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VALTIONEUVOSTON ASETUS SAIRASVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAN TAKSIMATKAN 
ENIMMÄISHINNASTA VUOSINA 2022-2024 
 
Viite: Lausuntopyyntö VN/4031/2021 
 

Suomen Taksiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Valtioneuvoston 
asetusluonnoksesta sairasvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta 
vuosina 2022–2024. 
 
 

Enimmäishinnan korotustarve on esitettyä korkeampi 
 

Sairasvakuutuslain 4 luvun 7 a §:n mukaan sairasvakuutuksesta korvattavan 
taksimatkan enimmäishinnan tulee perustua kuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin 
siten, että hintaan sisältyy kohtuullinen voitto. Kuljetuskustannuksia seurataan 
Tilastokeskuksen ylläpitämällä taksiliikenteen kustannusindeksillä.  
 
Luonnoksen mukaan enimmäishintoja korotettaisiin siten, että huomioitaisiin 
kustannusmuutos syyskuun 2018 ja joulukuun 2020 väliseltä ajalta, joka on ollut 2,58 
prosenttia. Luonnoksen mukaan asetus tulee voimaan vuoden 2022 alusta ja on 
voimassa vuoden 2024 loppuun, jolloin se perustuisi jo voimaantullessaan vuoden 
vanhaan kustannustilanteeseen. Enimmäishintoja määriteltäessä tulee huomioida 
keskimääräinen kustannusmuutos myös vuoden 2021 osalta, jotta asetuksen hinnat 
olisivat edes voimaantullessaan kustannusvastaavia. Koska asetuksen 
voimassaoloaika on luonnoksen mukaan kolmea vuotta, tulee myös huomioida tuleva 
kustannusmuutos, jotta lainsäädännön kirjaus kustannussuuntautuneisuudesta 
toteutuisi.  
 
Suomen Taksiliitto esittää, että kustannusmuutoksessa huomioidaan esitetyn 
lisäksi keskimääräiset vuosimuutokset myös vuosilta 2021 ja 2022. Tällöin 
enimmäishinta olisi keskimäärin kustannussuuntautunut.  
 
Taksiliikenteen kustannuksia on seurattu Tilastokeskuksen kustannusindeksillä 
vuodesta 1995 alkaen. Indeksi uusitaan viiden vuoden välein, mutta vanhojen 
indeksien laskentaa jatketaan indeksin uudistuksesta huolimatta. Joulukuusta 1995 
joulukuuhun 2020 vuoden 1995 indeksi on noussut pisteluvusta 101,9 pistelukuun 
187,7. Keskimääräinen vuosimuutos on ollut 3,36 prosenttia.  
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Näin ollen enimmäishinnan korotustarpeeksi muodostuu: 
 
Kustannusindeksi 9/18–12/20 2,58 % 
Keskimääräinen vuosimuutos 2021 3,36 % 
Keskimääräinen vuosimuutos 2022  3,36 %  
Yhteensä:   9,30 % 
 
   

Enimmäishinnat esitettävä arvonlisäverottomina 
 

Asetuksen voimassaoloajaksi esitetään vuosia 2022–2024. Kolme vuotta on tässä 
yhteydessä pitkä aika ja on mahdollista, että arvonlisäverokantaa joudutaan 
tarkistamaan kyseisellä ajanjaksolla. Arvonlisävero on luonteeltaan välillinen vero, joka 
on tarkoitettu palveluntuottajan sijaan loppukäyttäjän maksettavaksi. 
Asetusluonnoksessa enimmäishinnat on määritelty arvonlisäverollisina, jolloin 
mahdolliset verokannan muutokset eivät vaikuttaisi enimmäishintoihin. Aiemmin 
voimassaollutta Valtioneuvoston taksa-asetusta muutettiin tämän saman syyn vuoksi 
siten, että hinnat ilmoitettiin arvonlisäverottomina.  
 
Jotta arvonlisäveron välillinen luonne toteutuisi, tulee asetuksen 
enimmäishinnat esittää ilman arvonlisäveroa ja muuttaa asetuksen 1 §:n 
viimeinen lause muotoon: ”Tässä asetuksessa säädetyt enimmäishinnat eivät 
sisällä arvonlisäveroa.”  

 
 
Odotusaika korvattava täysimääräisesti 
  

Luonnoksen mukaan: “Odotusmaksua voidaan veloittaa yhdensuuntaisen matkan 
osalta enintään 15 minuutin ajalta, jos taksi odottaa vakuutettua tilauspaikalla hänen 
myöhästyttyään esimerkiksi avuntarpeesta johtuvasta tai muusta hyväksyttävästä 
syystä. Avuntarpeesta johtuvana hyväksyttävänä syynä odotusmaksun veloittamiselle 
voidaan pitää, jos esimerkiksi taksinkuljettaja on noutanut vakuutetun sairaalan 
osastolta sen vuoksi, ettei vakuutettu ole ilman apua kyennyt tulemaan osastolta 
sairaalan ulko-ovelle.”  
 
Esitetty 15 minuutin aika ei ole riittävä etenkään paaritaksikuljetuksissa. Lisäksi 
suurten sairaaloiden alueilla asiakasta osastolta noutavan taksinkuljettajan on usein 
jätettävä ajoneuvonsa kauas ulko-ovelta, mikä pidetään merkittävästi asiakkaan 
noutoaikaa osastolta. Yleensä sairaaloiden asiakkaiden jättö- /noutoalueella ei sallita 
taksien pysäköintiä vakuutetun noutamiseksi osastolta. 
 
Suomen Taksiliitto pitää kohtuuttomana, että taksiyrittäjän edellytetään tekevän 
korvauksetonta työtä, jos asiakkaan noutamiseen kuluva aika ylittää 15 
minuuttia. Esitämme, että 4 §:n loppuun lisätään: ”Perustellusta syystä 
odotusaikaa voidaan korvata myös yli 15 minuuttia.” 
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