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Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö VN/1631/2020, 30.1.2020
Poliisihallituksen lausunto taksisääntelyn toimivuutta koskevasta arviomuistioista
1 Taustaa
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Poliisihallituksen lausuntoa taksisääntelyn toimivuutta koskevasta arviomuistiosta.
Liikenne- ja viestintäministeriössä on kesällä 2019 silloisen liikenne- ja
viestintäministeri Sanna Marinin aloitteesta käynnistetty taksisääntelyn
toimivuuden arviointityö. Arviointityön pohjalta on laadittu nyt lausuttavana
oleva arviomuistio, jonka tarkoituksena on ollut muodostaa käsitys
taksimarkkinoiden nykytilasta ja liikennepalvelulain (320/2017)
vaikutuksista taksimarkkinoiden toimivuuteen.
2 Poliisihallituksen lausunto
Poliisihallitus on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota niihin seikkoihin, jotka ovat tulleet ilmi poliisin suorittamassa taksiliikenteen valvonnassa, saapuneiden ilmiantojen perusteella tai joista poliisi on saanut palautetta asiakkailta valvonnan yhteydessä tai muutoin.
Poliisin suorittaman tehokkaan taksivalvonnan mahdollistamiseksi lainsäädännössä tulisi kiinnittää huomiota alla mainittuihin seikkoihin.
Valvonnan kannalta on ongelmallista, ettei taksissa tarvitse olla ulkoista
tunnusmerkkiä kuten taksikylttiä. Valvonnan ulkopuolelle jäävät siten käytännössä kaikki tunnuksettomat taksit, jolloin erityisesti sosiaalisessa mediassa tarjottaviin kuljetuksiin ei pystytä kohdistamaan valvontaa. Valvontaiskuja tulisi jatkossa kohdentaa aiempaa enemmän kyltittömiin takseihin,
myös poliisin normaalin liikennevalvonnan yhteydessä. Vaikeutena on, että
usein niin kuljettaja kuin asiakaskin kiistävät kyseessä olleen taksikyydin,
jolloin rikoksen selvittäminen on nykyisin lähes mahdotonta.
Valvonnan tietojohtoisen kohdentamisen tueksi olisi poliisin saatava nykyistä paremmin taustatietoa taksiliikenteen tilasta ja ilmiöistä jopa yhtiö- ja kuljettajatasolle saakka, jolloin valvontaa voitaisiin kohdentaa nykyistä paremmin.
Y-tunnus tulisi olla taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksenä. Tämä
mahdollistaisi muun muassa lupavalvonnan tehostamisen.
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Harmaan talouden torjunnan tehokas toteuttaminen ja sen valvonnan mahdollistaminen taksialalla edellyttäisi hyväksi ja luotettavaksi todettujen taksamittareiden käyttöönottoa kaikissa takseissa.
Taksiliikenteessä käytettävät ajoneuvot tulisi rekisteröidä yksinomaan luvanhaltijan haltijuuteen tai omistajuuteen.
Yleisesti voidaan todeta, että yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tasoon
vaikuttavat muun muassa taksien saatavuus ja oikea sijoittuminen esim.
ravintoloiden sulkemisaikana, kun taas asiakkaiden turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat kuljettajan ammattitaitoon ja pätevyyteen liittyvät seikat.
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