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Velvoitteensa hoitava taksiyritys ei kykene toimimaan markkinoilla,  

joilla on kahdet eri pelisäännöt 

 

 
Esitämme syvän huolemme taksimarkkinoilla olevasta hämärästä liiketoimin-

nasta ja vaadimme asian korjaamista välittömästi. Millään markkinoilla ei voi 
pelata kaksilla eri säännöillä, ei edes taksiliikenteessä.  
 

Vuonna 2018 voimaan tulleessa liikennepalvelulaissa sanotaan, että lakia seu-
rataan ja ryhdytään toimiin, mikäli laki ei toimi. Myös taksilain säätänyt edus-

kunta on korostanut tehokkaan valvonnan merkitystä taksipalveluiden laadun 
takaamiseksi. Viimeistään nyt on aika ryhtyä toimiin ja kantaa vastuu. Vaikka 
laki itsessään toimisi, menettää se merkityksensä, jos sitä ei valvota.  

 
Liikennepalvelulakia noudattavan, lakisääteiset velvoitteet hoitavan taksiyrityk-

sen edellytykset toimia Helsingissä ovat erittäin heikot. On kiistattomia todis-
teita siitä, että merkittävä osa palveluntarjoajista ei noudata lainsäädäntöä.  
Tätä teoriaa tukee myös verottajan tänään 26.10.2022 antama tarkastusra-

portti. Etenkin viikonloppuisin ja yöaikaan taksiasemat ovat täynnä takseja, 
joiden velvoitteiden hoidossa on puutteita.   

 
Osaa taksiasemista myös hallitaan eri klaanien tai jengien toimesta, mikä nä-
kyy väkivaltaisena käytöksenä ja uhkailuna muiden yritysten taksinkuljettajia 

kohtaan. Tämä on johtanut siihen, että näille taksiasemille eivät muut taksin-
kuljettajat halua mennä enää lainkaan. Kaikilla tulisi Suomessa olla oikeus 

tehdä työtä pelkäämättä, mutta nyt näin ei ole. 
 
Valvottavia yrityksiä ja asioita on paljon. Vuonna 2022 valvontaiskuja on toteu-

tettu Suomessa viisi kertaa eri viranomaisten yhteistyönä, Helsingissä viimeksi 
keväällä. Valvonta on osoittautunut hitaaksi ja merkityksettömäksi.  

 
Taksilupia on esimerkiksi peruttu useita satoja 1.5.2022 jälkeen. Ovatko nämä 
autot kuitenkaan poistuneet liikenteestä, koska tunnuksettomien taksien määrä 

näyttää samaan aikaan olevan kasvussa. 
 

Liikennepalvelulain yksi tärkeimmistä tavoitteista oli helpottaa alalle pääsyä.  
Monet vuoden 2018 heinäkuun jälkeen aloittaneet uudemmat taksiyritykset, 

jotka ovat yrittäneet toimia oikein ja hoitaa kaikki lakisääteiset velvoitteensa, 
ovat jo lopettaneet liiketoiminnan kannattamattomana.  
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Tällä hetkellä kuitenkin esimerkiksi Yango myy kuluttajille 3 euron taksikyytejä. 

Monimutkainen subventiojärjestelmä yhdistettynä ulkomaiseen rahaliikentee-
seen, jonka valvonta on miltei olematonta, mahdollistaa ”viiden euron pizza  
ilmiön” taksialalla vääristäen markkinoita. Aikanaan ihmeteltiin viiden euron  

pizzoja, nyt ei ihmetellä edes kolmen euron taksimatkoja.  
 

Reilu vuosi sitten tuli voimaan korjaussarjaksi kutsuttu laki. Siinä määrätään, 

että taksamittarilla on olemassa tiedonkeruuvelvoite siten, että sen tulee lähet-

tää jokainen tapahtuma ulkopuoliselle palvelimelle. Tältä palvelimelta ne tulee 

olla saatavilla viranomaisille, esimerkiksi verottajalle. Tätäkään ei valvota lain-

kaan. 

Vaadimme, että ryhtyisitte välittömiin toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi, 
sekä valvonnan lisäämistä ja sen tehostamista.  
 

 
 

Helsingissä 26. päivänä lokakuuta 2022  
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