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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taksiliikennelain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tavoitteena on parantaa taksipal-
velujen saatavuutta erityisesti kuntaliitosten 
yhteydessä sekä kuntakeskusten ulkopuolisil-
la alueilla. Tavoitteena on myös helpottaa lu-
paviranomaisten toimintaa myönnettäessä 
taksilupia.  

Lisäksi tavoitteena on helpottaa lupaviran-
omaisten vastuulla olevaa autoilijoiden ajo-
velvoitteen valvontaa maaseutumaisissa kun-
nissa ja kuntakeskusten ulkopuolisilla ase-
mapaikoilla sekä parantaa tällaisten alueiden 
taksinkäyttäjien asemaa kuluttajana.  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tak-
siliikennelakia niin, että lupaviranomaisten 
mahdollisuuksia määrätä taksilupiin asema-
paikaksi koko kuntaa pienempi paikka, sel-
kiinnytettäisiin muuttamalla lupien enim-
mäismääriä koskevaa sääntelyä ja täydentä-
mällä lain taksiluvan saajia koskevaa pa-
remmuusjärjestystä.  

Lupien enimmäismääriä koskevaa säänte-
lyä ehdotetaan muutettavaksi niin, että näitä 
enimmäismääriä eli kiintiöitä vahvistettaessa, 
määrättäisiin myös, kuinka monta lupaa 
myönnettäisiin kuntaa pienemmälle, kuntalii-
toksen jälkeen lakkautetun kunnan alueelle. 
Kuntaa pienempää asemapaikkaa varten ase-
tettaisiin siten käytännössä oma kiintiönsä 
kokonaislupamäärän puitteissa. Näin läänin-
hallitus voisi nykyistä tarkemmin kohdentaa 
luvat kunnan alueella haettaviksi. 

Esityksessä esitetään myös, että hakijalla, 
joka hakisi lupaa alueelle, jonka etäisyys 
kuntakeskuksesta on vähintään 20 kilometriä, 
olisi etusija saada taksilupa.  

Etusijan muutosta koskeva ehdotus koskisi 
vain tarkkaan laissa rajoitettua luvanhakijoi-
den piiriä, joten vuonna 2007 voimaan tul-
leen lain määräykset etusijajärjestyksestä säi-
lyisivät muutoksesta huolimatta pääpiirteis-
sään ennallaan. Näin luvanhakijat voisivat 
edelleen luottaa pääsääntöön, jossa lähtökoh-
tana on se, että kuljettajakokemuksen pituus 
ratkaisee luvanhakijoiden keskinäisen etusi-
jan ja siirtymäkauden jälkeen osa luvista 
myönnetään aina hakijoille, joilla on jo taksi-
lupa.  

Esityksessä muutettaisiin lisäksi kaikille 
maaseutumaisten kuntien autoilijoille nyt 
asetettua sopimusvelvoitetta päivystysvuo-
roista siten, että päivystyksistä tulisi aina 
tehdä ilmoitus lääninhallitukselle. Jos paik-
kakunnalla ei ole useampia autoilijoita tai 
sopimukseen ei päästä, ilmoitus päivystyk-
sestä olisi tehtävä joka tapauksessa. Mikäli 
velvollisuutta harjoittaa liikennettä ei nouda-
tettaisi tai ilmoitusvelvollisuus laiminlyötäi-
siin, lääninhallitus voisi viime kädessä myös 
peruuttaa luvan.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan kesäkuussa 2009. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Taksiliikenteen harjoittamisesta säädetään 
taksiliikennelaissa (217/2007). Laki tuli voi-
maan 1 päivänä elokuuta 2007. Lain tavoit-
teena on turvata laadukkaiden taksiliikenne-
palvelujen saatavuus. Taksiluvan saadakseen 
luvanhakijan on aina oltava oikeustoimikel-
poinen ja täytettävä tietyt hyvämaineisuutta 
ja ammattitaitoa koskevat vaatimukset sekä 
oltava kykenevä vastaamaan taloudellisista 
velvoitteistaan. Vaatimukset ovat pääosin 
samansisältöiset kuin ennen vuotta 2007. La-
ki perustuu myös edelleen lupien määrän ra-
joituksiin. Suurin muutos aiempaan on se, et-
tä laki ei enää sisällä lupaviranomaisen ta-
pauskohtaista tarveharkintaa, koska tällainen 
tarveharkinta ei perustuslain takaaman elin-
keinovapauden vuoksi enää ole mahdollista. 
Sen ohella, että kaikista perusoikeuden rajoi-
tuksista tulee säätää lailla, on näiden rajoitus-
ten myös oltava aina tarkoitukseltaan hyväk-
syttäviä ja säännöksinä täsmällisiä, tarkkara-
jaisia ja oikeasuhtaisia. Lainmuutoksen yh-
teydessä lupajärjestelmään tehtiin siis koko-
naisuudessaan muutoksia tästä näkökulmasta 
ja ottaen myös huomioon sen, että järjestel-
män - mukaan lukien luvan edellytykset ja 
luvan pysyvyys - tuli perusoikeutta rajoitta-
vana antaa myös riittävä ennustettavuus vi-
ranomaistoiminnasta. 

Taksiliikennelain mukaan lupaviranomaiset 
eli lääninhallitukset päättävät nykyisin lupa-
määristä vuosittain asetettavan kuntakohtai-
sen lupien enimmäismäärän eli kiintiön pe-
rusteella. Lupien myöntämisestä kiintiön 
puitteissa lupaviranomaiset päättävät erik-
seen sen mukaan, mikä on laissa mainittu ha-
kijoiden etusijajärjestys.  

Liikennealueen ja asemapaikan osalta lakia 
ei vuonna 2007 muutettu. Lupiin merkitty lii-
kennealue on edelleen koko maa ja lain mu-

kaan luvassa on vahvistettava liikenteen 
asemapaikka. Lain määritelmän mukaan 
asemapaikka on paikka tai kunta, josta lii-
kennettä harjoitetaan ja jonne auto on vietävä 
ajon tai toimeksiannon päätyttyä.  

Lupaan merkitty asemapaikka on perintei-
sesti ollut yksi tärkeä keino ohjata autot käy-
tännössä tietyn paikkakunnan ajoihin, mää-
räyksen velvoittaessa autoilijaa olemaan 
yleensä saatavilla ajoihin asemapaikalla. Au-
toilija voi siten viedä asiakkaan minne tahan-
sa Suomessa ja sitoutua toimeksiantoon 
muualla, mutta ei voi vapaasti jäädä odotte-
lemaan kyytejä asemapaikkansa ulkopuolel-
le. 

Lupien määrän osalta lain lähtökohtana on, 
että kuntakiintiöt tulee vahvistaa sellaiselle 
tasolle, että ne eivät rajoita taksipalvelujen 
saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän ai-
kana eivätkä toisaalta heikennä palvelujen 
laatua. Lääninhallitus hyödyntää kuntakiin-
tiötä vahvistaessaan taksin kysynnän ja tar-
jonnan seurannassa hankkimiaan ja saamiaan 
tietoja. Laki edellyttää tiettyjen tietojen seu-
raamista. Lääninhallitus voi myös hyödyntää 
kuntaa laajempaa aluetta koskevia tietoja, jos 
se on tarpeen taksipalvelujen saatavuuden 
kannalta.  

Käytännössä taksilupien enimmäismäärät 
on lääninhallituksissa vahvistettu käyttäen 
hyväksi taksiliikennelaissa erikseen säädetty-
jä kuntakohtaisia kysynnän ja tarjonnan seu-
rantaan vaikuttavia tietoja. Näin ollen kysyn-
tään vaikuttavina tietoina kerätään seuraavat 
tiedot: väestökehitys, väestön tulotaso, taa-
jama-aste, työpaikkaomavaraisuus, katu- ja 
tieverkon pituus, vuodepaikkatiheys, annis-
kelulupatiheys, matkustajaterminaalit ja 
joukkoliikenteen määrä. Tarjontaan vaikutta-
vina tietoina kerätään puolestaan: voimassa 
olevien taksilupien määrä, taksiliikenteen lii-
kevaihto ja ajojen määrä kilometreinä autoa 
kohden, taksien yrityskoko sekä taksien tila-
usvälityskeskusten välittämien ja välittämättä 
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jääneiden tilausten määrä. Lääninhallituksen 
on lain mukaan myös seurattava kuluttajien 
palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta 
sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja 
kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Käytän-
nössä tämä seuranta perustuu lausuntoihin 
kauppakamareilta ja kunnilta. Asiakaspalaut-
teen systemaattiseksi keräämiseksi on val-
misteilla palautejärjestelmä. Lääninhallituk-
sen tehtävänä on vielä seurata taksin kysyn-
nän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan 
kannattavuuden kehitystä alueellaan. Tässä 
mittareina toimivat pääasiassa edellä mainitut 
tarjontaan vaikuttavat tiedot sekä kunnittain 
seurattava taksitiheysluku, joka ilmaisee sen, 
paljonko kunnassa on asukkaita yhtä taksia 
kohden.   

Edellä selostetut tilastotiedot ovat saatavis-
sa vain kuntakohtaisina. Jotkut tilastoista 
ovat myös saatavissa vain keskenään eri vuo-
silta. Tilastot kuvaavat lisäksi aina mennyttä 
aikaa, joten ne eivät välttämättä kuvaa enää 
päätöksenteon kannalta ajankohtaista tilan-
netta. Lupamäärät perustuvat edellä selostet-
tujen tilastojen, kuntien ja kauppakamareiden 
lausunnoissa esitetyn sekä palautteista ilme-
nevään kokonaisvaltaiseen arviointiin lain 
20  §:n mukaisesti. 

Ennen kiintiöiden vahvistamista pyydetään 
myös kunnilta näkemystä taksien riittävyy-
destä ja esteettömän kaluston tarpeesta sekä 
palvelujen laadusta. Kauppakamareilta pyy-
detään lausuntoa erityisesti elinkeinoelämän 
tarpeita silmällä pitäen. Yleensä läänin taksi-
autoilijoiden alueyhdistyksen edustajille on 
myös varattu tilaisuus tulla kuulluiksi.  

Esteettömän kaluston osalta laki sisältää 
määräyksen, jonka mukaan kiintiötä koske-
vassa päätöksessä määrätään erikseen kuinka 
moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä 
koskevat vaatimukset. Näin esteettömiä auto-
ja varten asetetaan käytännössä oma kiintiön-
sä kokonaislupamäärän puitteissa. Lain vel-
voite on käytännössä osoittanut toimivuuten-
sa, koska vammaisille soveltuvien autojen 
määrä on lisääntynyt.  

Itse taksiluvat myönnetään hallintolain 
edellyttämällä tavalla yhteiskäsittelyssä sen 
jälkeen, kun ne on kuulutettu julkisesti haet-
taviksi. Koska tapauskohtaista tarveharkintaa 
ei saa enää soveltaa, liikennetarvetta ei enää 
hakemusten käsittelyvaiheessa selvitetä mi-

tenkään eikä erillisiä lausuntoja enää pyyde-
tä. Myönnettävien lupien määrä perustuu 
vahvistettuun kiintiöön. Lääninhallitus selvit-
tää vain hakijoiden henkilökohtaiseen kelpoi-
suuteen vaikuttavat luvan myöntämisen edel-
lytykset. Lääninhallitus selvittää siten, onko 
hakija oikeustoimikelpoinen ja hyvämainei-
nen, kykenevä vastaamaan taloudellisista 
velvoitteistaan, onko hän suorittanut taksilii-
kenteen yrittäjäkurssin, onko lupa rikkomus-
ten tai laiminlyöntien vuoksi peruutettu vii-
meksi kuluneen vuoden aikana ja onko haki-
jalla kuusi kuukautta kokemusta joko taksin-
kuljettajana tai muussa palveluammatissa 
toimimisesta. 

Jos hakijoita on useampia kuin lupia voi-
daan myöntää, hakijat asetetaan laissa mai-
nittuun paremmuusjärjestykseen. Siirtymä-
kautena, joka päättyy vuoden 2011 lopussa, 
etusija määräytyy työkokemuksen pituuden 
perusteella. Myös siirtymäkauden jälkeen 
myönnettävien lupien osalta etusija määräy-
tyy pääosin työkokemuksen perusteella, mut-
ta osa luvista tulee myöntää sellaisille haki-
joille, joilla on jo aiemmin lupa olemassa. 

Lakiin sisältyy yhä myös ajovelvollisuutta 
koskeva määräys. Liikenteen saa keskeyttää 
vain laissa mainituista syistä ja ajovelvoite 
on siten periaatteessa aina 24 tuntia vuoro-
kaudessa seitsemän päivää viikossa, siltä osin 
kun sitä ei ole rajoitettu viranomaisen vahvis-
taman ajovuorolistan mukaan. Koska ajovuo-
rolistoja ei niiden tarkkuuden vuoksi käytän-
nössä yleensä ole tarpeen laatia maaseutu-
maisissa kunnissa, taksiliikennelakiin sisälly-
tettiin uusi määräys, jonka mukaan autoili-
joilla on tällaisella paikkakunnalla velvolli-
suus laatia sopimus päivystysvelvollisuudes-
ta. Lupaviranomaisen on lisäksi taksiliiken-
nelain mukaan kerran vuodessa tarkistettava, 
että luvanhaltija – toimii hän sitten maaseu-
dulla tai kaupungissa – yhä harjoittaa liiken-
nettä.  
 
1.2 Nykytilan arviointi 

Lakia sovellettaessa on tullut esiin, että lu-
piin ei voida käytännössä enää asettaa koko 
kuntaa suppeampaa paikkaa asemapaikaksi.  

Tämä johtuu osittain siitä, että lupien 
enimmäismäärät tulee määritellä kunnittain 
eikä niitä lain mukaan edes voi vahvistaa 



 HE 82/2009 vp  
  

 

5

kuntaa pienemmälle alueelle. Syynä on myös 
se, että lupamääriä rajoitettaessa luvan haki-
joita on yleensä aina enemmän kuin lupia 
voidaan myöntää. Laissa määritelty luvan 
myöntämisjärjestys ei mahdollista muita pe-
rusteita asettaa luvanhakijoita etusijajärjes-
tykseen kuin taksinkuljettajan työkokemus, 
kokemus palveluammatissa tai olemassa ole-
va lupa. Lain etusijajärjestys on tarkkaan 
määritelty eikä mahdollista etusijan antamis-
ta esimerkiksi hakijoille, jotka hakevat lupaa 
kuntaa pienemmälle asemapaikalle. 

Hakijoiden, jotka ovat halunneet hoitaa 
kuntaa pienemmän alueen ajoja, ei ole siten 
katsottu voivan olla erityisasemassa luvan-
saannissa. Suuntauksena tällä hetkellä näyt-
tää olevan se, että luvan pidemmällä ajoko-
kemuksella saaneet ovat puolestaan hakeu-
tumassa hoitamaan pelkkiä kuntakeskuksen 
ajoja. Tilanteen on katsottu johtavan palvelu-
jen saatavuuden heikentymiseen vanhojen 
kuntien alueilla ja haja-asutusalueilla sekä 
yhteiskunnan kuljetuskustannusten nousuun 
matkojen pidentyessä. Erityisesti on kannettu 
huolta vuoden 2009 alussa syntyneiden kun-
taliitosten vaikutuksista taksipalveluiden saa-
tavuuteen. Kuntaliitoksia toteutui tuolloin 
Lapin lääniä lukuun ottamatta kaikissa lää-
neissä ja niitä voi myös syntyä jatkossa. Län-
si-Suomen lääninhallituksen alueella kuntien 
määrä väheni vuoden 2009 alussa liitosten 
johdosta neljänneksellä. 

Kuntaliitosten vaikutuksia pyrittiin arvioi-
maan vuoden 2008 lopussa liikenne- ja vies-
tintäministeriön toimesta muun muassa pyy-
tämällä lääninhallituksilta arvioita toimenpi-
teistä ja antamalla asiassa sittemmin lupavi-
ranomaisille ohjeistusta. Useissa lääneissä 
palvelujen riittävyyttä alettiinkin seurata tar-
kemmin tällaisilla alueilla, mutta toisaalta 
kuntaa rajoitetuimmille alueille myönnettyjä 
lupia muutettiin yleisesti kuntakohtaisiksi. 
Lääninhallitukset myönsivät sinänsä varsin-
kin kuntaliitoksia koskevan ongelman merki-
tyksen, mutta totesivat myös nykyisen lain 
ongelmat. Erityisesti taksipulaa arveltiin syn-
tyvän sellaisten uusien kuntien alueille, joissa 
aiemmin itsenäisenä kuntana toiminut alue 
yhdistetään suurempaan kuntaan, jossa on 
uusi, vetovoimainen kuntakeskus. Tämän 
ongelman lisäksi lääninhallitukset toivat voi-
makkaasti esiin sen, että taksipalvelut ovat 

heikentymässä haja-asutusalueilla hakijoiden 
puutteen vuoksi. Syynä hakijoiden puuttee-
seen pidettiin huonoja toimeentulomahdolli-
suuksia. Nämä huolet ovat tulleet esiin myös 
ministeriön vuoden 2008 aikana käynnistä-
mässä taksiliikennelain seurantatutkimukses-
sa, joka on yhä vireillä.  

Lain mukaan asemapaikka voidaan jo nyt 
määrätä luvassa kuntaa pienemmäksi alueek-
si, joten siltä osin lain muutostarvetta ei ole. 
Lupaviranomaiset eivät kuitenkaan käytän-
nössä ole katsoneet voivansa myöntää tällai-
sia lupia kuntakiintiötä ja etusijajärjestystä 
koskevan sääntelyn vuoksi.  

Uusi luvan myöntämiskäytäntö on merkin-
nyt sitä, että hakemusten käsittelyajat ovat 
yleensä merkittävästi lyhentyneet. Toisaalta 
on tehty valituksia. Suurimpia ongelmia aika-
tauluille ovat aiheuttaneet itse kiintiöpäätök-
sistä tehdyt valitukset lääneissä, joissa hallin-
to-oikeudet ovat antaneet valitusten johdosta 
täytäntöönpanokieltoja. Tämä on merkinnyt 
sitä, että valituksen kohteena oleviin kuntiin 
ei ole voitu ennen asian ratkaisemista myön-
tää lupia edes luvasta luopuneiden tilalle. 

Sekä kiintiön määrittelystä että etusijajär-
jestyksestä on nyttemmin jo olemassa useita 
tuomioistuinpäätöksiä, joissa lääninhallitus-
ten päätöksiä on kumottu. Valittajat ovat pi-
täneet kiintiöpäätösten lupamääriä liian suu-
rina ja päätökset on kumottu ja palautettu 
uudelleen käsiteltäviksi muun muassa sillä 
perusteella, että kunkin kunnan kohdalla tuli-
si erikseen mainita kaikki lupamäärään vai-
kuttaneet tiedot tarkasti. Muissa kuin Turun 
hallinto-oikeudessa päätöksiä ei kuitenkaan 
ole kumottu edellä mainitulla perusteella. 
Näin eri hallinto-oikeuksien ratkaisut ovatkin 
voineet olla samantyyppisestä asiasta täysin 
erisuuntaisia, vaikka lääninhallitusten perus-
telut ovat pohjautunet yhtenäisiin kriteerei-
hin. Toistaiseksi kiintiöpäätösten perusteluis-
ta on saatu vain yksi korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisu. Tässä ratkaisussa korostui 
kiintiön määräämistä koskeva pääsääntö ei-
vätkä valittajat menestyneet. Korkein hallin-
to-oikeus linjasi, että vaikka lupien enim-
mäismääriä vahvistettaessa hyödynnetään 
taksin kysynnän ja tarjonnan seurannasta saa-
tavia tietoja, päätöksen ei tarvitse perustua 
vain näihin tietoihin. Lähtökohtana on kiinti-
ön pääperiaatteita koskeva lainkohta, jonka 



 HE 82/2009 vp  
  

 

6 

mukaan lupien enimmäismäärät on vahvistet-
tava sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita 
taksipalvelujen saatavuutta myöskään vilk-
kaan kysynnän aikana eivätkä heikennä pal-
velujen laatua. Vaikka kyseinen päätös koski 
pääkaupunkiseutua, periaate on yleinen ja si-
tä voitaneen soveltaa yleisemminkin. 

Myös etusijajärjestystä koskevia päätöksiä 
on kumottu säännösten tulkinnanvaraisuuden 
vuoksi. Etusijajärjestystä koskeva sääntely ei 
näet yksiselitteisesti suosi pitkää ajokoke-
musta edes siirtymäkautena. Tältä osin hal-
linto-oikeuksien kumoavat päätökset ovat ol-
leet yhteneväisiä. Niissä on otettu se kanta, 
että palveluammatissa toiminutta voi pitää 
ansioituneempana saamaan lupa ainakin, kun 
toisena hakijana on ollut henkilö, jolla on jo 
ennestään taksilupa. Tämä huolimatta siitä, 
että siirtymäsäännöstä koskeva lainkohta ei 
sisällä mitään mainintaa palveluammatista tai 
määritelmää siitä, mitä palveluammatilla tar-
koitetaan. Näistä tulkinnoista voi vetää sen 
johtopäätöksen, että nykyiset etusijaa koske-
vat säännökset ovat riittämättömiä ja johtavat 
siten helposti vääriin tulkintoihin. Hallinto-
oikeuksien tulkinta edellyttää, että palvelu-
ammatissa kuusi kuukautta toiminutta on pi-
dettävä ansiokkaampana saamaan lupa kuin 
henkilöä, jolla entuudestaan on lupa. Palve-
luammatissa toiminut olisi kuitenkin toissi-
jaisessa asemassa suhteessa ensilupaansa ha-
kevaan, kuusi kuukautta taksia kuljettanee-
seen hakijaan nähden.  

Etusijajärjestykseen liittyen liikenne- ja 
viestintäministeriö on selvittänyt eduskunnan 
oikeusasiamiehelle tulleen kantelun perus-
teella sitä, miten lääninhallituksissa arvioi-
daan kuljettajakokemuksen määrää. Selvityk-
sestä ilmeni, että käytännöt eri lääninhalli-
tuksissa poikkesivat toisistaan minkä lisäksi 
vaihtelua käytännöissä saattoi olla myös yh-
den läänin sisällä. Esimerkiksi tulorajoihin 
perustuva laskentatapa on ollut laajemmin 
käytössä vain Etelä-Suomen lääninhallituk-
sessa. Eduskunnan oikeusasiamies on 
22.4.2009 päivätyssä kirjeessään ehdottanut, 
että toimenpiteisiin ryhdyttäisiin, jotta taksi-
luvan hakijoiden työkokemuksen arvioinnin 
ja todentamisen kriteerit tulisivat määritel-
lyksi oikeudellisesti tehokkaalla ja yhdenmu-
kaisen lainsoveltamisen sekä hakijoiden yh-
denvertaisen kohtelun nykyistä paremmin 

turvaavalla tavalla. Eduskunnan oikeusasia-
mies on viitannut mahdollisuuteen lisätä la-
kiin valtuussäännös, jonka nojalla asiasta 
voitaisiin antaa tarkempia alemmanasteisia 
määräyksiä tai ohjeita. 

Liikenteenharjoittamisen valvonnan osalta 
asemapaikkamääräyksiä on aina ollut vaikea 
valvoa käytännössä muuten kuin vahvistetun 
ajovuorolistan avulla tai alan oman valvon-
nan kautta. Maaseudulla ajovelvoitteen val-
vominen on käytännössä ollut lähes mahdo-
tonta. Taksiliikennelain päivystyssopimus ei 
ole helpottanut tilannetta, koska maaseudun 
päivystysvelvollisuudesta on tiettävästi tehty 
vain joitakin taksiliikennelain mukaisia so-
pimuksia. Lääninhallitukset ovat tiedottaneet 
asiasta ja suositelleet sopimuksen solmimis-
ta, mutta autoilijat ovat useilla paikkakunnil-
la olleet haluttomia ilmoittamaan mahdolli-
sista sopimuksista. Sopimusten solmimiseen 
ei voi pakottaa. Ajovelvollisuutta on ollut 
käytännössä mahdotonta valvoa maaseudulla. 
Monesti toiminta on ollut esimerkillistä ja 
päivystysvuorot ovat olleet käytössä jo vuo-
sikausia, mutta joillakin paikkakunnilla au-
toilijat ovat hoitaneet vain pakollisia sopi-
musajoja, kuten kuntien kuljetuksia ja olleet 
sitten tavoittamattomissa muihin ajoihin.  
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on parantaa taksipal-
velujen saatavuutta kuntakeskusten ulkopuo-
lella sekä erityisesti kuntaliitosten johdosta 
itsehallinnosta luopuneiden tai muuten lak-
kautettujen kuntien alueella. Tavoitteena on 
myös helpottaa lupaviranomaisten mahdolli-
suuksia myöntää taksilupia näille alueille.  

Lisäksi tavoitteena on helpottaa maaseutu-
maisissa kunnissa ja kuntakeskusten ulko-
puolella ajovelvoitteen valvontaa käytännös-
sä ja parantaa tällaisten alueiden taksinkäyt-
täjien asemaa kuluttajina.  
 
2.2 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tak-
siliikennelakia niin, että lupaviranomaisten 
mahdollisuuksia määrätä taksilupiin asema-
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paikaksi kuntaa pienempi paikkakunta helpo-
tettaisiin muuttamalla lupien enimmäismää-
riä koskevaa sääntelyä ja täydentämällä lain 
taksiluvan saajia koskevaa paremmuusjärjes-
tystä. 

Esityksen mukaan lääninhallitukset oikeu-
tettaisiin ottamaan taksilupien enimmäismää-
riä eli kiintiötä määritellessään erikseen 
huomioon sen lupamäärän, joka myönnettäi-
siin kuntaa pienemmälle, liitetyn kunnan alu-
eelle. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että 
kuntakiintiöön sisällytettäisiin aina erikseen 
lupamäärät myös kuntaliitosten johdosta it-
sehallinnostaan luopuneiden tai muuten lak-
kautettujen kuntien alueille. Näin lääninhalli-
tus voisi nykyistä tarkemmin kohdentaa luvat 
kunnan alueella haettaviksi. 

Säännöksissä esitettäisiin myös, että haki-
jalla, joka hakisi lupaa alueelle, jonka etäi-
syys kuntakeskuksesta on vähintään 20 kilo-
metriä, olisi etusija saada taksilupa. Näin 
mahdollistettaisiin taksipalveluiden saata-
vuus myös kylissä ja pinta-alaltaan laajoissa 
kunnissa. Tämän 20 km etäisyyden voidaan 
arvioida toimivan sopivana rajana palvelujen 
saatavuuden ja hintojen kannalta. 

Luvan hakijoiden etusijan muutosta koske-
va ehdotus koskee vain tarkkaan laissa rajoi-
tettua luvanhakijoiden piiriä, joten vuonna 
2007 voimaan tulleen lain määräykset etusi-
jajärjestyksestä säilyisivät muutoksesta huo-
limatta pääpiirteissään ennallaan. Näin lu-
vanhakijat voisivat edelleen luottaa pääsään-
töön, jossa lähtökohtana on se, että kuljetta-
jakokemuksen pituus ratkaisee luvanhakijoi-
den keskinäisen etusijan ja siirtymäkauden 
jälkeen osa luvista myönnetään aina hakijoil-
le, joilla on jo lupa. Myös palveluammatissa 
kokemuksena hankkineen hakijan asema säi-
lyisi ennallaan, mutta lain tekstiä selkeytet-
täisiin myös siltä osin oikeuskäytännössä 
esiin tulleiden tulkintaongelmien johdosta. 
Muutos koskisi sekä taksiliikennelaissa mai-
nittua siirtymäaikaa vuoden 2011 loppuun et-
tä sen jälkeen myönnettäviä lupia.  

Esityksessä muutettaisiin lisäksi kaikille 
maaseutumaisten kuntien autoilijoille nyt 
asetettua sopimusvelvoitetta päivystysvuo-
roista siten, että päivystyksistä tulisi aina 
tehdä ilmoitus lääninhallitukselle. Jos paik-
kakunnalla ei ole useampia autoilijoita tai 
sopimukseen ei päästä, ilmoitus päivystyk-

sestä olisi tehtävä joka tapauksessa. Tämän 
velvollisuuden tehostamiseksi ehdotetaan, et-
tä mikäli velvollisuutta harjoittaa liikennettä 
ei noudatettaisi tai ilmoitusvelvollisuus lai-
minlyötäisiin ja kyse olisi vakavasta ja olen-
naisesta rikkomuksesta, taksilupa voitaisiin 
peruuttaa.   

Esityksellä ei olisi vaikutuksia voimassa 
olevien lupien asemapaikkaa koskeviin vel-
voitteisiin. Taksiluvat ovat voimassa toistai-
seksi. Voimassa olevien lupien asemapaik-
kamääräyksiä voisi kuitenkin rajata kuntaa 
pienemmäksi luvanhaltijan omasta aloittees-
ta.   
 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Julkistaloudelliset vaikutukset 

Taksien tärkeimmät asiakkaat ovat kotita-
loudet, kunnat ja elinkeinoelämä. Kotitalouk-
sien osuus taksinkäytöstä on yli 45 prosent-
tia, kuntien noin 35 prosenttia ja elinkei-
noelämän 20 prosenttia. Maaseudulla toimi-
vien taksien osalta kuntien merkitys asiakas-
kunnasta on kuitenkin keskimääräistä suu-
rempi.  

Taksielinkeinon liikevaihto oli vuonna 
2007 runsaat 700 miljoona euroa. Tästä yli 
kolmannes eli yli 200 miljoonaa euroa kertyi 
kuntien ja Kansaneläkelaitoksen maksuista ja 
korvauksista. Taksiliikennelakia valmistel-
lessa arvioitiin kilpailuttamisen tehostuvan ja 
kuntien kustannusten laskevan. Käytännössä 
näin ei ole tapahtunut, vaan kuntien kuljetus-
ten kustannukset ovat monilla paikkakunnilla 
nousseet. Tämän on katsottu johtuvan paitsi 
hintaa koskevista muutoksista, myös siitä, et-
tä tarjouskilpailuihin osallistuvien määrä ei 
ole lisääntynyt. Ehdotetuilla muutoksilla ei 
ole vaikutusta hintasääntelyyn. Muutoksilla 
on kuitenkin vaikutuksia yhteiskunnan kus-
tantamien kuljetusten kustannusten hillitse-
miseen, koska ne mahdollistavat tällaisten 
kuljetusten matkojen lyhentymisen. Muutok-
set voivat myös lisätä tarjouskilpailuun osal-
listuvien hakijoiden määrää suuntaamalla ha-
kijoita sinne, missä nykyisin on vähemmän 
kysyntää.  
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Vaikutukset kotitalouksiin 

Ehdotetuilla muutoksilla parannettaisiin 
kuntaliitosten johdosta itsenäisestä asemas-
taan luopuneiden tai muuten lakkautettujen 
kuntien alueella ja pinta-alaltaan erittäin laa-
joissa kunnissa ja niiden kylissä asuvan väes-
tön mahdollisuuksia saada taksipalveluja. 
Muutosten johdosta taksimatkat olisivat omi-
aan lyhentymään, mikä edesauttaisi hintojen 
pysymistä kohtuullisena.  
 
Vaikutukset elinkeinoelämään 

Elinkeinoelämän kannalta lainmuutosten 
taloudelliset vaikutukset olisivat vähäiset. 
 
Vaikutukset taksielinkeinoon 

Ehdotetuilla muutoksilla ei sinänsä puututa 
olemassa oleviin taksilupiin muuten kuin 
päivystyksestä ilmoittamisen osalta, jonka ta-
loudelliset vaikutukset ovat vähäisiä. Muu-
toksilla olisi kuitenkin jonkin verran positii-
visia taloudellisia vaikutuksia niille autoili-
joille, joille lupa olisi myönnetty tai myönne-
tään koko kunnan alueelle. 
 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Ehdotetuilla muutoksilla helpotettaisiin lu-
paviranomaisten mahdollisuuksia määrätä 
lupien asemapaikaksi kuntaa pienempi paik-
ka. Muutokset vaikuttaisivat taksiliikennettä 
koskevien asioiden hoitamiseen ja niissä 
noudatettuihin menettelyihin. Kiintiön vah-
vistamista koskeva menettely muuttuisi, mi-
kä lisäisi vastaavasti lupaviranomaisten työ-
tä. Tämä johtuisi muun muassa siitä, että ti-
lastotietoja ei olisi käytettävissä samassa 
määrin kuin koko kuntaa koskien. Lain tarkat 
uudet määritelmät helpottaisivat kuitenkin 
uudenlaisen kiintiön asettamista ja luvan etu-
sijajärjestystä koskevia käytäntöjä.  

Ilmoitusvelvollisuus helpottaisi ajovelvolli-
suuden valvontaa, muttei lisäisi käytännössä 
työmäärää. Sääntelyä myös selkeytettäisiin. 
Muutoksilla, joilla selkeytetään lain tulkin-
taa, on merkitystä lääninhallitusten tehtävien 
siirtyessä jatkossa aluehallintouudistuksen 
myötä uudelle viranomaiselle. Sinänsä muu-

toksilla ei ole vaikutusta lääninhallitusten 
taksiasioita hoitavan henkilökunnan määrään. 

 
3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Ehdotetuilla muutoksilla olisi merkitystä 
erityisesti liitoskuntien eri alueiden väestön 
yhdenvertaisille mahdollisuuksille saada tak-
sipalveluja. Muutoksilla olisi taksipalvelujen 
saatavuutta lisäämällä välillisiä vaikutuksia 
asukkaiden hyvinvointiin, mutta myös aluei-
den kilpailukykyyn ja elinkeinotoimintaan 
vahvistamalla tällaisten alueiden asemaa 
kunnan sisällä. Vaikutukset olisivat kuitenkin 
erilaisia eri lääneissä. Länsi-Suomen läänissä 
kuntien määrä väheni vuoden 2009 alusta 
neljänneksellä, joten siellä myös lain vaiku-
tukset olisivat suuremmat. Lapin läänissä 
kuntaliitoksia ei tuolloin syntynyt lainkaan, 
mutta lailla voi olla vaikutusta uusien kylä-
taksiyrittäjien houkuttelemisen kannalta.  

Ehdotetut muutokset voivat johtaa siihen, 
että kuntakohtainen kiintiö jäisi hetkellisesti 
täyttymättä, jos tämän kiintiön sisällä oleviin 
kuntaa pienempää aluetta koskeviin kiintiöi-
hin ei ole riittävästi taksiluvan hakijoita. 
Voidaan kuitenkin arvioida, että pitkällä ai-
kavälillä tilanne korjaantuu. 
 
4  Asian valmistelu 

Esitystä on valmisteltu virkatyönä liikenne- 
ja viestintäministeriössä yhteistyössä Itä-
Suomen ja Länsi-Suomen lääninhallitusten ja 
Suomen Taksiliiton kanssa.  

Esityksestä on pyydetty lausunnot oikeus-
ministeriöltä, valmisteluun osallistuneilta ta-
hoilta, muilta lääninhallituksilta, Ajoneuvo-
hallintokeskukselta ja Suomen palvelutak-
seilta. Lisäksi oikeusministeriön kanssa on 
erikseen keskusteltu esityksestä. Lausunnot 
saatiin lääninhallituksilta, Ajoneuvohallinto-
keskukselta, Kuntaliitolta ja Suomen Taksi-
liitolta.  

Saaduista lausunnoista ilmenee, että muu-
tosesityksen tavoitteita on yleisesti pidetty 
oikeansuuntaisina. Lausunnoissa etusijan 
määräytymistä koskevaa muutosehdotusta 
kannatettiin. Lausunnoissa on kuitenkin kiin-
nitetty huomiota siihen, että voimassaolevan 
taksiliikennelain tavoin kiintiöiden määrää-
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mistä ja luvan myöntämistä koskevat sään-
nökset saattavat yhä olla tulkinnanvaraisia. 
 
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Valtiovarainministeriössä on valmisteilla 
valtion aluehallinnon uudistus, ALKU- han-
ke. Se koskee liikenne- ja viestintäministeri-
ön toimialalta myös lääninhallitusten liiken-
neosastoja. Niiden toiminta on tarkoitus jär-
jestää samanaikaisesti tämän hankkeen kans-
sa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-

ten yhteyteen liikenne ja infrastruktuuri -
vastuualueelle. 

Liikennehallinnon virastouudistus on tar-
koitus toteuttaa vuoden 2010 alusta alkaen. 
Osana uudistusta nykyinen Ajoneuvohallin-
tokeskus tulisi osaksi liikenteen turvallisuu-
desta vastaavaa uutta virastoa. 

ALKU-hanketta koskevat säädösehdotuk-
set on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltä-
viksi ennen kesäkautta 2009 ja liikennehal-
linnon virastouudistusta koskevat säädöseh-
dotukset syyskuussa 2009.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Määritelmät Pykälän 1 momentin 
8 kohdassa määriteltäisiin liitetyn kunnan 
alue. Kuntaliitoksia on toteutettu lakkautta-
malla yhdistettävät kunnat ja perustamalla 
uusi kunta. Osa kuntaliitoksista on sen sijaan 
toteutettu liittämällä yksi tai useampi kunta 
toiseen. Liitetyn kunnan alueella tarkoitettai-
siin tässä laissa kaikkia tällaisia itsenäisyy-
tensä 31.12.2008 tai sen jälkeen menettäneitä 
kuntia. Tällainen kunta voisi olla yhtä hyvin 
entinen kaupunki kuin entinen maalaiskunta.  

6 §. Taksiluvan myöntämisen edellytykset. 
Tarkoituksena taksiliikennelakia valmistelta-
essa oli, että taksiliikenteen yrittäjäkurssin 
suorittamista pidettäisiin yhä pakollisena. 
Tarkoituksena oli myös, että oikeushenkilön 
liikenteestä vastaavan henkilön edellytykset 
saada taksilupa olisivat yhä samat kuin mui-
den luvanhakijoiden edellytykset. Kurssivaa-
timuksen ja lupaedellytysten osalta käytäntö 
ei olekaan muuttunut. Näin ollen pykälässä 
esitetään, että sen tekstiin epähuomiossa si-
sältyneet painovirheet korjattaisiin ja lisättäi-
siin maininta siitä, että lupa vaatii yrittäjä-
kurssin suorittamista. Samoin perustein esite-
tään liikenteestä vastaavan henkilön osalta 
tekstiin viittausta siihen, että lupa edellyttää 
kokemusta taksinkuljettajana tai palveluam-
matissa.  

10 §. Taksiluvan myöntäminen ja muutta-
minen. Lainkohdassa säädettäisiin siitä, mi-
ten lupaviranomaisen on toimittava, kun lu-
vanhakijoita on enemmän kuin lupia voidaan 
myöntää. Lähtökohtana olisi nykyinen sään-
nös, jonka mukaan taksinkuljettajana saadun 
kokemuksen pituus ratkaisee luvanhakijoiden 
keskinäisen etusijan. Koska on tärkeää kui-
tenkin turvata myös kuntakeskusten ulkopuo-

lisen alueen taksipalvelut, säännöksessä esi-
tettäisiin, että hakijalla, joka hakisi lupaa 
kuntaa pienemmälle asemapaikalle, jonka 
etäisyys kuntakeskuksesta olisi vähintään 
20 kilometriä olisi kuitenkin etusija saada lu-
pa sellaiseen hakijaan nähden, jolla olisi pi-
tempi kuljettajakokemus tai kokemus palve-
luammatista. Etäisyydellä tarkoitettaisiin täs-
sä etäisyyttä maanteitse mukaan lukien yhte-
ysaluksilla ja lautoilla kuljettavat etäisyydet. 
Etäisyys voitaisiin käytännössä selvittää esi-
merkiksi Tiehallinnon palveluja hyödyntä-
mällä. 

Luvanhakijat, joilla on jo ennestään taksi-
lupa tai useampia taksilupia, olisivat kuiten-
kin oikeutettuja saamaan ainakin kolmasosan 
luvista. Tätä nykyiseen pykälään sisältyvää 
säännöstä on tärkeää pitää lähtökohtana lain 
ennustettavuuden ja hakijoiden mahdollisten 
odotusten vuoksi. Se on myös tärkeätä säilyt-
tää alan yritysrakenteen kehittämisen vuoksi. 
Nykyisin pääosa taksiyrityksistä on yhden 
auton yrityksiä.  

Pykälässä esitetään selkeytettäväksi myös 
palveluammatissa toimivan luvanhakijan 
asemaa, koska tällaisten luvanhakijoiden 
asema on ollut epäselvä suhteessa taksinkul-
jettajana toimineisiin huolimatta siitä, että 
lain 6 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan 
myös palveluammatissa toimimista pidetään 
yrittäjäkurssin ohella riittävänä osoituksena 
ammattitaidosta. Työkokemusta tulee tässä-
kin tapauksessa olla nykyisin kertynyt pää-
sääntöisesti ainakin kuusi kuukautta. Siten 
sekä hakijoiden etusijajärjestystä koskevaa 
yleistä säännöstä että etusijaa koskevaa siir-
tymäsäännöstä ehdotetaan täsmennettäviksi 
kokonaisuudessaan. Viimeaikaisen, yhtenäi-
sen tuomioistuinkäytännön mukaan palvelu-
ammatissa saatua kuuden kuukauden koke-
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musta on pidetty merkittävänä ja sen on kat-
sottu oikeuttavan luvan saantiin ensisijaisesti 
ennen sellaista hakijaa, jolla on jo aiemmin 
taksilupa. Vaikka tuomioistuinkäytäntö on 
koskenut siirtymäaikaa koskevan lainkohdan 
tulkintaa, tätä kannanottoa on pidettävä ylei-
senä.  

Pykälässä ehdotetaan siten täsmennettäväk-
si, että henkilön, jolla on kuuden kuukauden 
palveluammatissa hankittu kokemus, on kat-
sottava olevan ansioituneempi saamaan lupa 
kuin hakija, jolla on ennestään taksilupa. 
Tämä ei tarkoita, että palveluammatissa saa-
tua kokemusta voisi kuitenkaan pitää yhden-
vertaisena taksinkuljettajana saadun koke-
muksen rinnalla, joka paremmuusasema on 
selkeästi ollut kirjattuna lakiin. Näin ollen on 
katsottava, että yhtä pitkää tai pidempää pal-
veluammatissa saatua kokemusta on pidettä-
vä toissijaisena taksinkuljettajana saatuun 
kokemukseen nähden. Tätä voi perustella 
paitsi lain ennustettavuudella myös sillä, että 
ajokokemuksella on yleensä vaikutusta lii-
kenneturvallisuuteen. Palveluammattina voi-
daan pitää esimerkiksi maaseutumatkailuun 
tai muuhun vastaavaan toimintaan liittyvää 
maaseudun palveluammattia, mikä seikka voi 
olla omiaan innostamaan luvan hakuun paik-
kakunnilla, joille ei tähän mennessä ole ollut 
lainkaan luvanhakijoita.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen kuljettajan 
kokemusta koskevan pyynnön mukaisesti 
pykälään ehdotetaan myös lisättäväksi val-
tuussäännös, jonka nojalla taksinkuljettajana 
hankitun samoin kuin palveluammatissa han-
kitun kokemuksen arviointiperusteista voitai-
siin säätää tarkemmin liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksella. Näin mahdollistetaan 
entistä selkeämmin hakijoiden yhdenvertai-
nen kohtelu ja luvan saannin ennustettavuus. 

12 §. Velvollisuus harjoittaa taksiliikennet-
tä ja ilmoitusvelvollisuus päivystyksestä. 
Säännöksellä muutettaisiin voimassa oleva 
säännös maaseutumaisten kuntien päivystys-
sopimuksista siten että päivystyksistä tulisi 
aina tehdä ilmoitus lääninhallitukselle. Jos 
paikkakunnalla ei ole useampia autoilijoita 
tai sopimukseen ei päästä, ilmoitus päivys-
tyksestä olisi tehtävä joka tapauksessa.  

Pykälässä velvoitettaisiin kaikkia maaseu-
tumaisissa kunnissa toimivia autoilijoita sekä 
autoilijoita, jotka toimivat sellaisilla asema-

paikoilla, joiden etäisyys kuntakeskuksesta 
on vähintään 20 kilometriä, riippumatta siitä 
ovatko he uusia vai vanhoja yrittäjiä tai toi-
mivatko he kuntakeskuksessa vai ei, ilmoit-
tamaan sopimistaan, hiljaisempien aikojen 
päivystyksistä lääninhallitukselle vähintään 
kerran vuodessa. Poikkeuksena olisi ainoas-
taan se tilanne, että paikkakunnalle olisi jo 
vahvistettu ajovuoro, jota autoilija on sitou-
tunut noudattamaan.  

Säännös koskisi myös kaikkia tällaisella 
alueella jo nyt toimivia autoilijoita. 

Ilmoitus helpottaisi ajovelvollisuuden val-
vontaa ja väärinkäytösten ehkäisemistä var-
sinkin uusien luvansaajien osalta. Lupia ei 
näin voisi hankkia helpommin maaseudulta 
ja harjoittaa sitten käytännössä toimintaa kui-
tenkin muualla. Vaikka ajovelvollisuutta 
koskevan 12 §:n 1 ja 2 momentin yleisperi-
aatteen mukaan ajovelvoite on lähtökohtai-
sesti aina 24 tuntia vuorokaudessa, tätä ei 
pystytä nykyään valvomaan. Vahvistetun 
ajovuorolistan puuttuessa on myös vaikea 
valvoa sitä, että toimintaa harjoitetaan ase-
mapaikalla. Mikäli luvanhaltija ei toimittaisi 
ilmoitusta, lääninhallituksella olisi käytös-
sään lain 22 §:n mahdollisuudet puuttua asi-
aan, joten se voi vaatia puutteen korjaamista, 
antaa varoituksen tai viime kädessä peruuttaa 
taksiluvan. 

Jos lääninhallitus ilmoittaa näin tietoonsa 
saamat päivystykset myös tiedoksi yleisölle 
esimerkiksi internetsivuillaan, muutos hel-
pottaisi taksinkäyttäjien mahdollisuutta saada 
tietoa kulloinkin käytettävissä olevista palve-
luista ja mahdollisuutta tarvittaessa vedota 
kuluttajaviranomaisiin.  

Säännös olisi tarpeen maaseudun asukkai-
den yleisten taksipalvelujen saatavuuden 
vuoksi lisäämällä tietoa saatavilla olevista 
palveluista ja siten estämällä, että autoilija 
keskittyisi tällaisella alueella pelkästään esi-
merkiksi kunnan koululaiskuljetusten hoi-
toon.  

Ilmoitus pitäisi tehdä luvan saannin yhtey-
dessä. Myöhemmin lääninhallitus voisi vaa-
tia ilmoitusta taksiluvanhaltijoilta samassa 
yhteydessä kun se lain 21 §:n mukaan kerran 
vuodessa tarkistaa, että luvanhaltija harjoittaa 
liikennettä.   

Lisäksi on huomattava, että vaikka paikka-
kunnalla olisi vain yksi autoilija, tämä olisi 
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velvollinen hoitamaan sopimusajojen lisäksi 
hiljaisen ajan päivystykset ja tekemään niistä 
ilmoituksen.  

19 §. Taksilupien enimmäismäärä. Pykä-
lää, joka sisältää taksilupien enimmäismää-
rän arviointia koskevat pääperiaatteet, ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että lääninhalli-
tukset oikeutettaisiin ottamaan kiintiötä mää-
ritellessään erikseen huomioon paitsi esteet-
tömiä autoja koskevat lupamäärät, myös 
2 §:n 8 kohdassa määritellyn, liitetyn kunnan 
alueen lupien määrät. Käytännössä tämä tar-
koittaisi sitä, että kuntakiintiöön sisällytettäi-
siin aina erikseen tällaiset, käytännössä siis 
vanhoja kuntia koskevat lupamäärät. Näin 
lääninhallitus voisi nykyistä tarkemmin koh-
dentaa luvat kunnan alueella haettaviksi. 

Koska koko kuntaa koskevat lupien enim-
mäismäärät tulee saman pykälän 2 momentin 
nojalla vahvistaa sellaiselle tasolle, että ne 
eivät rajoita taksipalvelujen saatavuutta 
myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä 
heikennä palvelujen laatua, riittää, että lää-
ninhallitus hyödyntää koko laajan kunnan lu-
pien enimmäismääriä vahvistaessaan 20 §:n 
mukaisessa taksin kysynnän ja tarjonnan seu-
rannassa hankkimiaan ja saamiaan tietoja. 
Muutos ei siten edellyttäisi sitä, että myös lii-
tetyn kunnan alueen lupamääriä arvioitaessa 
tulisi erikseen hankkia 20 §:ssä mainittuja 
tietoja tältä alueelta. Tämä olisi vaikeaa, kos-
ka näitä tietoja on edelleen saatavissa vain 
uusien kuntien osalta kuntakohtaisesti. Lää-
ninhallitus oikeutettaisiin kuitenkin hyödyn-
tämään myös kuntaa pienempää aluetta kos-
kevia tietoja, jos se on tarpeen taksipalvelu-
jen saatavuuden kannalta, esimerkiksi pinta-
alaltaan erittäin laajojen kuntien kylien osal-
ta. Muutos ei siten vaikeuttaisi suhteettomasti 
lupaviranomaisten työtä.  

Käytännössä lupaviranomainen tällaisen 
kiintiön vahvistettuaan julistaisi luvat haetta-
vaksi kunnittain ja erikseen kuntaan liitetyille 
alueille. Esteettömiä autoja koskeva sääntely 
säilyisi ennallaan, joten myös tällaiset luvat 
julistettaisiin haettaviksi. Toisaalta esteettö-
miä lupia voisi myös kiintiöidä erikseen kun-
taa pienemmille alueille. Luvanhakija voisi 
päättää, hakeeko hän lupaa kuntaan, liitetyn 
kunnan alueelle tai tätäkin pienemmälle alu-
eelle lähinnä kyläkohtaisena. Saatuaan luvan, 
johon asemapaikaksi on merkitty liitetyn 

kunnan alue tai vastaavasti esimerkiksi kylä, 
luvanhaltija olisi velvollinen noudattamaan 
näitä asemapaikkamääräyksiä. 

22 § Taksiluvan peruuttaminen. Pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että sen 
2 momenttiin lisättäisiin mahdollisuus pe-
ruuttaa taksilupa tapauksessa, jossa luvanhal-
tija ei hoida velvollisuuttaan harjoittaa lii-
kennettä tai laiminlyö 12 §:ssä säädetyn, vä-
hintään kerran vuodessa tehtävän ilmoitus-
velvollisuuden, jos kyse on vakavasta ja 
olennaisesta rikkomuksesta tai laiminlyön-
nistä. Lupa voitaisiin yhä peruuttaa myös 
esimerkiksi palvelun saatavuuteen liittyvien 
vakavien ja olennaisten rikkomusten tai lai-
minlyöntien vuoksi.   

Samoin kuin voimassa olevan lain mukaan 
on toimittava muiden luvan peruutusperus-
teiden osalta, olisi myös liikenteen harjoitta-
misen laiminlyönnin ja ilmoitusvelvollisuu-
den laiminlyönnin osalta ensisijaisesti kui-
tenkin harkittava muita sanktioita. Näin ol-
len, jos peruutusta voisi pitää kohtuuttomana 
ja laiminlyöntiä vähäisenä tai laiminlyönti 
voitaisiin korjata, lääninhallituksen olisi 
myös tässä tapauksessa peruuttamisen sijasta 
annettava luvanhaltijalle varoitus. Kun tässä 
tapauksessa peruuttamisen tai varoituksen 
peruste olisi useimmiten sellainen, että se 
voitaisiin korjata, tulisi lääninhallituksen an-
taa ennen varoituksen tai peruutuksen anta-
mista luvanhaltijalle kolmen kuukauden mää-
räajassa mahdollisuus puutteen tai laimin-
lyönnin korjaamiseen. 

31 §. Siirtymäsäännökset. Siirtymäsään-
nöksiä ehdotetaan muutettavaksi ainoastaan 
siltä osin kuin tähän esitykseen sisältyvät py-
kälät edellyttävät muutoksia. Siirtymäsään-
nöstä muutettaisiin siten, että mikäli lupaa 
haetaan ennen vuotta 2012 kuntaa pienem-
mälle asemapaikalle, tällaisella luvan hakijal-
la olisi etusija luvan saantiin. Palveluammat-
tia koskevan kokemuksen osalta tehtäisiin 
selvennyksen vuoksi vastaavat muutokset 
kuin 10 §:ssä.  
 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan kesä-
kuussa 2009.  
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3  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-
misjärjestys  

Esityksessä säädettäisiin ammattimaisen 
henkilöliikenteen liikennelupiin ja liikenteen 
harjoittamiseen liittyvistä asioista. Sääntelyä 
on arvioitava erityisesti perustuslain 18 §:n 
1 momentissa säädetyn elinkeinovapauden ja 
6  §:n yhdenvertaisuuden kannalta. Taksilii-
kennelaki tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 
2007. Lain säätämisen yhteydessä asiasta 
hankittiin perustuslakivaliokunnan lausunto 
(31/2006 vp). Lausunnon mukaan lupajärjes-
telmän olemassaolo oli perusoikeusjärjestel-
män kannalta hyväksyttävä, ottaen huomioon 
kuluttajansuoja ja turvallisuus. Määrälliset 
rajoitukset eivät perustuslakivaliokunnan 
mukaan olleet välttämättömiä, mutta hyväk-
syttäviä ottaen huomioon alan merkitys ja 
erityispiirteet sekä kansalaisten liikkumisva-
paus. Valiokunta kiinnitti arviossaan huo-
miota siihen, että säännösten on kuitenkin ol-
tava täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Rajoittami-
sen laajuuden ja edellytysten on ilmettävä 
laista ja säännösten luvan edellytyksistä ja 
pysyvyydestä tulee antaa riittävä ennustetta-
vuus viranomaistoiminnasta. 

Lain 10 §:ssä puututtaisiin luvan edellytyk-
siin lisäämällä kuntaa pienemmälle asema-
paikalle hakevan hakijan mahdollisuuksia 
saada taksilupa. Lain 19 §:ssä puututtaisiin 
puolestaan taksilupien enimmäismääriä kos-
kevaan sääntelyyn siten, että mahdollistettai-
siin luvan hakeminen erikseen sellaiselle 
kuntaa pienemmälle alueelle, joka aiemmin 
olisi ollut itsenäinen kunta, mutta olisi kunta-
liitoksessa liitetty osaksi toista kuntaa.  

Käytännössä tällaisille asemapaikoille ha-
kevan henkilön oikeudet luvan saantiin olisi-
vat muita hakijoita paremmat, mutta oikeudet 
itse ajojen hoitoon asemapaikkamääräysten 
velvoitteiden vuoksi suppeammat kuin sellai-
sen autoilijan, jolla olisi lupa koko kunnan 
alueella toimimiseen. Ajo-oikeuden rajoituk-
set perustuisivat kuitenkin hakijan omaan 
tahtoon, joten yhdenvertaisuuden ei voida 
katsoa vaarantuvan. Säännökset olisivat 
myös täsmällisiä ja tarkkarajaisia sekä oikea-
suhtaisia. Ne olisivat myös välttämättömiä 
taksipalvelujen säilymiseksi muuallakin kuin 
nykyisissä kuntakeskuksissa. Ne myös lisäi-
sivät kansalaisten liikkumisvapautta ja eri 
alueilla asuvien taksipalveluiden tarvitsijoi-
den yhdenvertaisuutta. Etusijajärjestystä kos-
kevaa säännöstä sovellettaisiin lisäksi toden-
näköisesti vain poikkeuksellisesti, joten lu-
vanhakijoiden paremmuusjärjestys säilyisi 
muuten pääosin ennallaan. 

Lain 12 §:ssä säädettäisiin taksiautoilijalle 
ilmoitusvelvollisuus siitä, milloin hän päi-
vystää. Säännös olisi omiaan edistämään tak-
sipalveluiden saatavuutta ja taksinkäyttäjien 
asemaa kuluttajina. Kyse ei olisi elinkeinon-
harjoittamisen rajoittamisesta vaan siinä 
päinvastoin lisättäisiin yrittäjän vapauksia 
ajovelvollisuuteen nähden, jossa muuten lain 
mukaan ei ole aikarajoituksia.  

Edellä kerrotun perusteella lakiehdotus voi-
daan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjes-
tyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

taksiliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 2 päivänä maaliskuuta 2007 annetun taksiliikennelain (217/2007) 6 §:n 1 mo-

mentin 3 kohta ja 3 momentti, 10 §:n 3 momentti, 12 §:n otsikko ja 3 momentti, 19 §, 22 §:n 2 
momentti ja 31 §:n 3 momentti sekä  

lisätään 2 §:ään uusi 8 kohta ja 10 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) liitetyn kunnan alueella kunnan aluetta, 
joka 31.12.2008 tai sen jälkeen on yhtenä 
kuntana liitetty toisen kunnan osaksi tai muu-
ten lakannut olemasta itsenäinen kunta. 
 

6 § 

Taksiluvan myöntämisen edellytykset 

Jollei 19 §:stä muuta johdu, taksilupa 
myönnetään hakijalle: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) joka on suorittanut ammattitaitoa edel-
lyttävän taksiliikenteen yrittäjäkurssin ja jolle 
Ajoneuvohallintokeskus on myöntänyt todis-
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tuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen hyväk-
sytystä suorittamisesta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Taksilupa myönnetään 1 momentin 5 ja 6 
kohdan vaatimukset täyttävälle oikeushenki-
lölle, jonka liikenteestä vastaava henkilö 
täyttää 1 momentin 1—6 kohdan tai 1, 2, 4, 5 
ja 6 kohdan sekä 2 momentin edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  

Taksiluvan myöntäminen ja muuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 6 §:n mukaiset taksiluvan saamisen 

edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän 
kuin lupia voidaan myöntää, kaksi kolmas-
osaa luvista myönnetään niin, että niiden etu-
sija määräytyy hakijan tai liikenteestä vas-
taavan henkilön taksinkuljettajana tai palve-
luammatissa hankkiman työkokemuksen pe-
rusteella. Jos lupaa haetaan asemapaikalle, 
jonka etäisyys kuntakeskuksesta on vähin-
tään 20 kilometriä, lupa myönnetään kuiten-
kin ensisijaisesti tällaista asemapaikkaa ha-
keneelle henkilölle, joka täyttää 6 §:n vaati-
mukset. Jos tällaisia hakijoita on vähemmän 
kuin lupia voidaan myöntää, myönnetään lo-
put luvat hakijoille, joilla on taksilupa tai 
taksilupia. Yksi kolmasosa luvista myönne-
tään ensisijaisesti hakijoille, joilla on taksilu-
pa tai taksilupia. Jos tällaisia hakijoita on 
enemmän kuin lupia voidaan myöntää, luvat 
myönnetään niille, joilla on hakijoista vähi-
ten lupia. Jos hakijoita, joilla on taksilupa tai 
taksilupia, on vähemmän kuin lupia voidaan 
myöntää, myönnetään loput luvat taksinkul-
jettajana tai palveluammatissa toimineille. 

Tarkempia säännöksiä taksinkuljettajana ja 
palveluammateissa hankitun kokemuksen ar-
vioinnin perusteista voidaan säätää liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksella. 
 

12 § 

Velvollisuus harjoittaa taksiliikennettä ja il-
moitusvelvollisuus päivystyksestä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Taksiluvan haltijoiden, jotka harjoittavat 

liikennettä maaseutumaisissa kunnissa ja sel-

laisilla asemapaikoilla, joiden etäisyys kun-
takeskuksesta on vähintään 20 kilometriä ja 
jotka eivät kuulu vahvistetun ajovuorolistan 
piiriin, on ilmoitettava lupaa hakiessaan ja 
myöhemmin vähintään kerran vuodessa lää-
ninhallitukselle sellaisten viikonpäivien ja 
vuorokaudenaikojen päivystyksistä tai sovi-
tuista päivystysvuoroista, joina kysyntä on 
vähäistä.   
 

19 § 

Taksilupien enimmäismäärä 

Lääninhallitus vahvistaa vuosittain kunta-
kohtaiset taksilupien enimmäismäärät. 
Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä 
määrätään myös, kuinka moneen lupaan si-
sällytetään esteettömyyttä koskevat vaati-
mukset ja kuinka monta lupaa myönnetään 
liitetyn kunnan alueelle. 

Lääninhallituksen tulee vahvistaa lupien 
enimmäismäärät sellaiselle tasolle, että ne ei-
vät rajoita taksipalvelujen saatavuutta myös-
kään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä hei-
kennä palvelujen laatua. Lääninhallitus hyö-
dyntää enimmäismääriä vahvistaessaan 
20 §:n mukaisessa taksin kysynnän ja tarjon-
nan seurannassa hankkimiaan ja saamiaan 
tietoja. Lääninhallitus voi hyödyntää myös 
kuntaa pienempää tai laajempaa aluetta kos-
kevia tietoja, jos se on tarpeen taksipalvelu-
jen saatavuuden kannalta. 
 

22 §  

Taksiluvan peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lääninhallituksen on peruutettava taksilupa 

myös, jos liikennettä harjoitettaessa on il-
mennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai 
laiminlyöntejä, jotka liittyvät taksiluvan luo-
vuttamiseen, palvelun saatavuuteen, velvolli-
suuteen harjoittaa liikennettä, 12 §:ssä sää-
dettyyn ilmoitusvelvollisuuden laiminlyön-
tiin, hinnoitteluun tai hinnoista ilmoittamisen 
asianmukaisuuteen, salassapitovelvollisuu-
den rikkomiseen tai asiakaspalautteen käsit-
telyyn taikka näihin rinnastettavaan 17 §:ssä 
säädettyjen laatuvaatimusten noudattamatta 
jättämiseen.  



 HE 82/2009 vp  
  

 

16 

31 § 

Siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vuosina 2009—2011 taksiluvat myönne-

tään ensisijaisesti niille hakijoille, joilla on 
työkokemusta taksinkuljettajana tai palvelu-
ammatissa. Jos lupaa haetaan asemapaikalle, 

joka sijaitsee vähintään 20 kilometrin etäi-
syydellä kuntakeskuksesta, lupa myönnetään 
kuitenkin ensisijaisesti sellaiselle, 6 §:n vaa-
timukset täyttävälle hakijalle.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 
 
 

Laki 

taksiliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 2 päivänä maaliskuuta 2007 annetun taksiliikennelain (217/2007) 6 §:n 1 mo-

mentin 3 kohta ja 3 momentti, 10 §:n 3 momentti, 12 §:n otsikko ja 3 momentti, 19 §, 22 §:n 2 
momentti ja 31 §:n 3 momentti sekä  

lisätään 2 §:ään uusi 8 kohta ja 10 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) liitetyn kunnan alueella kunnan aluetta, 
joka 31.12.2008 tai sen jälkeen on yhtenä 
kuntana liitetty toisen kunnan osaksi tai muu-
ten lakannut olemasta itsenäinen kunta. 

 
 

6 §

Taksiluvan myöntämisen edellytykset 

Jollei 19 §:stä muuta johdu, taksilupa 
myönnetään hakijalle: 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) jolle Ajoneuvohallintokeskus on myön-
tänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäko-
keen hyväksytystä suorittamisesta; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Taksilupa myönnetään 1 momentin 5 ja 6 
kohdan vaatimukset täyttävälle oikeushenki-
lölle, jonka liikenteestä vastaava henkilö täyt-

6 §

Taksiluvan myöntämisen edellytykset 

Jollei 19 §:stä muuta johdu taksilupa 
myönnetään hakijalle: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) joka on suorittanut ammattitaitoa edel-
lyttävän taksiliikenteen yrittäjäkurssin ja jol-
le Ajoneuvohallintokeskus on myöntänyt to-
distuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen hy-
väksytystä suorittamisesta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Taksilupa myönnetään 1 momentin 5 ja 6 
kohdan vaatimukset täyttävälle oikeushenki-
lölle, jonka liikenteestä vastaava henkilö 
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tää 1 momentin 1―6 kohdan tai 1, 2, 5 ja 6 
kohdan sekä 2 momentin edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  

Taksiluvan myöntäminen ja muuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 6 §:n mukaiset taksiluvan saamisen 

edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän 
kuin lupia voidaan myöntää, kaksi kolmas-
osaa luvista myönnetään niin, että niiden etu-
sija määräytyy hakijan tai liikenteestä vastaa-
van henkilön taksinkuljettajana hankkiman 
työkokemuksen perusteella. Jos tällaisia haki-
joita on vähemmän kuin lupia voidaan myön-
tää, myönnetään loput luvat hakijoille, joilla 
on taksilupa tai taksilupia. Yksi kolmasosa 
luvista myönnetään ensisijaisesti hakijoille, 
joilla on taksilupa tai taksilupia. Jos tällaisia 
hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan 
myöntää, luvat myönnetään niille, joilla on 
hakijoista vähiten lupia. Jos hakijoita, joilla 
on taksilupa tai taksilupia, on vähemmän kuin 
lupia voidaan myöntää, myönnetään loput lu-
vat taksinkuljettajina toimineille. 

 
 

täyttää 1 momentin 1—6 kohdan tai 1, 2, 4, 5 
ja 6 kohdan sekä 2 momentin edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  

Taksiluvan myöntäminen ja muuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 6 §:n mukaiset taksiluvan saamisen 

edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän 
kuin lupia voidaan myöntää, kaksi kolmas-
osaa luvista myönnetään niin, että niiden etu-
sija määräytyy hakijan tai liikenteestä vas-
taavan henkilön taksinkuljettajana tai palve-
luammatissa hankkiman työkokemuksen pe-
rusteella. Jos lupaa haetaan asemapaikalle, 
jonka etäisyys kuntakeskuksesta on vähintään 
20 kilometriä, lupa myönnetään kuitenkin en-
sisijaisesti tällaista asemapaikkaa hakeneelle 
henkilölle, joka täyttää 6 §:n vaatimukset. 
Jos tällaisia hakijoita on vähemmän kuin lu-
pia voidaan myöntää, myönnetään loput luvat 
hakijoille, joilla on taksilupa tai taksilupia. 
Yksi kolmasosa luvista myönnetään ensisi-
jaisesti hakijoille, joilla on taksilupa tai taksi-
lupia. Jos tällaisia hakijoita on enemmän kuin 
lupia voidaan myöntää, luvat myönnetään 
niille, joilla on hakijoista vähiten lupia. Jos 
hakijoita, joilla on taksilupa tai taksilupia, on 
vähemmän kuin lupia voidaan myöntää, 
myönnetään loput luvat taksinkuljettajana tai 
palveluammatissa toimineille.  

Tarkempia säännöksiä taksinkuljettajana ja 
palveluammateissa hankitun kokemuksen ar-
vioinnin perusteista voidaan säätää liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksella. 

 
 

 
12 § 

Velvollisuus harjoittaa taksiliikennettä ja so-
pimus päivystysvelvollisuudesta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maaseutumaisissa kunnissa liikennettä har-

joittavien taksiluvan haltijoiden on sovittava 
sellaisten viikonpäivien ja vuorokaudenaiko-
jen päivystysvelvollisuudesta, joina kysyntä 
on vähäistä. 

 

12 §

Velvollisuus harjoittaa taksiliikennettä ja il-
moitusvelvollisuus päivystyksestä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Taksiluvan haltijoiden, jotka harjoittavat 

liikennettä maaseutumaisissa kunnissa ja sel-
laisilla asemapaikoilla, joiden etäisyys kun-
takeskuksesta on vähintään 20 kilometriä ja 
jotka eivät kuulu vahvistetun ajovuorolistan 
piiriin, on lupaa hakiessaan ja vähintään 
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19 § 

Taksilupien enimmäismäärä 

Lääninhallitus vahvistaa vuosittain kunta-
kohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Enim-
mäismäärää koskevassa päätöksessä määrä-
tään myös, kuinka moneen lupaan sisällyte-
tään esteettömyyttä koskevat vaatimukset. 

 
 
Lääninhallituksen tulee vahvistaa lupien 

enimmäismäärät sellaiselle tasolle, että ne ei-
vät rajoita taksipalvelujen saatavuutta myös-
kään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä hei-
kennä palvelujen laatua. Lääninhallitus hyö-
dyntää enimmäismääriä vahvistaessaan 
20 §:n mukaisessa taksin kysynnän ja tarjon-
nan seurannassa hankkimiaan ja saamiaan tie-
toja. Lääninhallitus voi hyödyntää myös kun-
taa laajempaa aluetta koskevia tietoja, jos se 
on tarpeen taksipalvelujen saatavuuden kan-
nalta. 
 

22 §  

Taksiluvan peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Lääninhallituksen on peruutettava taksilupa 

myös, jos liikennettä harjoitettaessa on il-
mennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai 
laiminlyöntejä, jotka liittyvät taksiluvan luo-
vuttamiseen, palvelun saatavuuteen, hinnoit-
teluun tai hinnoista ilmoittamisen asianmu-
kaisuuteen, salassapitovelvollisuuden rikko-
miseen tai asiakaspalautteen käsittelyyn taik-
ka näihin rinnastettavaan 17 §:ssä säädettyjen 
laatuvaatimusten noudattamatta jättämiseen. 

 
 
 
 
 
 
 

kerran vuodessa ilmoitettava lääninhallituk-
selle sellaisten viikonpäivien ja vuorokau-
denaikojen päivystyksistä tai sovituista päi-
vystysvuoroista, joina kysyntä on vähäistä.   
 
 

19 § 

Taksilupien enimmäismäärä 

Lääninhallitus vahvistaa vuosittain kunta-
kohtaiset taksilupien enimmäismäärät. 
Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä 
määrätään myös, kuinka moneen lupaan si-
sällytetään esteettömyyttä koskevat vaati-
mukset ja kuinka monta lupaa myönnetään 
liitetyn kunnan alueelle. 

Lääninhallituksen tulee vahvistaa lupien 
enimmäismäärät sellaiselle tasolle, että ne ei-
vät rajoita taksipalvelujen saatavuutta myös-
kään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä hei-
kennä palvelujen laatua. Lääninhallitus hyö-
dyntää enimmäismääriä vahvistaessaan 
20 §:n mukaisessa taksin kysynnän ja tarjon-
nan seurannassa hankkimiaan ja saamiaan 
tietoja. Lääninhallitus voi hyödyntää myös 
kuntaa pienempää tai laajempaa aluetta kos-
kevia tietoja, jos se on tarpeen taksipalvelu-
jen saatavuuden kannalta. 
 

22 §  

Taksiluvan peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lääninhallituksen on peruutettava taksilupa 

myös, jos liikennettä harjoitettaessa on il-
mennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai 
laiminlyöntejä, jotka liittyvät taksiluvan luo-
vuttamiseen, palvelun saatavuuteen, velvolli-
suuteen harjoittaa liikennettä, 12 §:ssä sää-
dettyyn ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin, 
hinnoitteluun tai hinnoista ilmoittamisen 
asianmukaisuuteen, salassapitovelvollisuu-
den rikkomiseen tai asiakaspalautteen käsit-
telyyn taikka näihin rinnastettavaan 17 §:ssä 
säädettyjen laatuvaatimusten noudattamatta 
jättämiseen.  
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31 § 

Siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vuosina 2007―2011 taksiluvat myönne-

tään ensisijaisesti niille hakijoille, joilla on 
työkokemusta taksinkuljettajana. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

31 § 

Siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vuosina 2009—2011 taksiluvat myönne-

tään ensisijaisesti niille hakijoille, joilla on 
työkokemusta taksinkuljettajana tai palvelu-
ammatissa. Jos lupaa haetaan asemapaikal-
le, joka sijaitsee vähintään 20 kilometrin 
etäisyydellä kuntakeskuksesta, lupa myönne-
tään kuitenkin ensisijaisesti sellaiselle, 6 §:n 
vaatimukset täyttävälle hakijalle.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
——— 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


