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Taksitoimialan epätasa-arvoinen kohtelu 
 
Taksitoimiala ollaan jättämässä kuljetusyritysten määräaikaisen polttoainetuen ulkopuolelle. Luonnoksessa 
esitetyt toimialarajauksen perustelut ovat käsittämättömiä, emmekä alan toimialajärjestönä tule 
hyväksymään näin räikeää taksiyritysten epätasa-arvoista kohtelua. Kaikilla kuljetusalan yrityksillä on oltava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet hakea kuljetusalan määräaikaista polttoainetukea riippumatta 
liikennemuodosta ja yrityksen koosta, koska polttoaineen ennakoimaton hintakehitys on ajanut koko 
kuljetusalan vaikeaan tilanteeseen. 
 
1.Tuen myöntämisen edellytykset eivät ole oikeudenmukaiset 
 
1.1.Rajaus vesittää lainsäädännön tavoitteen 

Kuljetusyritysten määräaikaisen polttoainetuen tarkoituksena on kompensoida Ukrainan sotatoimien 
aiheuttamaa äkillistä polttoaineiden hinnannousua. Esityksessä todetaan, että hintakehitys on ajanut 
kuljetusalan yrityksiä vaikeaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla vaikutus Suomen huoltovarmuuteen. 
Lainsäädännön tarkoituksesta huolimatta kuljetusyritysten polttoainetuki ei lakiehdotuksen mukaan koske 
taksiliikennettä. Liikennelupien kokonaistarkastelussa siis kolmasosa kuljetusalan luvanhaltijoista jää 
polttoainetuen ulkopuolelle. Myös taksiliikenteessä on ajauduttu vaikeaan tilanteeseen, ja taksiliikenteen 
kustannusindeksi osoittaa, että taksiyritysten polttoainekustannukset ovat pelkästään joulukuun 2021 ja 
maaliskuun 2022 välisenä aikana nousseet 40 prosenttia (Lähde: Taksiliikenteen kustannusindeksi, Traficom). 
Jos taksiliikenne rajataan tuen ulkopuolelle, niin polttoainetuen tarkoitus vesittyy ja johtaa eri 
kuljetusyrityksien eriarvoiseen kohteluun aikana, jolloin koko kuljetusala on haasteiden edessä.  
 
Lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi taksiyritykset on sisällytettävä 
lakiin kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta.  
 
1.2.Sopimuskuljetukset ovat merkittävä osa taksiliiketoimintaa 

Tuki ei koske taksiliikennettä, koska perusteluiden mukaan taksikuljetusten hinnoittelu mahdollistaa 
kustannusten nopean siirron asiakashintaan. Virheellisesti tehdyn olettaman mukaan taksiliikenne ei ole 
ainoastaan yksittäisiä kuljetuksia taksiasemilta, vaan sopimuskuljetusten merkitys taksiliiketoiminnassa on 
liiketoiminnan perusta. Sopimukset myös sitovat määräajan, ja olennaiset hintamuutokset kesken 
sopimuskauden ovat käytännössä mahdottomia. 
 
Yhteiskunnan korvaamilla kuljetuksilla on suuri merkitys taksiliiketoiminnassa ja niiden osuus on noin 40 % 
alan liikevaihdosta. Tällaiset kuljetukset, muun muassa kelakuljetukset, koulukuljetukset sekä 
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset, perustuvat tiukasti säänneltyihin 
määräaikaisiin kilpailutettuihin sopimuksiin. Sopimukset ovat kestoltaan useamman vuoden ja käytännössä 
olennaiset tai äkilliset hintamuutokset eivät ole sallittuja tiukan lainsäädännön vuoksi (Laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (2016/1397)). Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten lisäksi 
taksiyritykset ovat sitoutuneet muihinkin sopimuskuljetuksiin, mutta niiden hinnoittelu on usein sovittu 
kiinteäksi koko sopimuskauden ajan. Tällaisia kuljetuksia ovat muun muassa lentoasemien kilpailuttamat 
lentokenttäkuljetukset, erilaiset postinjakopalvelut sekä eri yritysten sopimuskuljetukset.  
 



Lisäksi tavaraliikenteessä ja linja-autoliikenteessä ajetaan merkittävä määrä ajosuoritteita, jotka tilataan 
ilman pitkäaikaisia sopimuksia tai muita hinnoittelua rajoittavia tekijöitä. Erityisesti linja-autoliikenteen 
yksittäiset tilausajot hoidettaan usein nopealla aikataululla. Perustelu siis siitä, että taksiliikenteessä olisi 
muita kuljetusaloja paremmat mahdollisuudet siirtää kustannusten nopea nousu automaationa 
asiakashintaan, on vailla todellisuuspohjaa. Valitettavasti perustelu osoittaa mielestämme 
ymmärtämättömyyttä suomalaisen taksiliikenteen kokonaiskuvasta.  
 
1.3.Eriarvoistava perustelu: Taksit ovat kustannustuen kuudennen kierroksen piirissä  
 
Lakiehdotuksen mukaan kuljetusyritysten polttoainetuki ei koske takseja, koska taksiliikenne on erikseen 
listattu tuettaviin toimialoihin kustannustuen kuudennen kierroksen osalta. 
 
Ensinnäkin on huomioitava eri tukimuotojen taustalla olevat erilaiset tarkoitukset. Yritysten määräaikainen 
kustannustuki (Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta 508/2020) perustuu koronapandemian 
aiheuttamaan liikevaihdon menetykseen, ja tuen tavoitteena on tukea eri toimialojen yritysten selviämistä 
koronapandemian yli. Kustannustuen tarkoituksena ei siis ole kompensoida Ukrainan sotatoimien 
aiheuttamaa ennalta-arvaamatonta ja äkillistä polttoaineiden hintojen nousua, vaan tätä tarkoitusta varten 
on erityisesti valmisteltu kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki.  
 
Lisäksi linja-autoliikenne on mukana kustannustuen kuudennella kierroksella taksiliikenteen tapaan. Myös 
tavaraliikenne on mukana myös yritysten määräaikaisessa kustannustuessa harkinnanvaraisesti, jolloin myös 
tavaraliikenneyrityksillä on mahdollisuus saada kustannustuen perusteella tukea kustannuksiinsa. Eri 
liikennemuotoja kohdellaan siis yhdenvertaisesti koronapandemian johdosta myönnettävässä 
kustannustuessa, mutta eriarvoistetaan ennalta-arvaamattoman kriisin johdosta myönnettävässä 
polttoainetuessa. 
 
1.4.Kuljetusyritysten moninaisuus haastaa soveltamisalan rajauksen 
 
Soveltamisalan rajausta tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että eri liikennemuodot eivät ole selkeästi 
rajattavissa, ja ne ovat myös sidoksissa toisiinsa. Liikennepalvelulain mukaan taksiliikennettä voi harjoittaa 
henkilöautojen lisäksi muun muassa paketti- ja kuorma-autolla. Kuljetusyrityksellä voi olla taksiliikenneluvan 
lisäksi henkilö- tai tavaraliikennelupa, mutta vuodesta 2018 alkaen taksiliikennettä on voinut harjoittaa myös 
ilmoituksenvaraisesti tavara- tai henkilöliikenneluvalla. Kun kuljetusyritysten määräaikaisen polttoainetuen 
saamisen perusteena on yrityksen päätoimiala, niin lakiehdotuksen soveltamisalan piiriin kuuluu myös 
taksiliikennettä harjoittavia yrityksiä. 
 
Alan moninaisuutta kuvastaa, että esimerkiksi saman koulukuljetussopimuksen piirissä olevia 
koulukuljetuksia ajetaan usein isoilla M1-luokan henkilöautoilla (taksi) taksiliikenneluvalla ja pienillä M2-
luokan linja-autoilla henkilöliikenneluvalla, jolloin toinen yrittäjä saisi tässä tapauksessa kuljetusyrittäjien 
polttoainetukea, mutta toinen ei. Takseilla hoidetaan myös erilaisia tavarakuljetuksia ja yhtenä merkittävänä 
kokonaisuutena ovat erilaiset postikuljetukset.  
 
1.5.Tuen määräytymisperusteet jättää pienyritykset ulkopuolelle 
 
Lakiehdotuksen mukaan yritykselle voidaan myöntää kuljetusalan polttoainetukea 5 prosenttia 1. helmikuuta 
2022 ja 30. huhtikuuta 2022 välisenä aikana yrityksen ostaman dieselpolttoaineen kustannuksista ilman 
arvonlisäveroa. Esityksen perusteluiden kohdassa 4.1.4. todetaan, että tukea, jonka laskennallinen suuruus 
olisi alle 500 euroa, ei maksettaisi. Perusteluissa mainittu rajaus johtaa siihen, että pienimmät kuljetusalan 
yritykset jäävät ilman polttoainetukea. Käytännössä siis yritykset, joiden arvonlisäverottomat polttoainekulut 
ovat alle 10.000 euroa mainitun ajanjakson aikana, jäävät polttoainetuen ulkopuolelle. Myös pienyritykset 
ovat muun kuljetusalan tavoin kärsineet äkillisestä polttoaineiden hinnan noususta, joten rajaus on 



epäoikeudenmukainen sekä vähättelee pienimpien yritysten ahdinkoa syntyneessä kustannuskriisissä. Lisäksi 
kiinnitämme huomiota siihen, että asia kirjattu vain perusteluihin lakiehdotuksen sijaan. 
 
2.Tuen hakemisen aikataulu 
 
Kuljetusyritysten määräaikaista polttoainetukea on mahdollista hakea vasta 1.11.2022 alkaen. Esityksen 
perusteluissa todetaan, että tavoitteena on korjata akuutissa vaiheessa yritysten likviditeettivajetta 
polttoaineiden nopean hinnannousun myötä. Mikäli polttoainetukea on mahdollista hakea vasta yli puoli 
vuotta Ukrainan sotatoimien alkamisen jälkeen, ei esitys aikataulunsa puolesta toteuta tarkoitustaan 
kuljetusyritysten akuuttina tukena. Korona-aikana on todistettu, että kriisitilanteessa yrityksille on 
mahdollista saada tukea nopeallakin aikataululla.  
  
3.Muuta  
 
Varautumisen ministerityöryhmä linjasi, että Valtioneuvoston asetusta sairausvakuutuksesta korvattavan 
taksimatkan enimmäishinnasta (405/2021) tarkistetaan polttoainekustannusten nousun vuoksi. Tämä 
asiakokonaisuus on erillinen lyhytaikaisesta kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta, joka käsittää 
hinnannousun akuutin vaiheen eli ajanjakson helmikuusta huhtikuuhun. Tämän jälkeisenä ajanjaksona 
kuljetusyritysten edellytykset erilaisiin sopeutustoimiin katsotaan paranevan. Sen sijaan sosiaali- ja 
terveysministeriö valmistelee edellä mainitun asetuksen muutosta ja esittää muutoksen voimaantuloa vasta 
1.7.2022 alkaen.  
 
 
 
 


