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MTK:n kehitysjohtaja Markus
Lassheikki toivoo, että uusi
liikennepalvelulaki kasvattaa
maaseudun yritystoimintaa.

usi liikennepaivelulaki tuli
voimaan heinäkuun alussa.
Asiasta on uutisoitu lähinnä
kauhistelemalla lentokenttä-
taksien sekavaa hinnoittelua
sekä I(ela-korvattavien tak-

sikyytien alkuvaiheen tiedonkulkuongel-
mia. Maaseudun kuljetusten ja liikkumi-
sen digiboksi -hankkeen projektipäälli-
kön Heli Siirilän mielestä uudistuksen
positiiviset puolet ovat jääneet paljolti
kertomatta.

- Yksi tarkoitushan oli nimenomaan
helpottaa maaseudunkin kulfetuksia ja
liikkumista. Esimerkiksi osa-aikainen
taksiyrittäjyys on pyritty tekemään mah-
dollisimman helpoksi, jotta kuljetuspal-
veluja voisi tarjota myös maaseudulla
muun työn ohessa siellä, missä koko-
päivätoimisella taksilla ei ehkä riiftäisi
tarpeeksi aioa.

Osa-aikainen taksiyrittäjyys voisi Heli
Siirilän mukaan olla maatalousyrittäiälle
yksi tapa saada iisätuloja. Esimerkiksi
pikkujoulukaudella voisi hyvinkin ajaa
taksia sen jälkeen, kun sadonkorjuu on
saatu päätökseen.

Parhaat ideatjaetaan
Aj atuksena liikennepalvelulain uudistuk-
sessa oli myös kuljetusten ketjutus: että
asiakas voisi ostaa lipun ovelta ovelle,
vaikka matkaan sisältyisi eri kulkuneu-
voja ja palveluntarjoajia.

- Tämä helpottaisi julkisten liikenne-
välineiden käyttöä ja vähentäisi tarvetta
oman auton käyttöön, mutta se vaatisi
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toki yrittäjiltä ketjumaista ajattelua ja
toimintaa, Siirilä sanoo,

Maaseudun pienyritysten verkostoitu-
misen avulla voitaisiin säästää kuljetus-
kustannuksissa.

- Jos ajatellaan, että samalla kylällä on
vierekkäin kolme pajaa ja jokaisen pihas-
sa käy peräjälkeen eri firman jakeluauto
tuomassa ja hakemassa tavaraa, niin oli-
sihan siinä järkeistämisen ja säästämisen
paikka kaikilla.

Jatkossa järkeistäminen onnistuu hel-
pommin, kun digitaalisuuden hyödyn-
täminen lisääntyy kuljetuksissakin ja eri
yritysten arjessa.

Kuljetuspalveluihin liittyviä kehittä-
mishankkeita on meneillään p.npäri
maan. Kaustisen seutukunnassa ja IGn-
nuksessa on toiminut Kyytiin-hanke,

Kempeleläinen Tarmo Turunen on puoliksi maanviljelijä ja puoliksi taksiyrittäjä.
Kylvöjen ja puintien aikaan yöunet voivat jäädä lyhyiksi.
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Kela- ja koulukyytejä
Tarmo Turunen ei ole uuteen lainsää-
däntöön varauksettoman t¡ryrtyväinen.

- Tietenkin on hyvä, että halutaan
vapauttaa luvansaantia. Taksiyrityksen
perustaminen ja kasvattaminen on nyt
helpompaa. Itselläni luvan saaminen
kesti sen 13 vuotta, ja piti käydä kalliit
kurssit.

Turunen on kuitenkin huolissaan
taksialan maineesta, jos kuljettajien am-
mattitaito ja paikallistuntemus laskevat
totutusta tasosta. Häntä askarruttaa
myös yöpäivystysten järjestyminen sekä
se, jakautuvatko palvelut maassa tasai-
sesti.

- Io nyt on nähtåvissä, että uusia lupia
on haettu eniten kasvukeskuksiin.

Turusen ylitykselle tärkeitä ovat Ke-
la-kyydit ja koulukyydit. - Onneksi
voitimme kilpailutuksen Kela-ky¡ien
osalta, niin on ainakin se homma selvä
kolmeksi vuodeksi.

Vakiintunut asiakaskunta
Taksiluvan saa Trafilta pikavauhtia, jo-
ten yrittäjäksi on helppo ryhtyä. Tosin
kuljettajakortin saamisessa voi kestää
pitempään. Millaisia vinkkejä Tarmo Tu-
runen antaisi kuljetuspalveluyrittäjäksi
aikovalle?

- Viljatilallisellahan tämä toimii, jos
aikataulut ovat joustavia. Asiakkaiden
ehdoilla pitää kuitenkin mennä.

- Jos haluaa olla mukana kilpailutuk-
sissa, kaluston pitåä mahdollistaa myös
erilaisia vammaispalvelukuljetuksia.
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jossa hahmoteltiin mahdollisuuksia naa-
purikuntien julkisten kuljetusten yhdis-
tämiseksi ia. koordinoimiseksi. Hankkeita tieverkko sekä lisäksi lainsäädäntö, joka
esitellään digiboksi-hankkeen verkkosi- mahdollistaa liikenteen asiakaslähtöiset
vuilla. Tarkoituksena on jakaa parhaat palvelut,
ideat myös muiden käyttöön. - Tokihan me toivomme, että maaseu_

MrKmukanavarm¡srerussa ÍJJti,liÏ:XXilJffi',îii:aintamahdorri-
MTK on vaikuttanut aktiivisesti liikenne-
palvelulain erivaiheiden valmisteluun. Viljatilansivuelinkeino
YT$:l kehitysjohtaja Markus Lass- Kempereessä oulun kupeessa asuva Tar-
heikki muistuttaa, että niin sanottuna mo Turunen on maatãlouden ohessa
liikennekaarena aloitettu uudistus on ajanut taksia "pienestä pitäen".
paljon laajempi kokonaisuus kuin pelkkä - Tilanpidon aloitin rruor,.r" 1.990 jataksilaki. taksin ajámisen vuonna 19g5. Taksilu-
- - Tavoitteena oli purkaa byrokratiaa ja van sain vasta vuonna 1999, joten siitä
luoda uusia toimintamalleja mahdollis- lähtien olen ollut virallisesti tãksþittäjä,
tavaa lainsäädäntöä. Turunen kertoo.

Tähän samaan uudistuskokonaisuu- Turuselle oli aikanaan selvää, että jos
teen liitlyy myös useita helpotuksia aikoo kehittää viljatilaa, on pakko olia
nopeidentraktorienhyödyntämiseksi jokinsivuelinkeino.
kuljetuksissa. Jatkossa Nykyään taksiyrit_
enintään ó0 km/h kul- täjyysïie työpanokses_
kevalla traktorilla saa ta noin puolåt mutta
kuljettaa tavaraa ilman ,. . ,:, tuo tuloista kolme nel-
liikennelupaa. Samalla
ajokorttijäijesrelmää ,.,,..,, , ,, : . ,,,,,, ,,' lir8:il;,illT],iL:,{l;onyksinkertaistettu. ""'.
T-kortillavoinytkul- ' :'t: ::':::':';:',, ': ''''": "": 

' taksejaonliikenteessä

jettaa traktoreira, joi- 
" :' ! "': ' t: " ' tl¡;:T::J*t1iår',iït

den maksiminopeus on jatilalle taksiyrittäjyys
ó0-km/h. Yhdistet¡rt tavara- ja henkilö- sopii sivuelinkeinoksi oikein hyvin. iósin
kuljetukset ovat mahdollisia esimerkiksi ruuhka-aikaan se tietää hieman pidem-pakettiautolla. piä päiviä.

- Jos voi yhdistää kuljetuksia, niin -- Tänään oli kello soimassa ajoon
totta kai se kannattaa tehdä, Lassheikki puoli viideltä aamulla, ja illalla iaari.,
toteaa, Hänen mukaansa Suomen kal- kuivurilta puoliltaöin pois. onneksi
taisessa pitkien etäisyyksien maassa tar- perheessä õn tuuraajia, nytkin vaimo on
vitaan toimiva infra eli kunnossa oleva ajamassa taksia.



Miten harjoittaa taksiliikennettä 1.7.2018 alkaen?

Toisaalta monipuolisen kaluston hankki-
minen ei ole halpaa lystiä.

- Kun itse on toiminut alalla kolmi-
senk)¡mmentä vuotta, asiakaskunta on
aika vakiintunutta, Uudella tulokkaalla
on varmasti vaikeampaa päästä markki-
noille, Tarmo Turunen pohtii.
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Voimassa 10 vuotta

Entäpä kuljetuspalvelutoiminta noin
laajemmassa mielessä? Jos samalla autol-
la ja samalla kerralla kuljettaisi postia ja
ruokaa peräkylille - mummot, postit ja
lounaat samaan kyytiin?

- Sehän tässä uudistuksessa vähän
hassua on, että näin on jo aiemminkin

Pâikâllistuntemus

ainakin täällä meilläpäin käytännössä
toimittu, Turunen naurahtaa ja lisää:

- Tavaran kuljetus on ollut taksissa lu-
vallista aina, tosin painorajat ovat nous-
seet uudistuksen myötä. r
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vtt.fi/maasdigiboks¡

Välityspalveluihin
liittyminen

JA/TAl

Omatoiminen
harioittaminen
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KUUETUSTEN
Jfl LIIKKUMISEN

DIGIBflKSI

O¡keuttaa käyttäm¿i¿tn
taksitolppia, -kaistoia ja
muita takseillê varattuja

alueib

Sovittava
n¡menoma¡sesti, jos

hinta ylittäå 100 euroa

Palveluntarioajan nimi,
yritysstatus, y-lunnus,

yhteystiedot ja

mahdollinen linkki
kotisivuille

Tiedot pdvelualueista ¡a
-ajoista, varaug

mahdoll¡suudesta,
esteettomyydestä ja

lisäpalveluisþ
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ffifi
Mâksimikoko 1+8

paikkaa

Kyky huomioida
matkustajan
erityistarpeet

Kyky huolehtia
matkustajan

turvallisuudesta

Hintatiedot (myös
malkalâvaroid6n

osalta)ja maksutavat

Huom!
Kuviosta puuttuu mm. verotukseen ja yleìset yritystoimintaân kuuluvat asiat
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Maaseudun kulje-
tusten ja liikkumisen
digiboksi-hanke on
tiivistänyt yhteen
graafiin taksilii-
kenneyrittäjyyden
uudet pelisäännöt.

llmoit¡s [¡l(ent€en
harloittamisæta ta\€ra-

tai henkilöliikenn+
ftJvalla

Td(sinkuþttajan
âJolupa

(kuljettajakohtai rÞn )

Td(siliikenteen
hafjoíttam¡nen

velvollisuudet
vastuulla Td<siliikennelupa

(yrityskohtainen)

Vähintäån 1 woden
vanha B-luokan ajo-

o¡keus

Ryhm¿in 2
ajokorttil upaa koskevat

terveysvaatimuksèt

Nuhteeton (rikosÞusta
tarkistetaan)

HWåksylysti s ucritettu
taksinkuljettajan koe

Oi keustoimi kelpoi suus

HWämaineisuus

Vastuullinen to¡minÞ
luvanlElt¡iana

Tcimipaikka Suomossa

Kßyvastata
taloudellisista
velvoitteistâ

Henkilöado, kuorma-
auto, pakettiauto,

kolmipyörä sekä kevyt
ja raskas nel¡pyöiå

(ei linja-auto)

Oik6us tâksivalon
(kupu) käyttön

Ei asemæaikka- ja
påivystysvêlvoitetta

Vapaa hinno¡ttelu:
velvoite ilmoitlaa ennen
matkaa kokdlaish¡nta
veroineen tai hinnan

määräytymisperusteet

Palvelu kuvdtava
olennaisten lietojen
r¿iapintaan (NAP)

Td(sissa esillä olevat
tiedot: luvanhaltijan nini

ja yhþystiedotja
kuljettajan nimi

Kuljettajalla m voimassa
oleva taksinkul.iettajan

ajolupa, riittävä kielitaito
ja kyky Ìuolehtia

asiakkaista

llmoitaa tarvittaessa
tarjonta- ja kysynËti eto¡a

Llikennevirastolle

Aoneuvm omistajâ/
haltiia: rekisþröinti

luvanvaraisen käyttöön
ja vakuutukset

Sähköi sessä palvelussa
tai k¡rjallisena: lieto
luvanvaraisuudesta,

olennaiset tiedot sekä
toimirtaohjed

as¡akaspalauttêên ja
virhetilanteiden osãlta

JOS TAKSIYRIT¡IJYYS ALKO I KI I I{ I{OSTAA

r Taksiyrittäjänä toimiminen vaatii edel-
leen luvan taksiliikenteen harjoittamiseen,
jonka myöntää Trafi, sekä taksinkuljettajan
ajoluvan.

r Lisäksi on vastattava yrittäjän yleisistä vel-
voitteista esimerki ksi verottaja I le. Di g i bok-
si-hankkeessa on laadittu yllä oleva kaavio,
johon on koottu oleellisimmat muistetta-
vat asiat.

t Myös vakuutusyhtiöt ovat ottaneet va-
likoimaansa osa-aikaisen taksiyrittäjän va-
kuutuksia, joissa vakuutusmaksu perustuu
ajettaviin kilometreihin ja on huomattavas-
ti halvempi kuin päätoimisen taksiyrittäjän
vakuutus.

r V€rohall¡nnon sivuilta lö¡yvät selkeät
ohjeet osa-aikaiseksi taksiyrittäjäksi ryhty-
miseen.
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