövoimana on sähkö ja 
hiilidioksidipäästöt ovat enintään 95 grammaa kilometriltä määriteltyinä niiden 
tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka olivat voimassa ensirekisteröinnin ajankohtana 
voimassa olleen Euroopan unionin lainsäädännön mukaan;   

2) hankitun auton käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena käyttövoimana on korkeaseosetanoli 
tai metaanista koostuva polttoaine;   

3) hankitun auton hiilidioksidipäästöt ovat enintään 120 grammaa kilometriltä määriteltyinä niiden 
tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka olivat voimassa ensirekisteröinnin ajankohtana 
voimassa olleen Euroopan unionin lainsäädännön mukaan;   

Taksien vähäpäästöisyyspalkkion myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että:  
1) taksien vähäpäästöisyyspalkkion saaja on saanut uuden aiemmin ensirekisteröimättömän 
henkilöauton hankinnasta todistuksen hankinnan toiselta osapuolelta merkitty uuden hankitun auton 
omistajaksi tai haltijaksi;  

2) kohdan 1 mukainen todistus on annettu aikaisintaan 1.1.2021 ja viimeistään 31.3.2022; ja  

3) valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.  

Taksien vähäpäästöisyyspalkkio voidaan myöntää samasta todistuksesta ainoastaan kerran.   

Taksien vähäpäästöisyyspalkkio voidaan myöntää vain kerran jokaista taksiliikennelupaa kohden.  

Taksien vähäpäästöisyyspalkkio voidaan myöntää yksinomaan sähköä käyttövoimana hyödyntävän 
henkilöauton hankkineelle, vaikka hankintaan olisi myönnetty muuta avustusta valtion varoista.  

3 §  

Avustuksen määrä  

Taksien vähäpäästöisyyspalkkiota myönnetään valtion varoista 2 000 euroa henkilöauton hankintaa 
vastaan, jonka käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena käyttövoimana on sähkö, 
korkeaseosetanoli tai metaanista koostuva polttoaine.  



Taksien vähäpäästöisyyspalkkiota myönnetään valtion varoista 1 000 euroa henkilöauton hankintaa 
vastaan, jonka päästöt ovat enintään 120 grammaa hiilidioksidia kilometriltä.   

4 §   

Taksien vähäpäästöisyyspalkkion hakeminen   

Liikenne- ja viestintävirasto maksaa hakemuksesta taksien vähäpäästöisyyspalkkiota avustuksen 
saajalle 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävästä hankitusta uudesta luvanvaraiseen liikenteeseen 
rekisteröidystä taksikäyttöön tulevasta henkilöautosta. Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys siitä 
hankitusta henkilöautosta, jonka hankintaa varten taksien vähäpäästöisyyspalkkiota haetaan, ja 
jäljennös 2 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta. Hakemus on toimitettava Liikenne- 
ja viestintävirastolle viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2022.  

5 §  

Valvonta ja takaisinperintä  

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa tässä laissa tarkoitetun taksien vähäpäästöisyyspalkkiota 
valvonnasta ja takaisinperinnästä. Taksien vähäpäästöisyyspalkkiota valvonnasta ja takaisinperinnästä 
säädetään valtionavustuslaissa.   

6 §   

Muutoksenhaku  

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään 
hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).   

7 §   

Tarkemmat säännökset   

Tarkemmat säännökset avustusten hakemisesta ja maksamisesta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella.  

8 §   

Voimaantulo  

Tämä laki tulee voimaan xx.xx.2021 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2022.  

 


