LAUSUNTO TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN
Kunnanhallitus 11.9.2017 (§ 222):
Taksiliikennelain 19 §:n mukaan toimivaltaisen ELY-keskuksen tulee vahvistaa
kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuoden 2018 taksilupien enimmäismääräksi kuntiin mm. Kanta-Hämeen
maakunnassa.
Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja
tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. ELYkeskuksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja
laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden
kannalta. Taksilupien enimmäismäärät tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että ne
eivät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä
heikennä palvelujen laatua.
Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä on myös määrättävä, kuinka
moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset.
Uudenmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä,
esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja
terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.
Kunnan ostamien kuljetuspalvelujen osalta pyydetään lausuntopyynnön
mukana toimitetulla lomakkeella kuvaus tämänhetkisestä tilanteesta, mm. taksipalvelujen riittävyydestä ja laadusta, mukaan lukien sopimusrikkeiden määrä.
Lopen kunnan taksipalveluiden kysyntään vaikuttaa osaltaan lääkäripalvelujen
keskittäminen Riihimäelle. Kunnan väestörakenteessa ikääntyneiden ihmisten
suhteellinen osuus on valtakunnallisiin keskiarvoihin verrattuna hieman suurempi, osuuden ennakoidaan jatkossa myös kasvavan voimakkaasti.
Väestökehitys ja väestön ikärakenne, runsas kesäasutus sekä kunnan laaja
pinta-ala lisäävät taksien tarvetta. Lisäksi tarvetta kasvattaa se, että kunnan
alueen linja-autovuoroliikennettä on jatkuvasti supistettu. Kunnan kannalta on
tärkeää, että myös yksityisten palveluiden osalta pystytään vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin.
Taksien saatavuudessa on ajoittain ollut vaikeutta. Esim. koulutoimella on välillä
ollut ongelmia taksin saatavuudessa keskellä päivää oppilaiden sairaskuljetuksia varten. Jonkin verran ongelmia on tietoon tullut taksikorttien käytössä.
Kunnan vapaa-ajan asukkaat ja matkailualan yrittäjät ovat aika ajoin kritisoineet
taksien saatavuutta. Taksia on ollut kuntaan tulleen palautteen mukaan vaikea
saada iltaisin ja viikonloppuisin, erityisesti haja-asutusalueella. Taksiyrittäjien
kannalta palvelutarjonnan tasaisessa kuormituksessa on ajoittain myös ollut
haasteita.

Lopen kunnassa taksilupia on tällä hetkellä 16, josta esteettömien henkilöautojen lupia 3. Perusturvatoimen ja opetustoimen näkemysten mukaan taksilupien määrä on pääosin ollut tähän saakka riittävä ja palvelun laatu pääosin
hyvä, mutta taksien riittävyys ja taksipalveluiden saatavuus kunnan alueella
tulee edellä mainittu palaute huomioiden, mm. väestökehityksen ja elinkeinoelämän tarpeiden kasvun johdosta jatkossa taata taksilupien hallitulla lisäämisellä.
(Valmistelija: Vs. kunnanjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa, että Lopen kunnan alueen taksilupien
määrää ja laatua ei tule rajoittaa, koska taksipalveluiden tarve tulee väestörakenteen muuttumisen, ennusteiden mukaisen väestökehityksen, elinkeinoelämän tarpeiden kasvun ja julkisen liikenteen vähenemisen myötä tulevaisuudessa lisääntymään, minkä johdosta taksilupien määrän kasvattamiselle on
jatkossa selkeää tarvetta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
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