
 
     7.5.2021 
     
       

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

 

 
 
 
 
KANSANELÄKELAITOS  
svmatkat.hankintapalvelut@kela.fi  
 
 
 
 
 
 
 
TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYN HANKINTA, 
Kelan lisäkommentointipyyntö 30.4.2021  
 

 
Suomen Taksiliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lisäkommentit Kelan hankintaan 
liittyen. Suomen Taksiliitto ry ei ole suunnitellut osallistuvansa varsinaiseen 
kilpailutukseen, mutta alan asiantuntijana ja pitkällisen kokemuksen Kelan sähköisen 
suorakorvauksen kehittämisestä omaavana tahona mielellämme oman 
osaamisemme edelleen tähän hankkeeseen tarjoamme. Emme siis erityisesti 
suuntaa vastaustamme minkään maakunnan alueelle.  
 
Kuten Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunta omassa mietinnössään liittyen 
lakiin liikenteen palveluista nosti esille, niin taksipalveluiden saatavuus ja 
palveluverkon kattavuus on taksiliikenteen keskeisiä kysymyksiä. Kelan hankinnalla 
on aivan erityinen merkitys sille millainen palveluverkko maamme alueella tulee 
olemaan.  
 
Kuten aiemminkin olemme todenneet, Kelan nykyisen sairasvakuutuksesta 
korvattavien suorakorvattavien taksimatkojen lähtökohtana on ollut asiakkaiden 
hoitoon pääsyn turvaaminen koko maan alueella kaikkina vuorokauden aikoina. Tätä 
perusajatusta ei mielestämme ole syytä unohtaa jatkossakaan. Nyt esillä olevassa 
lisäkommenttipyynnössä mielestämme tämä seikka on selkeästi otettu huomioon 
hankintaa suunniteltaessa.  

 
Useamman palvelutuottajan malli maakunnittain  
 

Kannatamme varauksetta lisäkysymyksissä esittämäänne ajatusta useamman 
palveluntuottajan valitsemista jokaiseen maakuntaan. Tämä hankintamalli johtaa 
ehdottomasti sekä kuluttajan että Kelan näkökulmasta parempaan palveluun ja 
laadukkaampaan toimintaan kuin yksinoikeussopimukset.  
 
Kaksi tai kolme toimijaa maakunnittain tuntuu toimivalta ratkaisumallilta. Jokaiselta 
tarjoajalta vaadittava kokonaisvaltainen palvelun tuottaminen on tarpeellinen 
vaatimus, jotta palveluntuottajaksi valikoitunut taho ei toiminnassaan voi ryhtyä 
valikoimaan niitä tilauksia, joita haluaa hoitaa ja jättää osan hoitamatta. Sanktiomalli 
ja seurantavälineet tältä osin tulee olla selkeät ja yksiselitteiset. Nykymallissa 
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näyttäisi olevan liian usein mahdollisuus jättää kuljetus hoitamatta lyhyillä matkoilla, 
joita palvelutuottaja ei pysty kustannustehokkaasti hoitamaan.  

 
Palveluntuottajan kuljetuskapasiteetti  
 

Kommenttipyynnössänne esitätte, että jokaisella palveluntuottajalla olisi 100 %:n 
kuljetuskapasiteetti (automäärä) SVL-matkojen tarpeesta. Pidämme tätä erityisen 
ongelmallisena vaatimuksena, koska kolmen palveluntuottajan alueella tämä 
tarkoittaisi 300 %:n kapasiteettia. Kapasiteetista olisi tarpeettomana aina vähintään 
2/3. Samoin kahden palveluntuottajan alueella ylikapasiteettia olisi puolet 
kokonaisuudesta. Emme kannata tämän tyyppistä vaatimusta palveluntuottajille.  
 
Palveluntuottajan velvollisuus on huolehtia kaikista saamistaan tilauksista. Kun tähän 
velvoitteeseen liittyy kattava ja hyvä seuranta sekä voimakas sanktiointi, niin jokainen 
palveluntuottaja varmasti huolehtii riittävästä kuljetuskapasiteetista. Oleellista on, että 
seurannan tekee Kela eikä se perustu palveluntuottajan omiin tilastoihin ja 
kertomuksiin.  
 
Jos jonkinlaista minimikapasiteettia ehdottomasti halutaan kirjattavaksi, niin se voisi 
olla jossakin noin 60 – 70 % luokassa, riippuen valittujen palveluntuottajien määrästä. 
Tämä tulee kirjata nimenomaa minimikapasiteettina, joka ei kuitenkaan vapauta 
miltään osin velvoitteesta aina ja kaikissa olosuhteissa hoitaa jokainen tilaus 
vakuutetun tilauksen ja palvelukuvauksen ehtojen mukaisesti.  
 
Lisäksi, jos syystä tai toisesta kahden palveluntuottajan alueella toinen 
palveluntuottaja lopettaisi palvelunsa, niin jäljelle jääneen on varsin helppo 
tuollaisessa tilanteessa kasvattaa nopeastikin automääräänsä, jotta pystyy 
hoitamaan kaikki kuljetukset sitoumuksensa mukaisesti.  

 
Yksi auto vain yhden palveluntuottajan toiminnan piirissä, mutta palveluntuottajaa on 
pystyttävä kohtuullisen irtisanomisajan puitteissa vaihtamaan  
 

Kommenttipyynnössänne kirjoitatte ”sama autoilija voisi olla alihankkijana / 
kuljettajana useammalla palveluntuottajalla”. Jos tällä tarkoitetaan sitä, että Kela ei 
kiellä palveluntuottajaa ottamasta oman palvelunsa piiriin autoja, jotka ovat myös 
muiden palveluntuottajien kapasiteetissa, niin tämä ei ole erityinen ongelma. 
 
Jos tällä tarkoitetaan, että palveluntuottajan on pakko ottaa oman palvelunsa piiriin 
myös sellaisia autoja, jotka ovat jo jonkin toisen palveluntuottajan alihankkijana / 
kuljettajana, niin syntyy selkeitä ongelmia ja mahdollisuuksia väärinkäytöksille.  
 
Muutamia ongelmia esimerkinomaisesti:  
 
Kuluttaja/vakuutettu on pettynyt yhden palveluntuottajan palveluun ja seuraavalla 
kerralla tilaa kuljetuksen toiselta palveluntuottajalta. Tilaus menee kuitenkin samalle 
autolle, jolloin kuluttaja/vakuutettu ei saakaan jotakuta toista kuljettajaa hoitamaan 
kuljetusta. Hänelle ei siis tosiasiallisesti synnyt mahdollisuutta valita kuljetustaan. 
Palvelua ja laatu ei siis kehity eikä markkina toimi.  
 
Palveluntuottajilla on eri hinnat, jolloin kuljettaja saa eri kautta tulleista tilauksista 
erilaisen hinnan. Tällöin kuljettajan kannattaa aina suositella kuluttajille/vakuutetuille, 
että tilaa kuljetuksensa siltä palveluntuottajalta, jolta kuljettaja saa parhaan hinnan. 
Kuluttaja ei siis valitse palveluaan laadun perusteella vaan hänet ohjataan Kelan 
edun vastaisesti käyttämään hintatasoltaan epäedullisinta vaihtoehtoa.  
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Palveluntuottajista yhden omistajana on kuljettaja. Tällöin muiden palveluntuottajien 
kautta tilattujen kuljetusten osalta kuljettaja toimii tavalla tai toisella epäasiallisesti 
saaden kuluttajan/vakuutetun siirtämään tilauksena palveluntuottajalle, jonka 
omistajana kuljettaja on.  
 
Yksi palveluntuottajista kykenee tavalla tai toisella muita parempaan palveluun. 
Puheluihin vastataan nopeasti ja kuljettajat hoitavat erittäin hyvin palvelun. Muiden 
palveluntuottajien piirissä olevat kuljettajat, jotka eivät ole pystyneet yhtä hyvään 
palveluun, siirtyvät ”oikeudella olla monien palveluntuottajien piirissä” tämän 
palveluntuottajan kuljettajiksi. Palvelun taso laskee ja laatu heikkenee myös tämän 
palveluntuottajan kuljetusten osalta.  
 
Kun useamman palveluntuottajan valinnan tarkoituksena on lisätä 
kuluttajan/vakuutettujen sekä hoitolaitosten vaihtoehtoja kuljetusten saamiseksi, niin 
tätä todellista vaihtoehtojen mahdollisuutta ei pidä poistaa sillä, että kaikki voivat olla 
kaikkialla kaiken aikaa.  
 
Sen sijaan palveluntuottajalle ei pidä antaa sitä mahdollisuutta, että hän sitoo yrittäjät 
määräaikaisilla pitkillä sopimuksilla omaan käyttöönsä ilman, että yrittäjä voi 
halutessaan kohtuullisen irtisanomisajan puitteissa vaihtaa palveluntuottajaa. Tämä 
johtaa todelliseen kilpailuun, laadun parantamiseen, parhaisiin käytöntöihin sekä 
tyytyväisiin kuluttajiin / vakuutettuihin.  
 

Palveluntuottajien löytyminen jokaiseen maakuntaan  
 

Uskomme, että jokaiseen maakuntaan löytyy useampia palveluntuottajaksi 
halukkaita. Oletettavasti useampiin enemmän kuin tarvitaan, jolloin siis kilpailua 
tosiasiallisesti syntyy. Palveluntuottaja, joka hoitaa yhtä maakuntaa, voi kohtuullisen 
helposti laajentaa omaa toimialuettaan. Nykytekniikalla ei ole oleellista missä 
palveluntuottaja sijaitsee fyysisesti, kuten jo nykymallissa on havaittu.  
 
Kelan korvaamien matkojen merkitys koko maan alueella on taksiyrittäjille erittäin 
merkittävä, erityisesti hiljaisemmilla alueilla yksittäisille yrittäjille on erityisen tärkeätä 
olla mukana näissä kuljetuksissa. Niin kauan, kun maakunnassa on asukkaita, niin 
näihin kuljetuksiin löytyy tarjontaa niin yrittäjien kuin palveluntuottajienkin toimesta.  
  

Puhtaat ajoneuvot 
 
Eduskunta on juuri saanut käsiteltäväkseen lain puhtaiden ajoneuvojen hankintaan 
liittyen. Tämän lain myötä puhtaiden ajoneuvojen määrä tulee todennäköisesti 
lisääntymään kohtuullisen nopeasti. Viimeisimmän käytössämme olevan Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomin tilaston mukaan maassamme on 61 täyssähköistä taksia 
ja 133 ladattavaa hybridiä (joulukuu 2020).  
 
Kun laki elokuussa on tulossa voimaan, niin julkisten hankintojen myötä puhtaiden 
ajoneuvojen määrä taksiliikenteessä epäilemättä tulee lisääntymään. Millä 
aikataululla ja mihin ne maantieteellisesti tulevat sijoittumaan, on vielä vaikea 
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ennakoida. Joka tapauksessa esteettömät taksit ovat jäämässä ko. lainsäädännön 
ulkopuolelle. Tämä helpottaa tilannetta merkittävästi.  

 
Puhtaiden ajoneuvojen huomioiminen hankinnassa 
 

Ajatus siitä, että puhtaita ajoneuvoja välitettäisiin kuluttajan/vakuutetun näin 
toivoessa, on tietysti periaatteellisesti kannatettava. Kysyntä luo tarjontaa 
markkinoilla. Kuitenkin, jos tarjontaa on erittäin vähän eikä toivetta juurikaan voida 
täyttää, niin kuluttajat/vakuutetut eivät kovin montaa kertaa tätä toivetta tule 
esittämään.  
 
Myös ajatus siitä, että tilaus välitettäisiin vähän kauempana asiakkaasta olevalle 
taksille, on kestämätön. Tämä johtaisi käytännössä siihen, että puhtaan ajoneuvon 
kuljettajalle tulisi asiakkaan luokse ajoon liittyviä kilometrejä muita enemmän ja kun 
näistä ei saa korvausta, niin tämä johtaisi puhtaiden ajoneuvojen omistajille 
ylimääräisiä kustannuksia.  
 
Jonkinlainen kompensaatio puhtaiden ajoneuvojen osalta voisi olla ratkaisu, jos se 
kohdistuu suoraan puhtaan ajoneuvon yrittäjään. Puhtaan ajoneuvon hinta ei 
kuitenkaan voi olla muita kuljetuksia suurempi, koska silloin tapauskohtaisesti 
kuluttaja/vakuutettu joutuisi maksamaan suuremman summan matkastaan 
käyttäessään puhdasta ajoneuvoa (matkat alle omavastuun).  
 
Puhtaiden ajoneuvojen määrästä voisi kilpailutuksessa saada lisäpisteitä. Puhtaita 
ajoneuvoja voitaisiin vaatia jokin tietty määrä heti toiminnan alkaessa ja niiden 
tosiasiallista käyttöä voitaisiin seurata. Puhtaiden ajoneuvojen käytöstä voisi saada 
jonkinlaisen lisäpalkkion, josta myös puhtaan ajoneuvon haltija hyötyisi.  
 
Kun näitä puhtaita ajoneuvoja juuri nyt on kovin vähän vielä, niin ehkä selkeintä olisi 
vaatia jokaiselta palveluntuottajalta jokin pieni määrä näitä ajoneuvoja tässä 
vaiheessa, jolloin päästäisiin hankinnassa sujuvasti liikkeelle ja Kela näyttäisi suuntaa 
kohden puhtaampaa liikennettä.  
 
Hyvä myös ottaa huomioon, että esimerkiksi sähkötaksin käyttö Helsingissä on 
huomattavasti helpompaa kuin pitkien etäisyyksien maaseudulla. Tämän vuoksi 
vaatimukset puhtaiden ajoneuvojen osalta tässä vaiheessa voisivat mahdollisesti 
vaihdella maakunnittain. Samalla tulee huomioida ettei sähkötaksi vielä toistaiseksi 
ole realistinen vaihtoehto pitkien etäisyyksien maaseututaksiyrittäjille, jonka vuoksi 
sähkötakseille ei vielä tässä vaiheessa ole syytä antaa ehdotonta etusijaa 
kuljetuksiin. 
 

Esteettömät ajoneuvot  
 

Esteettömät taksit ovat jäämässä puhtaiden ajoneuvojen hankintalain ulkopuolelle. 
Kelan hankinnassa on syytä varata käyttöön riittävästi esteettömiä ajoneuvoja. Tällä 
varmistetaan kaikkien kuljetusten asianmukainen hoitaminen viivytyksettä.  

 
Palvelutason seuranta, palautteet ja reklamaatiot  
 

Kuluttajat/vakuutetut välittävät meille Suomen Taksiliittoon ajoittain varsin paljon ja 
varsin voimakasta palautetta kuljetusten toteutumisesta sekä kuljetuksiin liittyvistä 
ongelmista. Nykymallissa palautteet ja reklamaatiot menevät palveluntuottajille, jotka 
sitten sopimuksensa mukaisesti raportoivat näistä Kelalle. Käsityksemme 
valitettavasti on, että raportit eivät ehkä kuvaa aivan koko totuutta vallitsevasta 
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tilanteesta. Palveluntuottajalle syntyy tällä toteutusmallilla vähintäänkin mahdollisuus 
aavistuksen kaunistella saamaansa palautetta. Mielestämme palautekanavan tulee 
olla suoraan Kelaan, joskin tietysti samalla aina myös palveluntuottajalle, jotta Kelalle 
syntyy oikea ja todellinen kuva vallitsevasta tilanteesta.  

 
Palvelun puhelinnumerot  
 

Maakunnittain toimivat palvelunumerot tulee olla Kelan hallussa ja seurannassa. 
Tämä on osa palvelutason seurantaa ja antaa mahdollisuuden tarvittaessa vaihtaa 
palveluntuottajaa ilman puhelinnumeron vaihtumista.  
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