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Keneltä ja miksi tietoja 
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Millaisten taksiyritysten tulee 
toimittaa koonti-
tietoja liiketoiminnastaan?

Voimassa olevien taksiliikenneluvan 

haltijoiden

Taksiliikenteen harjoittajiksi 

ilmoittautuneiden voimassa olevien 

henkilö- tai tavaraliikenneluvan omistajien
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Miksi Traficom kerää taksiyrityksiltä 
koontitietoja liiketoiminnasta?

Tietoja käytetään markkinaseurantaan

Perustuu liikennepalvelulakiin ja sen 
perusteella annettuun Traficomin 
määräykseen

Tietoa tuotetaan toimialaa koskevien 
päätösten pohjaksi seuraamalla 
taksipalveluiden alueellista kysyntää, 
saatavuutta ja hinnoittelua



Milloin ja miten tietoja 
tulee toimittaa?

3.4.2023 6



3.4.2023 7

Tiedot toimitetaan vuosittain 
netissä täytettävälle lomakkeelle

Tiedot kerätään vuosittain huhtikuun aikana

 Vuoden 2022 tietoja koskeva tietopyyntö 
3.4.2023 ja vastausten määräaika 15.5.2023

Tietopyyntö lähetetään joko sähköpostitse tai 

kirjeitse riippuen annetuista yhteystiedoista

 Sisältää ohjeistuksen ja linkin lomakkeelle

 Katsottavissa myös verkosta: 
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ta
ksitoiminnasta-kerattavat-tiedot

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/taksitoiminnasta-kerattavat-tiedot
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Tiedot toimitetaan vuosittain 
netissä täytettävälle lomakkeelle

Tietojen täyttäminen aloitetaan kirjautumalla 

nettiselaimella osoitteeseen

 taksitietolomake.fi

 Lomakkeelle kirjaudutaan henkilökohtaisilla 

pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai 

mobiilivarmenteella

http://www.taksitietolomake.fi/


Mitä tietoja tarkalleen 
kysytään?
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Nettilomake

 ”Ilmoittajan tiedot” –kohta täyttyy 

automaattisesti kirjautumisen 

perusteella.

 Hetu-tieto tallennetaan väärinkäytös-
ja vikatilanteiden varalla. Sitä ei 
käytetä muuhun tarkoitukseen.

Kun kaikki tiedot on syötetty 25 

kysymykseen, lomakkeella voidaan 

jatkaa eteenpäin.

Esikatselun ja lähettämisen jälkeen 

vastaukset on mahdollista tallentaa 

myös omalle laitteelle tai tulostaa.

Tarkasteluvuosi
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Taksiyritystä koskevat 
tiedot 1/4

 (1) Taksiyrityksen y-tunnus

 (1.1) Onko yritys harjoittanut 
taksiliikennettä tarkasteluvuotena?

Mikäli vastaus on kyllä, lomakkeen 
täyttäminen jatkuu seuraaviin 
osioihin normaalisti.

 Jos vastaus on ei, lomakkeelta 
piilotetaan tarkemmat kysymykset 
taksiliiketoiminnasta ja vastaaja 
pääsee siirtymään kyselyn 
loppuun.
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Taksiyritystä koskevat 
tiedot 2/4

 (2) Liikevaihto tulee ilmoittaa edellisen 

vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti.

 (3) Mikäli yrityksen koko liikevaihto 

koostuu taksitoiminnasta, tulee tähän 

kohtaan ilmoittaa sama luku kuin 

kohtaan (2).

 Muussa tapauksessa tulee joko poimia 
taksitoiminnan liikevaihto 
tilinpäätöksestä tai vähentää 
kokonaisliikevaihdosta tiedossa oleva 
muun toiminnan osuus.
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Taksiyritystä koskevat 
tiedot 3/4

 (4) Kokonaishenkilöstömäärään 

lasketaan kaikki kyseisessä 

yrityksessä tarkasteluvuoden 

aikana työskennelleet (osa- ja 

kokoaikaiset) henkilöt.

(5) Osa-aikaiseksi lasketaan ne 
henkilöt, joiden työaika on lyhyempi 
kuin kokoaikaisen työntekijän 
säännöllinen työaika.
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Taksiyritystä koskevat 
tiedot 4/4

 (6) Taksinkuljettajiksi lasketaan ne 

(osa- ja kokoaikaiset) henkilöt, joilla 

on ollut voimassa oleva 

taksinkuljettajan ajolupa ja jotka ovat 

ajaneet vähintään yhden taksimatkan 

tarkasteluvuoden aikana.

 (7) Osa-aikaiseksi lasketaan ne 

henkilöt, joiden työaika on lyhyempi 

kuin kokoaikaisen työntekijän 

säännöllinen työaika.
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 (8) Tarkasteluvuoden aikana taksipalveluiden 

tuottamisessa kertyneiden ammattiajokilometrien 

kokonaismäärä sisältäen sekä tuloa tuottamattomat 

että tuloa tuottavat ammattiajokilometrit.

 Sisältää kaiken verovähennyskelpoisen ammattiajon, 
joka toimii taksiyrityksen liikevaihdon tuottamisen 
perusteena.

 Lukuun sisällytetään kaikkien taksiyrityksen 
taksiliikennekäytössä olleiden ajoneuvojen 
ammattiajokilometrit yhteenlaskettuna. 

 Tiedot voivat olla saatavissa esimerkiksi 

taksamittarin kautta.

Taksimatkoja koskevat 
tiedot 1/4
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Taksimatkoja koskevat 
tiedot 2/4

 (9) Tiedot voivat olla saatavissa esimerkiksi 

taksamittarin kautta.

 Koulukuljetuksen muodostamien taksimatkojen laskenta 

perustuu pysähdyskertojen määrään, jolloin asiakkaita 

joko poistuu ajoneuvosta tai astuu ajoneuvoon. 

Menomatkalla koulukuljetuksen yhdeksi matkaksi 

lasketaan pysähdyskerta, jolloin yksi tai useampi asiakas 

nousee ajoneuvoon. Vastaavasti paluumatkalla 

koulukuljetuksen aiheuttamiksi taksimatkoiksi lasketaan 

pysähdyskerrat, jolloin yksi tai useampi asiakas poistuu 

ajoneuvosta. 

Esimerkiksi aamulla taksiajoneuvon poimiessa kuusi asiakasta eri 
pysähdyspaikoilta, muodostuu näistä kuusi taksimatkaa. Vastaavasti 
iltapäivällä taksin viedessä asiakkaat koulusta kuudelle eri pysäkille, 
aiheutuu tästä vastaavasti kuusi taksimatkaa. Esimerkkitapauksessa 
yhdestä päivittäisestä koulukuljetuksesta aiheutuu yhteensä 12 
taksimatkaa.
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Taksimatkoja koskevat 
tiedot 3/4

 (10) kunnat, joista arviosi mukaan 

yrityksen ajamat taksimatkat 

pääsääntöisesti tarkasteluvuonna ovat 

alkaneet. 

 Mikäli tietoja ei ole saatavilla tarkalla tasolla, 
niistä tulee antaa yrityksen paras arvio.

 (11) kunta tai ne kunnat, joista arviosi 

mukaan ajetaan vuoden aikana vain 

yksittäisiä matkoja tai ainoastaan lyhyinä 

erityisaikoina esim. massatapahtumat.

 Mikäli tietoja ei ole saatavilla tarkalla tasolla, 
niistä tulee antaa yrityksen paras arvio.
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Taksimatkoja koskevat 
tiedot 4/4

 (12) KELA- ja SOTE-kyytien osuus 

kokonaismatkamäärästä prosentteina 

kymmenen prosentin tarkkuudella.

 Kela-kyydillä tarkoitetaan Kansaneläkelaitoksen 
korvaamaa taksimatkaa. SOTE-kyydillä 
tarkoitetaan kunnan korvaamaa taksimatkaa. 

 Mikäli tietoja ei ole saatavilla tarkalla tasolla, 
niistä tulee antaa yrityksen paras arvio.

 (13) esteetöntä kalustoa vaativien ajojen 

osuus kokonaismatkamäärästä prosentteina 

kymmenen prosentin tarkkuudella.

 Tarkoitetaan autoa, joka täyttää kaluston 
esteettömyyttä koskevat vaatimukset siten kuin 
Traficomin määräyksessä (Autojen ja niiden 
perävaunujen tekniset vaatimukset) on 
mainittu. 

 Mikäli tietoja ei ole saatavilla tarkalla tasolla, 
niistä tulee antaa yrityksen paras arvio.
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Taksimatkojen tilaus-
tapoja koskevat tiedot

 Arvioi kuinka suuri osuus taksiyrityksen 

suorittamista taksimatkoista on

 alkanut taksitolpalta tai otettu ns. lennosta.

 tilattu välityskeskuksen kautta.

 tilattu suoraan taksiyritykseltä tai yksittäiseltä 
taksikuljettajalta puhelimitse.

 tilattu taksiyrityksen oman sovelluksen kautta 
(matkapuhelimessa, tietokoneen nettiselaimessa 
oleva tai muu vastaava sovellus).

 ollut sopimusajoja. Sopimusajolla tarkoitetaan 
yhteiskunnallisen / yksityisen toimijan kanssa 
etukäteen sovitun taksan mukaista ajoa.
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Taksikalustoa koskevat 
tiedot

 (19) Ilmoita tarkasteluvuoden aikana 

taksiliikenteessä käytettyjen ajoneuvojen 

rekisterinumerot.

 Uuden rekisterinumeron saa syötettyä ”Lisää” –
painikkeella.

 (20) Ilmoita taksiyrityksen 

tarkasteluvuoden aikana taksiliikenteessä 

käyttämien esteettömien ajoneuvojen 

kokonaismäärä.

 tarkoitetaan autoa, joka täyttää kaluston 
esteettömyyttä koskevat vaatimukset siten kuin 
Traficomin 14.5.2020 antamassa määräyksessä 
(Autojen ja niiden perävaunujen tekniset 
vaatimukset) on mainittu.
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Taksipalvelujen hintoja 
koskevat tiedot 1/4

 (21) taksiyrityksen tarkasteluvuoden aikana 

tarjoamien porrasvetojen keskimääräinen 

yksikköhinta.

 Jos hinta on vaihtunut kesken vuoden, tulee laskea 
tai arvioida mikä se on keskimäärin ollut.

 Jos avustamista ei ole tarjottu, tulee sen hinnaksi 
ilmoittaa nolla (0) euroa. 

 Porrasveto tarkoittaa sitä, että asiakasta 

avustetaan siten kuin avustamiskohdassa on 

mainittu sekä kantamalla hänet käsivoimin tai 

erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla 

rakennuksen portaikossa.



3.4.2023 22

Taksipalvelujen hintoja 
koskevat tiedot 2/4

 (22) taksiyrityksen tarkasteluvuoden aikana 

tarjoaman avustamisen keskimääräinen 

yksikköhinta.

 Jos hinta on vaihtunut kesken vuoden, tulee laskea 
tai arvioida mikä se on keskimäärin ollut.

 Jos avustamista ei ole tarjottu tulee sen hinnaksi 
ilmoittaa nolla (0) euroa. 

 Avustaminen tarkoittaa sitä, että asiakas 

tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai 

kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja 

kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää 

kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset 

siten kuin Traficomin 14.5.2020 antamassa 

määräyksessä (Autojen ja niiden perävaunujen 

tekniset vaatimukset) on mainittu.
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Taksipalvelujen hintoja 
koskevat tiedot 3/4

 (23) taksiyrityksen tarkasteluvuoden aikana 

tarjoamien paariasennusten keskimääräinen 

yksikköhinta.

 Jos hinta on vaihtunut kesken vuoden, tulee laskea 
tai arvioida mikä se on keskimäärin ollut.

 Jos avustamista ei ole tarjottu tulee sen hinnaksi 
ilmoittaa nolla (0) euroa. 

 Paariasennus tarkoittaa asiakkaan 

kuljettamisessa tarvittavien paarien noutamista 

ja asentamista autoon ennen varsinaisen 

kuljetuksen alkua.

 (24) Taksiyrityksen tarkasteluvuoden aikana 

tarjoamien muiden erityisryhmien lisäpalvelujen 

keskimääräinen yksikköhinta ja lyhyt 

yleisluonteinen kuvaus.
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Taksipalvelujen hintoja 
koskevat tiedot 4/4

 (25) Finap-palvelussa julkaistu 

hinnasto

Valitaan listaukselta finap -palvelussa 

julkaistun taksiyrityksen tai -

välityspalvelun hinnasto, jota yritys on 

käyttänyt tarkasteluvuoden aikana. 

Listalta valitaan kaikkien yritysten nimet, 

joiden hinnastoja on käytetty 

tarkasteluvuoden aika. Jos listauksesta ei 

löydy jotain käytetyistä hinnastoista, 

tulee tämä kirjata kysymyksen 26. 'Muu 

käytetty hinnasto' -kenttään.

 (26) Muu käytetty hinnasto



Vinkkejä vastaamiseen
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5 vinkkiä vastaamiseen

1. Hakeudu isomman ruudun ääreen

 Onnistuu mobiilillakin, mutta voi olla helpompaa tietokoneella

2. Avaa etukäteen nettiselaimeen sen toimijan sivu www.finap.fi -

palvelusta, jonka hinnastoa pääasiallisesti sovellat

3. Etsi etukäteen käsille myös muita tietoja, joita tarvitset täyttämisessä. 

Tällöin itse vastaamiseen ei kulu paljon aikaa.

 Esim. taksamittaritiedot ja tilinpäätös

4. Aloita kirjautumalla pankkitunnuksilla osoitteeseen

 taksitietolomake.fi

5. Ohjeita vastaamiseen löydät itse lomakkeelta,

 nettisivulta: https://www.traficom.fi/fi/taksi2021

 Puh. 029 534 5181 arkisin 8.00-16.15 tai liikenneluvat(at)traficom.fi

http://www.taksitietolomake.fi/
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Kiitos!


