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Traficomin Tietopyyntö taksiyrityksille 

Keräämme vuosittain kaikilta taksiyrityksiltä keskeiset tiedot yritysten toiminnasta. 

Yrityksellänne on voimassa oleva taksiliikennelupa tai yrityksenne on ilmoittautunut 

taksiliikenteen harjoittajaksi voimassa olevan henkilö- tai tavaraliikenneluvan perusteella. 

 

Tietojen toimittaminen on erityisen arvokasta, koska niitä voidaan hyödyntää taksitoimialaa 

koskevassa päätöksenteossa niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. 

 

Tiedot tulee toimittaa 5.5.2022 mennessä sähköisessä muodossa kyselylomakkeelle, johon 

vastaajan on kirjauduttava pankkitunnuksillaan. Tietopyyntöön voi vastata yritys tai sen 

edustaja, kuten tilitoimisto. Kirjautuminen aloitetaan nettiselaimella osoitteesta: 

 

https://taksitietolomake.fi 

 

Lomakkeella kysytään seuraavia tietoja 

 Yritystunnus (Y-tunnus) 

 Tietoja liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä 

 Tietoja ammattiajokilometreistä ja matkoista 

 Tietoja taksimatkojen tilaustavoista 

 Tietoja ajoneuvoista (määrä ja rekisterinumerot) 

 Tietoja hinnastosta ja erityisryhmien lisäpalvelujen hinnoista 

 

Huolehdithan, että myös taksipalvelusi hintatiedot www.finap.fi-palvelussa ovat ajan tasalla. 

 

Ohjeita ja lisätietoa tietojen toimittamiseen: 

 

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/taksitoiminnasta-kerattavat-tiedot 

 

Neuvoja lomakkeen täyttämiseen: 

p. 029 534 5181 arkisin 8.00-16.15 tai liikenneluvat@traficom.fi 

 

Traficomin webinaari 5.4.2022 klo 18, josta julkaistaan myöhemmin myös tallenne: 

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tilaisuudet/webinaari-542022-taksiyrityksille-mita-

tiedontoimitusvelvoite-kaytannossa 
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Tietojen toimitusvelvollisuudesta 

Traficomin tehtävänä on seurata taksipalveluiden alueellista kysyntää, saatavuutta ja 

hinnoittelua. Traficomilla on liikennepalvelulain perusteella oikeus saada tätä tehtävää varten 

tarvittavia tietoja kaikilta taksitoimijoilta. Tietojen toimittamisesta määrätään tarkemmin 

Traficomin määräyksessä: https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/47537 

 

Pyydetyt tiedot tulee luovuttaa Traficomille maksutta ja liikesalaisuuksien estämättä 

(Liikennepalvelulaki 179§).   

 

Tietojen käytöstä 

Kerättävän tiedon avulla tuotetaan koottua tietoa henkilöliikenteen markkinoista 

yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tietoja julkaistaan muun muassa 

tilastoina ja muina toimialankehitystä kuvaavina julkaisuina. 

 

Tietoja käsitellään siten, etteivät liikesalaisuudet paljastu tietojen pohjalta laadituista tilastoista 

tai tietoja muuten julkistettaessa. Tietoja ei myöskään julkaista sellaisella tasolla, että 

yksittäisiä toimijoita olisi niiden perusteella tunnistettavissa.  

Traficomilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus luovuttaa saamiaan tietoja toiselle 

viranomaiselle, jos ne ovat välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi. 

(Liikennepalvelulaki 152 § ja 179§) 
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