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Traficomin tietopyyntö taksiliikenteen välityspalveluiden 
tarjoajien ja suurille taksiyrityksille 

Välityskeskusten ja vähintään 7,5 miljoonan euron liikevaihdon taksiyrityksien tulee 

kuukausittain toimittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin (jäljempänä Traficom) 

tiedonkeruujärjestelmään määrämuotoinen tietosisältö kustakin välittämästään/suorittamastaan 

taksimatkasta. 

 

Tietojen toimittaminen on erityisen arvokasta, koska niitä voidaan hyödyntää taksitoimialaa 

koskevassa päätöksenteossa niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. 

 

Velvollisuus astuu voimaan 1.4.2022. Ensimmäiset, huhtikuuta 2022 koskevat, tiedot tulee 

toimittaa siis 31.5.2022 mennessä määritellyn tietomallin mukaisessa CSV-muodossa 

Liikkumispalveluiden tiedonkeruujärjestelmään: 

 

https://eservices.traficom.fi/LipaTiedonkeruu/ 

 

Kutakin raportointikuukautta koskevat tiedot tulee toimittaa aina raportointikuukautta 

seuraavan kuukauden aikana. Jatkossa emme muistuta tietojen toimitusajankohdista erikseen, 

vaan edellytämme, että tiedot toimitetaan kuukausittain yllä kuvatun menettelyn mukaisesti. 

 

Järjestelmään kirjaudutaan kaksivaiheisella suomi.fi tunnistautumisella esimerkiksi 

pankkitunnusten avulla. Järjestelmän käyttö edellyttää, että henkilöllä on sähköinen valtuutus 

toimittaa tietoja edustamansa yrityksen puolesta. 

 

Ohjeet palveluun kirjautumisesta Suomi.fi tunnistuksella ja -valtuudella: 

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Tiedonkeruujarjestelmaan-kirjautuminen-

SuomiFi-tunnistuksella.pdf 

 

Lisätietoa tietojen toimittamisesta: 

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

 

Tietopyyntöön liittyvät kysymykset: 

lipatiedonkeruu@traficom.fi 

puh 029 539 0631 (Tuomas Kiiski)  
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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§) 

 

 

 

 

 

Ylijohtaja    Jenni Eskola  

 

 

 

 

 

Erityisasiantuntija   Tuomas Kiiski 
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