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1. Yleistä 

1.1 Määräyksen tarkoitus 

Tämän määräyksen tarkoituksena on varmistaa henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysynnästä 
ja tarjonnasta sekä taksiliikenteen palvelujen hinnoista Liikenne- ja viestintävirastolle toimitetta-
vien tietojen riittävä tarkkuus ja yhteismitallisuus.  

1.2 Määräyksen soveltamisala 

Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa liikenteen palveluista annetun lain 152 §:n 
7 momentin nojalla tarkemmat määräykset taksiliikenteen palvelujen toteutuneita hintoja 
koskevien tietojen vähimmäissisällöstä ja toimittamisesta Liikenne- ja viestintävirastolle.  

Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa liikenteen palveluista annetun lain 179 §:n 
2 momentin nojalla tarkemmat määräykset liikkumispalvelujen tarjontaa ja toteutunutta ky-
syntää koskevien tietojen vähimmäissisällöstä ja toimittamisesta Liikenne- ja viestintävi-
rastolle seuraavasti jaoteltuna: 

 taksiliikenne 
 rautatieliikenne 
 linja-autoliikenne 
 toimivaltaisten viranomaisten järjestämä liikenne 
 muut liikkumispalvelut 
 säännöllinen henkilöliikenne (muutostiedot) 

  

Tässä määräyksessä säädetään lisäksi tietojen toimitustavoista, toimitettavien tietojen 
muodosta sekä tietojen toimittamisen määräajoista.  

Määräys koskee henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajia.  

 

2. Määritelmät 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan: 

 ajoneuvokilometrillä yhden ajoneuvon kulkemaa kilometrin matkaa;  
 ajosuoritteella ajoneuvon tai ajoneuvoryhmän tiettynä ajanjaksona kulkemien matkojen 

yhteenlaskettua pituutta; 
 asiakasprofiililla palvelun käytön jakautumista asiakasryhmiin sukupuolen ja ikäryhmän 

perusteella jaoteltuna; 
 bruttomallilla hankintalainsäädännön mukaisesti toteutettua liikenteen sopimusmallia, 

jossa toimivaltainen viranomainen vastaa liikenteen suunnittelusta ja kantaa lipputuloris-
kin. Liikenteenharjoittajalta ostetaan tietyn reitin ajaminen tietyllä aikataululla ja tietyllä 
laatutasolla. Bruttomallissa toimivaltainen viranomainen saa lipputulot ja liikenteenharjoit-
taja hankintasopimuksen mukaisen liikennöintikorvauksen. 

 matkustajamäärällä tiettyä liikennevälinettä käyttävien henkilöiden lukumäärää tiettynä 
ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;  

 henkilökuljetussuoritteella henkilöliikenteen käyttäjien tiettynä ajanjaksona kulkemien 
matkojen yhteenlaskettua pituutta. Mittayksikkönä on yleensä henkilökilometri; 

 hinnoilla luvun 3 osalta toteutuneita hintoja pois lukien luvun 3.2.2 erityisryhmien lisäpal-
velujen kohdalla yksikköhintoja; 

 junakilometrillä junan kulkemaa kilometrin matkaa. Rautatieliikenteessä junasuoritteiden 
mittayksikkö; 
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 kaukoliikenteellä pitkämatkaista kaupunkien tai muiden keskusten välistä valtakunnallista 
joukkoliikennettä. Julkisen liikenteen suoritetilastossa kaukoliikenne on taajamien välistä 
liikennettä, jossa tyypillinen matkanpituus on yli 50 km. Rautateiden osalta kaukoliiken-
teellä tarkoitetaan liikennettä, jossa matkustetaan kaukoliikenteen lipulla; 

 kela-kyydillä Kansaneläkelaitoksen korvaamaa taksimatkaa. Taksimatkoja korvataan tällä 
hetkellä muun muassa sairausvakuutuslain (1224/2004), perusopetuslain (628/1998), 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 
(380/1987) sekä sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla; 

 kuukausiseurantatiedoilla jokaisesta taksimatkasta kuukauden määräajoin toimitettavia 
tietoja taksiliikenteen palvelujen tarjonnasta, toteutuneesta kysynnästä sekä taksiliiken-
teen palvelujen hinnoista; 

 käyttöoikeussopimusmallilla palvelusopimusasetuksen mukaisia menettelytapoja noudat-
taen liikenteenharjoittajalle myönnettävää yksinoikeutta jonkin maantieteellisen alueen 
liikenteeseen tai reittiin. Käyttöoikeussopimuksessa liikennöitsijän saama vastike palvelun 
suorittamisesta on joko hyödyntämisoikeus (lipputulot) yksinään tai tällainen oikeus ja 
maksu yhdessä. Olennaista on, että palvelun tarjoaja kantaa palveluiden hyödyntämiseen 
liittyvän riskin ja voi omalla suunnittelullaan vaikuttaa liikenteen kannattavuuteen. Käyttö-
oikeussopimus voidaan tehdä myös hankintalain mukaan, mutta ilman yksinoikeutta. 

 liikkumispalvelukatalogi NAP:illa liikenteen palveluista annetun lain 154 §:n mukaista tie-
topalvelua (www.finap.fi), johon toimijoiden on ilmoitettava liikkumispalvelua koskevat 
olennaiset ajantasaiset tiedot ja josta ne ovat saatavissa tietojärjestelmään luodun yhtey-
den kautta koneluettavassa ja helposti muokattavassa vakiotietomuodossa vapaasti käy-
tettäväksi. Se on samalla Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1926 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten multi-
modaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta tarkoitettu Suomen kansallinen yh-
teyspiste (National Access Point); 

 linjakilometrillä linjalla kulkevan liikennevälineen kulkemaa yhden kilometrin matkaa. Lin-
jakohtainen suorite ilmoitetaan linjalla liikennöivän kaluston yhteisenä suoritteena esimer-
kiksi vuorokausi- tai vuositasolla; 

 lähi(juna)liikenteellä rautatieliikenteen osalta liikennöitsijän määrittämän lähiliikennealu-
een liikennettä. Kriteerinä on liikenne, jossa voi matkustaa lähiliikennelipulla; 

 muilla liikkumispalveluilla maksullisia pysäköintipalveluita, yhteiskäyttöautopalveluita, säh-
köpotkulautapalveluita sekä kaupunkipyöräpalveluita; 

 paikallisliikenteellä paikallista ja seudullista aikataulunmukaista liikennettä kaupunki- ja 
esikaupunkialueilla sekä taajamissa; 

 paikkakilometrillä yhden matkustajapaikan kulkemaa yhden kilometrin matkaa. Liikenteen 
tarjonnan mittayksikkö;   

 sote-kyydillä kunnan korvaamaa taksimatkaa. Taksimatkoja korvataan tällä hetkellä muun 
muassa perusopetuslain (628/1998), sosiaalihuoltolain (1301/2014), vammaispalvelulain 
(380/1987), kehitysvammalain (519/1977) sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) nojalla; 

 taksiyrityksellä liikenteen palveluista annetun lain 4 §:n mukaista taksiliikennettä taksilii-
kenneluvalla tai henkilö- tai tavaraliikenneluvalla harjoittavaa palveluntarjoajaa; 

 tietomallilla tässä määräyksessä tarkoitettujen taksimatkasta kerättävien koneluettavassa 
rakenteisessa muodossa olevien kuukausiseurantatietojen rakennetta ja tietosisällön kes-
kinäisiä riippuvuussuhteita; 

 tilausliikenteellä kuljetuspalveluiden tilastoinnissa erotellaan säännöllinen tilausliikenne ja 
muu tilausliikenne. Säännöllisen tilausliikenteen reitti ja aikataulu ovat säännöllisiä ja lii-
kennöinti on yleensä sopimuspe,rusteista. Erikseen järjestetyt koululais- ja työmatkakulje-
tukset ovat säännöllistä tilausliikennettä. Muu tilausliikenne on kertaluonteista sisältäen 
taksimatkojen lisäksi erilaiset retki- ja kiertoajelut ja linja-autojen tilausmatkat; 

 vaunukilometrillä vaunun kulkemaa yhden kilometrin matkaa. Rautatietilastossa mittayk-
sikkönä on vaunuakselikilometri, mikä on junakilometrien ja akselien lukumäärän tulo; 
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 vuosiseurantatiedoilla kerran vuodessa toimitettavia tietoja taksiliikenteen palvelujen tar-
jonnasta, toteutuneesta kysynnästä sekä taksiliikenteen palvelujen hinnoista; 

 välityskeskuksella liikenteen palveluista annetun lain 2 §:n mukaista taksiliikenteen väli-
tyspalvelun tarjoajaa; 

Tässä määräyksessä sovelletaan lisäksi liikenteen palveluista annetun lain määritelmiä.  

 

3. Taksiliikenteestä toimitettavat tiedot 

Taksiyritysten ja välityskeskusten tulee ilmoittaa taksiliikenteen palvelujen tarjontaa, toteutu-
nutta kysyntää ja hintoja koskevat tiedot tämän luvun mukaisesti.   

3.1 Kuukausiseurantatiedot 

Välityskeskusten tulee toimittaa kuukausittain taksiliikenteen palvelujen tarjontaa, toteutunutta 
kysyntää sekä hintoja koskevat kuukausiseurantatiedot kaikista välityskeskusten kuukauden ai-
kana välittämistä taksimatkoista.  

Välityskeskuksen tulee toimittaa luvussa 3.1.1 yksilöidyt taksimatkoja koskevat matkatiedot, mi-
käli sen liiketoimintamalliin kuuluu taksimatkoja koskevien matkatietojen hallinnointi.   

Välityskeskuksen tulee toimittaa luvussa 3.1.2 yksilöidyt taksimatkoja koskevat maksutiedot, mi-
käli sen liiketoimintamalliin kuuluu taksimatkoja koskevien maksutietojen hallinnointi. 

Taksiyritysten tulee toimittaa kuukausittain taksiliikenteen palvelujen tarjontaa, toteutunutta ky-
syntää sekä hintoja koskevat kuukausiseurantatiedot kaikista taksiyritysten kuukauden aikana 
suorittamista taksimatkoista. 

Velvoitetta ei sovelleta taksiyritykseen, jonka taksiliikenteen liikevaihto edellisellä päättyneellä 
tilikaudella on ollut vähemmän kuin 7,5 miljoonaa euroa.  

Velvollisuudesta voi vapautua, jos voidaan osoittaa, että tiedot on toimitettu jonkin muun tahon, 
kuten välityskeskuksen, tilitoimiston tai mittarilaitetoimittajan, toimesta. 

 

3.1.1 Palvelujen tarjonnasta ja toteutuneesta kysynnästä toimitettavat tiedot 

Kuukausiseurantatiedoista tulee käydä ilmi vähintään: 

 
 Taksimatkan suorittaneen taksiyrityksen yksilöivä tunniste: Taksimatkan suorittaneen 

taksiyrityksen yksilöivä tunniste ilmoitetaan käyttämällä suomalaista y-tunnusta. Tun-
nus ilmoitetaan väliviivan sisältävässä muodossa.  
 

 Taksimatkan suorittaneen ajoneuvon yksilöivä tunniste: Taksimatkan suorittaneen ajo-
neuvon yksilöivänä tunnisteena käytetään suomalaista ajoneuvon rekisteritunnusta, 
joka ilmoitetaan väliviivan sisältävässä muodossa.  
 

 Taksimatkan tilausaika: Taksimatkan tilauksentekoaika ilmoitetaan muodossa: ddm-
myyyy hh:mm (päivä, kuukausi, vuosi, tunnit ja minuutit). Vaihtoehtoisesti tieto voi-
daan ilmoittaa alkavan tunnin tarkkuudella, jolloin lähtö- ja päättymisajan sijasta on 
ilmoitettava taksimatkan vasteaika ja kesto, eli tiedot tilauksen ja lähtöajan sekä 
lähtö- että päättymisajan välisistä erotuksista. Ennakkotilauksen tilausaika on aika, jol-
loin tilaus on hyväksytty tai kuitattu. Lennosta tai taksitolpalta otetun kyydin tilausaika 
on sama kuin matkan aloitusaika.  
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 Taksimatkan lähtöaika: Taksimatkan lähtöajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin asiakas nou-

see taksiin. Taksimatkan lähtöaika ilmoitetaan muodossa: ddmmyyyy hh:mm (päivä, 
kuukausi, vuosi, tunnit ja minuutit). Tietoa ei tarvitse toimittaa, mikäli sen sijaan on 
toimitettu tiedot taksimatkan vasteajasta ja kestosta sekä tilausaika on ilmoitettu alka-
van tunnin tarkkuudella.  
 

 Taksimatkan päättymisaika: Taksimatkan päättymisajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin 
asiakas nousee ulos taksista.Taksimatkan päättymisaika ilmoitetaan muodossa: ddm-
myyyy hh:mm (päivä, kuukausi, vuosi, tunnit ja minuutit). Tietoa ei tarvitse toimittaa, 
mikäli sen sijaan on toimitettu tiedot taksimatkan vasteajasta ja kestosta sekä tilaus-
aika on ilmoitettu alkavan tunnin tarkkuudella. 

 
 Taksimatkan vasteaika: Taksimatkan vasteaika, eli tilauksesta lähtöön kuluva aika il-

moitetaan muodossa hh:mm:ss (tunnit, minuutit ja sekunnit). Tietoa ei tarvitse toimit-
taa, mikäli sen sijaan on toimitettu tiedot taksimatkan lähtö- ja päättymisajasta sekä 
tilausaika on ilmoitettu minuutin tarkkuudella. 

 
Taksimatkan kesto: Taksimatkan kesto, eli lähtö- ja päättymisajan erotus ilmoitetaan 
muodossa hh:mm:ss (tunnit, minuutit ja sekunnit). Tietoa ei tarvitse toimittaa, mikäli 
sen sijaan on toimitettu tiedot taksimatkan lähtö- ja päättymisajasta sekä tilausaika on 
ilmoitettu minuutin tarkkuudella. 

 
Alla olevaan taulukkoon on koostettu edellä mainitut kaksi vaihtoehtoista tapaa ilmoit-
taa taksimatkan tapahtuma-aikaan liittyvät tiedot. 

 

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 
 

Taksimatkan tilausaika (minuutin tarkkuus) 
Sarake: "OrderTime" 
Muoto: "ddmmyyyy hh:mm" 
esim. "10012021 11:04 

Taksimatkan tilausaika (tunnin tarkkuus) 
Sarake: "OrderTimeApprox" 
Muoto: "ddmmyyyy hh" 
esim. "01012021 13" 

Taksimatkan lähtöaika 
Sarake: "DepTime" 
Muoto: "ddmmyyyy hh:mm" 
esim. "10012021 11:31" 

Taksimatkan vasteaika 
Sarake: "OrderDuration" 
Muoto: "hh:mm:ss" 
esim. "00:14:20" 

Taksimatkan päättymisaika 
Sarake: "ArrTime" 
Muoto: "ddmmyyyy hh:mm" 
esim. "10012021 12:13" 

Taksimatkan kesto 
Sarake: "TripDuration" 
Muoto: "hh:mm:ss" 
esim. "00:15:30" 

 
 

 Taksimatkan ennakkotilaus: Taksimatkan ennakkotilaus ilmoitetaan seuraavilla koodi-
tunnisteilla: ei=0, kyllä=1. Ennakkotilauksella tarkoitetaan aikataulutettua palvelua, 
joka on tilattu alkamaan vähintään puoli tuntia tilausajankohdan jälkeen.   
 

 Taksimatkan lähtöpaikka: Taksimatkan lähtöpaikka ilmoitetaan kuntakohtaisesti (Digi- 
ja väestötietoviraston antamana 3-numeroisena koodina) tai tätä tarkemmassa sijain-
timuodossa, joka on yksiselitteisesti yhdistettävissä kuntatasolle. Paikkatieto voidaan 
tarvittaessa ilmoittaa kuntatiedon sijasta GPS-koordinaatteina (muoto: WGS84). Mat-
katapahtuma-tietomallissa on kullekin paikkatietomuodolle omat sarakkeensa. 
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Ensisijaisesti paikkatieto kuntakoodina 
 Sarakkeeseen: "DepLocMUN" 

esim.  Turku "853" 

Vaihtoehtoisesti paikkatieto koordinaatteina 
 Sarakkeeseen: "DepLocGPSx" 

esim.  " 60.45148" 
 Sarakkeeseen: "DepLocGPSy" 

esim.  "22.26869"
 

 Taksimatkan pituus: Taksimatkan pituudella tarkoitetaan taksiajoneuvon yhden matka-
tapahtuman aikana kulkemaa etäisyyttä kilometreissä. Tieto tulee ilmoittaa yhden tai 
kahden desimaalin tarkkuudella. 
 

 Taksimatkan tilaustapa: Taksimatkan tilaustapa ilmoitetaan seuraavilla kooditunnis-
teilla: taksitolppa / lennosta otto=0, välityskeskus=1, puhelin=2, sovellus=3, sopimus-
ajo=4 .  
  

 Taksimatkan esteettömyystarve: Taksimatkan esteettömyystarve, eli tarvitseeko asia-
kas pyörätuolipaikallista pientä tai suurta esteetöntä ajoneuvoa, ilmoitetaan seuraavilla 
kooditunnisteilla: ei=0, kyllä=1. 

 
 Taksimatkan lisätietokenttä: Vapaavalintainen kenttä, johon voi tarvittaessa syöttää 

toimijakohtaisia taksimatkaa koskevia tunnisteita (esim. sisäiset viitteet). 

 

3.1.2 Palvelujen hinnoista toimitettavat tiedot 

Kuukausiseurantatiedoista tulee käydä ilmi vähintään: 

 Taksimatkan kokonaishinta: Taksimatkan kokonaishinta veroineen ilmoitetaan euroina 
yhden tai kahden desimaalin tarkkuudella.  
 

 Taksimatkan perushinta: Taksimatkan perushinta veroineen ilmoitetaan euroina yhden 
tai kahden desimaalin tarkkuudella. Perushinta sisältää taksimatkan verollisen hinnan 
ilman lisäpalveluita. Lisäpalveluiksi luettavia palveluita ovat muun muassa odotusaika 
ja avustuslisä. Perushinta muodostuu esimerkiksi: 1) aikaperusteisessa veloituksessa 
lähtömaksusta ja aikaperusteisesta osasta, 2) matkaperusteisessa veloituksessa lähtö-
maksusta ja matkasuoritekohtaisesta osasta ja 3) Kela-kyytien osalta asiakkaan oma-
vastuuosuudesta ja Kansaneläkelaitoksen korvaamasta osasta.  

 
 Taksimatkan maksutapa: Taksimatkan maksutapa ilmoitetaan seuraavilla kooditunnis-

teilla: käteinen=0, maksukortti=1, laskutus=2, matkakortti=3. 

 

3.1.3 Tietojen muoto ja toimittaminen 

Kuukausiseurantatiedot tulee toimittaa Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen tiedonke-
ruujärjestelmään csv-tiedostona kutakin tarkastelukuukautta seuraavan kuukauden vii-
meiseen päivään mennessä. Kuukausiseurantatiedot on toimitettava ensimmäistä kertaa 
huhtikuuta 2022 koskien ja tiedot toimitetaan 30. päivä toukokuuta mennessä 2022. Lii-
kenne- ja viestintävirasto ohjeistaa yksityiskohtaisesti sekä antaa esimerkkejä toimitetta-
vista tiedostoista tietojen toimittamisen yhteydessä ja tätä ennen. 

Toimitettavien kuukausiseurantatietojen tulee noudattaa liitteessä 1 kuvattua matkatapah-
tuman tietomallin rakennetta ja tietosisältöä siten, että yksi rivi sisältää kutakin taksimat-
kaa koskevat tiedot.  



Määräys 8 (18) 
 

TRAFICOM/420990/03.04.03.00/2020 
 
 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom • PL 320, 00059 TRAFICOM • p. 029 534 5000 • Y-tunnus 2924753-3 • traficom.fi 

3.2 Vuosiseurantatiedot 

3.2.1 Välityskeskusten toimitettavat tiedot 

 

Välityskeskusten tulee toimittaa taksiliikenteen palvelujen tarjonnasta ja toteutuneesta kysyn-
nästä tiedot kerran vuodessa vuosiseurantatietona. 

Toimitettavista vuosiseurantatiedoista tulee käydä ilmi vähintään: 

 Kokonaisliikevaihto: Yrityksen kokonaisliikevaihto ilmoitetaan euroina yhden desimaalin 
tarkkuudella. Liikevaihtotiedot tulee ilmoittaa edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukai-
sesti ja merkitä lomakkeelle, mitä vuotta tiedot koskevat. Mikäli yrityksen kokonaisliike-
vaihto on sama kuin taksivälitystoiminnan liikevaihto, syötetään sama luku kahteen ker-
taan.  

 Välitystoiminnan liikevaihto: Yrityksen taksivälitystoiminnan liikevaihto ilmoitetaan euroina 
yhden desimaalin tarkkuudella. Liikevaihtotiedot tulee ilmoittaa edellisen vahvistetun tilin-
päätöksen mukaisesti ja merkitä lomakkeelle, mitä vuotta tiedot koskevat. Mikäli yrityksen 
kokonaisliikevaihto on sama kuin taksivälitystoiminnan liikevaihto, syötetään sama luku 
kahteen kertaan.  

 Hallinnoitavien taksimatkatietojen laajuus: Taksiliikenteen välityspalvelujen tarjoajan hal-
linnoimien  taksimatkatietojen laajuus ilmoitetaan kooditunnisteilla: ainoastaan matkatie-
dot=0, matka- ja maksutiedot=1 ja muu=2. Matkatiedoilla tarkoitetaan Liitteen 1 matka-
tapahtumamallin sisältämiä tietosisältöjä pois lukien maksutiedoiksi luettavat kohdat, eli 
taksimatkan kokonaishinta, taksimatkan perushinta ja taksimatkan maksutapa.   

 Välitettyjen taksimatkojen määrä: Yrityksen tarkasteluvuoden aikana välittämien taksi-
matkojen kokonaismäärä ilmoitetaan kokonaislukuna. Luku sisältää toteutuneiden taksi-
matkojen määrän. 

 Matkaketjuihin kuuluvien taksimatkojen määrä: Yrityksen tarkasteluvuoden aikana välittä-
mien matkaketjujen osana olevien taksimatkojen kokonaismäärä ilmoitetaan kokonaislu-
kuna.  

 Toteutumattomien taksimatkojen kokonaismäärä: Taksipalveluiden saatavuusongelmista 
johtuvien toteutumattomien taksimatkojen kokonaismäärä ilmoitetaan kokonaislukuna. 
Toteutumattomina taksimatkoina ilmoitetaan tilanteet, joissa taksiliikenteen palvelu ei ole 
ollut asiakkaan saatavilla tai se on peruuntunut palveluntarjoajasta johtuvasta syystä. Pal-
veluntarjoajasta johtuvana syynä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa matkustaja on tilannut 
taksimatkan, mutta ei voinut aloittaa sitä, koska kuljettajia ei ollut saatavilla tai kuljettaja 
peruutti matkan, eikä kukaan muu kuljettaja ollut saatavilla tai halukas hoitamaan ti-
lausta. 

 Toteutumattomien taksimatkojen alueellinen jakauma. Taksipalveluiden saatavuusongel-
mista johtuvien toteutumattomien taksimatkojen alueellinen jakauma ilmoitetaan vapaasti 
määriteltävillä kuntakohtaisilla prosenttiosuuksilla.  

 Toteutumattomien taksimatkojen vuorokaudenaikakohtainen jakauma: Taksipalveluiden 
saatavuusongelmista johtuvien toteutumattomien taksimatkojen vuorokaudenaikakohtai-
nen jakauma ilmoitetaan vuorokaudenaikakohtaisesti eriteltyinä prosenttiosuuksina. 

 Toteutumattomien taksimatkojen palvelutarvekohtainen jakauma: Taksipalveluiden saata-
vuusongelmista johtuvien toteutumattomien taksimatkojen palvelutarvekohtainen ja-
kauma ilmoitetaan palvelutarvekohtaisesti eriteltyinä prosenttiosuuksina (ei erityistar-
vetta, esteettömyystarve, tilantarve). 
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3.2.2 Taksiyritysten toimitettavat tiedot   

Taksiyritysten tulee toimittaa taksiliikenteen palvelujen tarjonnasta ja toteutuneesta kysynnästä 
tiedot kerran vuodessa vuosiseurantatietona.  
 

Toimitettavista vuosiseurantatiedoista tulee käydä ilmi vähintään: 

 Taksimatkojen kokonaislukumäärä: Taksiyrityksen tarkasteluvuoden aikana ajamien 
taksimatkojen kokonaismäärä ilmoitetaan kokonaislukuna. 

 Kela-ja Sote-kyytien määrä: Taksiyrityksen tarkasteluvuoden aikana ajamien Kela- ja 
Sote-kyytien kokonaismäärä ilmoitetaan prosenttiosuutena kokonaismatkamäärästä. 

 Esteetöntä kalustoa vaativien taksimatkojen määrä: Taksiyrityksen tarkasteluvuoden 
aikana ajamien esteetöntä kalustoa vaativien taksimatkojen kokonaismäärä ilmoite-
taan prosenttiosuutena kokonaismatkamäärästä. 

 Ammattiajokilometrit: Taksiyrityksen tarkasteluvuoden aikana taksipalveluiden tuotta-
misessa kertyneiden vuosittaisten ammattiajokilometrien määrä ilmoitetaan kokonais-
lukuna. Lukuun sisällytetään kaikkien taksiyrityksen taksiliikenteen käytössä olleiden 
ajoneuvojen ammattiajokilometrit. 

 Käytössä olleet taksiajoneuvot: Taksiyrityksen tarkasteluvuoden aikana taksiliiken-
teessä käyttämien ajoneuvojen rekisteritunnukset ilmoitetaan yksitellen. 

 Esteettömän kaluston määrä: Taksiyrityksen tarkasteluvuoden aikana taksiliikenteessä 
käyttämien esteettömien ajoneuvojen lukumäärä ilmoitetaan kokonaislukuina. 

 Taksimatkojen tyypilliset lähtökunnat: Taksiyritysten tarkasteluvuoden aikana suoritta-
mien taksimatkojen tyypilliset lähtökunnat ilmoitetaan kuntakohtaisesti. Mikäli tietoja 
ei ole saatavilla tarkalla tasolla, niistä voidaan antaa arvio. 

 Kokonaisliikevaihto: Yrityksen kokonaisliikevaihto ilmoitetaan euroina. Liikevaihtotiedot 
tulee ilmoittaa edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti ja merkitä lomakkeelle, 
mitä vuotta tiedot koskevat. Mikäli yrityksen kokonaisliikevaihto on sama kuin taksilii-
ketoiminnan liikevaihto, syötetään sama luku kahteen kertaan.  

 Taksiliikenteen liikevaihto: Yrityksen taksiliikenteen liikevaihto ilmoitetaan euroina. Lii-
kevaihtotiedot tulee ilmoittaa edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti ja mer-
kitä lomakkeelle, mitä vuotta tiedot koskevat. Mikäli yrityksen kokonaisliikevaihto on 
sama kuin taksiliikevaihto, syötetään sama luku kahteen kertaan. 

 Tilaustavat: Taksiyrityksen tarkasteluvuoden aikana tuottamien taksiliikenteen palve-
luiden tilaustapojen osuudet ilmoitetaan tilaustapakohtaisesti seuraavaa jaottelua käyt-
täen: taksitolppa / lennosta otto, välityskeskus, puhelin, sovellus ja sopimusajo. Mikäli 
tietoja ei ole saatavilla tarkalla tasolla, niistä voidaan antaa arvio.  

 Erityisryhmien lisäpalvelut ja niiden hinnat: Luvanhaltijan tarkasteluvuoden aikana 
tuottamat erityisryhmien lisäpalvelut ja niiden toteutuneet yksikköhinnat ilmoitetaan 
euroina lisäpalvelukohtaisesti seuraavista vaihtoehdoista: porrasveto, avustaminen ja 
paariasennus. Muut tarjotut lisäpalvelut ja niiden toteutuneet hinnat ilmoitetaan erik-
seen. Avustaminen tarkoittaa sitä, että asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta 
autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää au-
toa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset siten kuin Traficomin 
14.5.2020 antamassa määräyksessä (Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaati-
mukset) on mainittu. Porrasveto tarkoittaa sitä, että asiakasta avustetaan siten kuin 
avustamiskohdassa on mainittu sekä kantamalla hänet käsivoimin tai erityisen CE-
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merkityn porraskiipijän avulla rakennuksen portaikossa. Paariasennus tarkoittaa asiak-
kaan kuljettamisessa tarvittavien paarien noutamista ja asentamista autoon ennen 
varsinaisen kuljetuksen alkua. Henkilöstön määrä ja työsuhteiden muodot: Taksiyrityk-
sen tarkasteluvuoden aikana taksiliikenteen palveluissa työllistämä kokonaishenkilöstö-
määrä ja erittely koko- ja osa-aikaisten työsuhteiden välillä ilmoitetaan kokonaislu-
kuina.  

 Taksikuljettajien määrä ja työsuhteiden muodot: Taksiyrityksen tarkasteluvuoden ai-
kana työllistämä taksikuljettajien määrä ja erittely koko- ja osa-aikaisten työsuhteiden 
välillä  ilmoitetaan kokonaislukuina. 

 Osoite sähköisessä palvelussa julkaistuun hinnastoon: Taksiyrityksen Liikkumispalvelu-
katalogi NAP:sta löytyvään ajantasaiseen koneluettavassa muodossa olevaan hinnas-
toon johtava osoite syötetään seuraavassa muodossa:  
https://finap.fi/#/<transport-operator-id>/<id>. 

 

3.2.3  Tietojen muoto ja toimittaminen 

Taksiyritysten vuosiseurantatiedot tulee ilmoittaa tarkastelujaksoa seuraavana kalenterivuonna 
viimeistään huhtikuun 30. päivä. Ensimmäistä kertaa taksiyritysten tulee toimittaa tiedot koskien 
koko vuotta 2021 ja tiedot toimitetaan huhtikuun 30. päivään mennessä 2022. Välityskeskusten 
vuosiseurantatiedot tulee toimittaa ensimmäistä kertaa vuotta 2022 koskien (tiedot aikaväliltä 
huhtikuu-joulukuu 2022) ja tiedot toimitetaan huhtikuun 30. päivään mennessä 2023. Tästä 
eteenpäin välityskeskusten kutakin tarkasteluvuotta koskevat vuosiseurantatiedot tulee toimittaa 
aina seuraavan kalenterivuoden huhtikuun 30. päivään mennessä. Tiedot toimitetaan Liikenne- ja 
viestintäviraston sähköisen kyselylomakkeen kautta.  

 

4. Rautatieliikenteestä toimitettavat tiedot  

Rautateiden henkilöliikennettä tarjoavien liikennöitsijöiden tulee toimittaa vähintään tässä lu-
vussa ilmoitetut tiedot rautateiden henkilöliikenteestä (kauko- ja lähijunaliikenne). Toimival-
taisilta viranomaisilta edellytettävät tiedot lähijunaliikennettä koskien käsitellään määräyksen 
luvussa 6, joka käsittelee toimivaltaisten viranomaisten järjestämästä liikenteestä toimitetta-
via tietoja.  

Rautateiden henkilöliikennettä harjoittavien yritysten tulee toimittaa seuraavat kalenterivuo-
sittaiset tiedot julkisen liikenteen suoritetilaston osaksi. Edeltävän vuoden tiedot tulee toimit-
taa Tilastokeskukselle koneluettavassa taulukkomuodossa (excel) viimeistään maaliskuun 31. 
päivä.  

 Ajosuorite (vaunu- ja paikkakilometrit) rautatieliikenteessä yhteensä ja erikseen jaoteltuna 
seuraavasti:  

 kaukoliikenne  
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hankkima lähiliikenne  
 muu lähiliikenne  

 
Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön toimivaltaisena viranomaisena hankkiman lii-
kenteen osalta junakilometrit erikseen eriteltynä  

 Matkustajamäärät yhteensä ja erikseen jaoteltuna seuraavasti:  

 kaukoliikenne  
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hankkima lähiliikenne   
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 muu lähiliikenne  
 

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön toimivaltaisena viranomaisena hankkima lii-
kenne erikseen eriteltynä. 

 Liikevaihto yhteensä ja erikseen jaoteltuna seuraavasti: 

 kaukoliikenne  
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hankkima lähiliikenne  
 muu lähiliikenteen  

 
Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön toimivaltaisena viranomaisena hankkima lii-
kenne erikseen eriteltynä. 

 
Rautateiden henkilöliikennettä harjoittavien yritysten tulee toimittaa lisäksi seuraavat kalenteri-
vuosittaiset tiedot Liikenne- ja viestintävirastolle koneluettavassa taulukkomuodossa (excel). 
Edellisen vuoden tiedot tulee toimittaa viimeistään maaliskuun 31. päivä.  

 Rautateiden henkilöliikenteen liikennepaikkojen matkustajamäärät (metatiedoissa kuvat-
tava tilastointitapa)  

 Esteettömien junavuorojen osuus yhteensä ja erikseen jaoteltuna seuraavasti:  

 kaukoliikenne 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hankkima lähiliikenne  
 muu lähiliikenne 

 
Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön toimivaltaisena viranomaisena hankkimassa liikenteessä 
ajettujen esteettömien junavuorojen osuus.  
 
Esteettömäksi junavuoroksi katsotaan junavuoro, jossa on vähintään yksi pyörätuolipaikallinen 
vaunu ja vaunuun siirtymisessä apuna pyörätuoliluiska, liikuteltava porras tai pyörätuolinostin. 

 
 
 

5. Linja-autoliikenteestä toimitettavat tiedot 

5.1 Liikennöitsijöiden toimitettavat tiedot 

Linja-autoliikenteen liikennöitsijöiden tulee toimittaa vähintään tässä luvussa ilmoitetut ky-
syntä- ja tarjontatiedot linja-autoliikenteestään. Toimitettavat tiedot koskevat kunkin liiken-
nöitsijän harjoittamaa koko liikennettä.  

Tiedot täytetään Tilastokeskuksen sähköiselle lomakkeelle koneluettavassa muodossa kalente-
rivuosittain osana myyntituotot ja suoritteet -kyselyä. Edellisen vuoden tiedot tulee toimittaa 
viimeistään toukokuun 31. päivä. 

Velvoitetta ei sovelleta linja-autoliikenteen yritykseen, jonka linja-autoliikenteen liikevaihto 
edellisellä päättyneellä tilikaudella on ollut vähemmän kuin 200 000 euroa. 
 

 Matkustajamäärät jaoteltuna seuraavasti: 

 säännöllisen linja-autoliikenteen tiedot yhteensä ja erikseen eriteltynä markkinaeh-
toisen ja sopimusliikenteen tiedot. Sopimusliikenne sisältää kilpailutetun ja suora-
hankitun liikenteen. Sopimusliikenteen osalta tulee toimittaa erikseen tiedot brutto-
mallin ja käyttöoikeussopimusmallin (nettomalli) liikenteestä. Bruttomallin matkus-
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tajamäärätiedot tulee toimittaa, mikäli ne ovat saatavissa. Markkinaehtoisen liiken-
teen osalta tulee toimittaa erikseen palveluseteleillä tehdyt matkat. Tiedot tulee ja-
otella seuraavasti: 

 kaukoliikenne 
 suurten kaupunkiseutujen liikenne 
 keskisuurten kaupunkiseutujen liikenne 
 pienten kaupunkien liikenne 
 muu joukkoliikenne  
 palveluliikenne 

 Tilausliikenteen tiedot yhteensä ja eriteltynä seuraavasti: 

 säännölliset tilausajot 
 muu tilausliikenne (esim. kotimaan bussimatkailu)  

 Lipputulo jaoteltuna seuraavasti: 

 säännöllisen linja-autoliikenteen tiedot yhteensä ja erikseen eriteltynä markkinaeh-
toisen ja sopimusliikenteen tiedot. Sopimusliikenne sisältää kilpailutetun ja suora-
hankitun liikenteen. Sopimusliikenteen osalta tulee toimittaa erikseen tiedot brutto-
mallin ja käyttöoikeussopimusmallin (nettomalli) liikenteestä. Bruttomallin lipputu-
lot tulee toimittaa, mikäli ne ovat saatavissa. Markkinaehtoisen liikenteen osalta 
tulee toimittaa erikseen palveluseteleillä saadut tulot. Tiedot tulee jaotella seuraa-
vasti: 

 kaukoliikenne 
 suurten kaupunkiseutujen liikenne 
 keskisuurten kaupunkiseutujen liikenne 
 pienten kaupunkien liikenne 
 muu joukkoliikenne  
 palveluliikenne 

 Tilausliikenteen tiedot yhteensä ja eriteltynä seuraavasti: 

 säännölliset tilausajot 
 muu tilausliikenne (esim. kotimaan bussimatkailu)  

 Säännöllisen linja-autoliikenteen ja tilausliikenteen tuotot yhteensä 

 Muu ammattimainen liikenne 

 Liikevaihto 

 Ajokilometrit jaoteltuna seuraavasti: 

 säännöllisen linja-autoliikenteen tiedot yhteensä ja erikseen eriteltynä markkinaeh-
toisesta ja sopimusliikenteestä. Sopimusliikenne sisältää kilpailutetun ja suorahan-
kitun liikenteen. Sopimusliikenteen osalta tulee toimittaa erikseen tiedot bruttomal-
lin ja käyttöoikeussopimusmallin (nettomalli) liikenteestä. Tiedot tulee jaotella seu-
raavasti: 

 kaukoliikenne 
 suurten kaupunkiseutujen liikenne 
 keskisuurten kaupunkiseutujen liikenne 
 pienten kaupunkien liikenne 
 muu joukkoliikenne (esim. TVV-ELY-alueet) 
 palveluliikenne  

 Tilausliikenteen tiedot yhteensä ja eriteltynä seuraavasti: 
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 säännölliset tilausajot 
 muu tilausliikenne (esim. kotimaan bussimatkailu)  

 

 Ammattiliikenteen linja-autojen määrä yhteensä ja eriteltynä käyttövoimittain (diesel, 
kaasu, sähkö)  

 Esteettömällä kalustolla säännöllisessä markkinaehtoisessa liikenteessä ajettujen vuorojen 
osuus (prosentteina). Esteettömäksi vuoroksi katsotaan vuoro, joka on ajettu matalalat-
tiaisella tai pyörätuolipaikalla varustetulla M2 ja M3 luokan linja-autolla ja johon on ollut 
mahdollista ostaa pyörätuolipaikka.  

5.2 Välityspalveluja tarjoavien toimijoiden liikenteestä toimitettavat tiedot 

Linja-autoliikenteen välityspalveluita tarjoavien toimijoiden tulee toimittaa vähintään tässä lu-
vussa ilmoitetut kysyntä- ja tarjontatiedot välittämistään palveluista liikenne- ja viestintävi-
rastolle. 

 Välittämänsä linja-autoliikenteen reitti-, aikataulu- ja liikennöintipäivätiedot koottuna tie-
tona kolmelta tyyppiviikoilta vko 6, vko 29 ja vko 47 viimeistään 2 viikkoa tyyppiviikon jäl-
keen, mikäli toimija ei toimita välittämiensä palveluiden tietoja ajantasaisesti kootusti lii-
kennepalvelulain 154 §:ssä kuvatulla tavalla. Tyyppiviikoilta tulee toimittaa arkipäivien, 
lauantain ja sunnuntain tiedot. Tiedot tulee toimittaa sähköisesti joko GTFS, NeTEx tai Kal-
kati muodossa. 

 
 
6. Toimivaltaisten viranomaisten järjestämästä liikenteestä toimitetta-

vat tiedot 

6.1 Tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten järjestämän liikenteen tiedot 

Tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tulee toimittaa vähintään seuraavat kysyntä- ja 
tarjontatiedot sopimustyypeittäin (bruttomalli ja käyttöoikeussopimusmalli) eriteltynä toimi-
valta-alueensa liikenteestä. Tiedot täytetään liikenne- ja viestintäviraston sähköiselle lomak-
keelle koneluettavassa muodossa. Alkuvuoden ja kesän ajokauden kuukausittaiset tiedot tulee 
toimittaa viimeistään syyskuun 30. päivään mennessä ja edeltävän vuoden tiedot kokonaisuu-
dessaan viimeistään helmikuun 28. päivään mennessä. Mikäli tietoja ei ole saatavissa tarkalla 
tasolla, niistä voidaan antaa arvio. 

 nousujen lukumäärä kuukausittain ja keskimääräisenä talviliikenteen (syyskuu-touko-
kuu) arkipäivänä, lauantaina ja sunnuntaina vuosittain sopimustyypeittäin eriteltynä,  

 lipputulot (euroa) kuukausittain sopimustyypeittäin ja lipputyypeittäin eriteltynä,  

 lähtöjen lukumäärä kuukausittain ja keskimääräisenä talviliikenteen (syyskuu-touko-
kuu) arkipäivänä, lauantaina ja sunnuntaina vuosittain sopimustyypeittäin eriteltynä,  

 linjakilometrit kuukausittain ja keskimääräisenä talviliikenteen (syyskuu-toukokuu) ar-
kipäivänä, lauantaina ja sunnuntaina vuosittain sopimustyypeittäin eriteltynä, 

 liikennöintikorvaus (euroa) kuukausittain eriteltynä,  

 lippuhinnat (euroa) lipputyypeittäin ja vyöhykkeittäin eriteltynä, 

 kaluston lukumäärä käyttövoimittain ja päästöluokittain,  

 eri käyttövoimilla ajettu kilometrisuorite vuosittain, 
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 matalalattiaisen kaluston lukumäärä ja osuus (prosentteina) suhteessa kokonaiskalus-
toon ja 

 matalalattiaisella kalustolla ajettujen vuorojen osuus (prosentteina). 

Lisäksi tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tulee toimittaa liikenteensä kilpailuttami-
seen ja liikennöintisopimuksiin liittyen vähintään seuraavat tiedot edellä mainitulle sähköiselle 
lomakkeelle kilpailutuskausittain sekä sopimus- ja optiokausittain: 

 tarjouspyynnön julkaisupäivä 

 tarjousajan päättyminen 

 hankintapäätöksen päivämäärä 

 valittu liikennöitsijä 

 tarjousten lukumäärä  

 voittaneen tarjouksen hinta (euroa) 

 toiseksi tulleen tarjouksen hinta (euroa) 

 sopimustyyppi (bruttomalli / käyttöoikeussopimusmalli) 

 sopimuksen arvo  (euroa) 

 kaluston lukumäärä  

 liikennöinnin aloituspäivä  

 optiokausien lukumäärä  

 käyttöönotetun option päättyminen  

 optioiden päättymisen päivämäärä 

 
6.2 Kaupunkiraideliikenteestä toimitettavat tiedot ja Helsingin seudun liikenne 

-kuntayhtymän järjestämästä lähijunaliikenteestä toimitettavat lisätiedot 

Tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten, jotka järjestävät kaupunkiraideliikennettä, tulee 
toimittaa alla listatut kalenterivuosittaiset tiedot järjestämästään raitio- ja metroliikenteestä. 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän tulee toimittaa lisäksi kyseiset tiedot järjestämäs-
tään lähijunaliikenteestä kalenterivuosittain. Mikäli tietoja ei ole saatavissa tarkalla tasolla, 
niistä voidaan antaa arvio. Edellisen vuoden tiedot tulee toimittaa Tilastokeskukselle koneluet-
tavassa taulukkomuodossa (excel) viimeistään maaliskuun 31. päivä.  

 Linjakilometrit  

 Paikkakilometrit  

 Matkustajamäärät 

 Lipputulot 

 Alijäämä 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän tulee toimittaa lisäksi henkilöliikenteen liikenne-
paikkojen matkustajamäärätiedot hankkimansa liikennepalvelun osalta niiltä liikennepai-
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koilta, joita Helsingin seudun lähijunaliikenne hyödyntää. Edellisen vuoden tiedot tulee toi-
mittaa liikenne- ja viestintävirastolle koneluettavassa taulukkomuodossa (excel) viimeis-
tään maaliskuun 31. päivä. Metatiedoissa on kuvattava tilastointitapa.  

6.3 Vesiliikenteestä toimitettavat tiedot 

Tieliikenteen toimivaltaiset viranomaisten, jotka järjestävät kaupunkilauttaliikennettä, tulee 
toimittaa alla listatut kalenterivuosittaiset kysyntä- ja tarjontatiedot. Edellisen vuoden tiedot 
tulee toimittaa Tilastokeskukselle koneluettavassa taulukkomuodossa (excel) viimeistään 
maaliskuun 31. päivä. 

 Matkustajamäärät 

 Alusten ajamat kilometrit 

 Alusten paikkakilometrit 

 

7. Muista liikkumispalveluista toimitettavat tiedot 

Muita liikkumispalveluita tarjoavien tulee ilmoittaa tiedot tämän luvun mukaisesti. 

Tietojen toimittamisvelvollisuus koskee seuraavia palveluita: 

 Maksulliset pysäköintipalvelut 
 Yhteiskäyttöautopalvelut 
 Sähköpotkulautapalvelut 
 Kaupunkipyöräpalvelut 

 

7.1 Maksullisista pysäköintipalveluista toimitettavat tiedot 

 Tarjolla olevat eri palvelut ja palvelukokonaisuudet 
 Pysäköintitapahtumien määrä  
 Palvelua käyttäneiden asiakkaiden määrä, mikäli on saatavissa 
 Asiakasprofiili, mikäli on saatavissa 
 Keskimääräinen pysäköintitapahtuman kesto 
 Liikevaihto 
 Palvelun käytön jakaantuminen alueellisesti 
 Palvelun käytön jakaantuminen vuodenajoittain 
 Käytössä olevien parkkipaikkojen määrä  
 Esteettömien parkkipaikkojen määrä 
 Sähköautojen latauspaikkojen määrä 
 Myyntikanavat 
 Arvio yhdistämispalveluihin kuuluvien pysäköintitapahtumien määrästä 

 

7.2 Yhteiskäyttöautopalveluista toimitettavat tiedot 

 Tarjolla olevat eri palvelut ja palvelukokonaisuudet 
 Vuokraustapahtumien määrä 
 Palvelua käyttäneiden asiakkaiden määrä 
 Asiakasprofiili, mikäli on saatavissa 
 Keskimääräinen matkan pituus 
 Keskimääräinen matkan kesto 
 Liikevaihto 
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 Palvelun käytön jakaantuminen alueellisesti 
 Palvelun käytön jakaantuminen vuodenajoittain 
 Palvelussa käytössä olevien autojen määrä 
 Myyntikanavat 
 Arvio yhdistämispalveluihin kuuluvien vuokraustapahtumien määrästä 

 

7.3 Sähköpotkulautapalveluista toimitettavat tiedot 

 Tarjolla olevat eri palvelut ja palvelukokonaisuudet 
 Matkatapahtumien määrä 
 Palvelua käyttäneiden asiakkaiden määrä 
 Asiakasprofiili, mikäli on saatavissa  
 Keskimääräinen matkan pituus 
 Keskimääräinen matkan kesto 
 Liikevaihto 
 Palvelun käytön jakaantuminen alueellisesti 
 Palvelun käytön jakaantuminen vuodenajoittain 
 Palvelussa käytössä olevien sähköpotkulautojen määrä 
 Myyntikanavat 
 Arvio yhdistämispalveluihin kuuluvien matkatapahtumien määrästä 

  

7.4 Kaupunkipyöräpalveluista toimitettavat tiedot 

 Tarjolla olevat eri palvelut ja palvelukokonaisuudet 
 Matkatapahtumien määrä 
 Palvelua käyttäneiden asiakkaiden määrä 
 Henkilökilometrit 
 Asiakasprofiili, mikäli on saatavissa 
 Keskimääräinen matkan pituus 
 Keskimääräinen matkan kesto 
 Liikevaihto 
 Julkinen rahoitus 
 Kuntien rahoitus 
 Kuntien ostoliikenne 
 Palvelun käytön jakaantuminen alueellisesti 
 Palvelun käytön jakaantuminen vuodenajoittain 
 Palvelussa käytössä olevien kaupunkipyörien määrä 
 Kaupunkipyöräjärjestelmän toimintaperiaate: asematon vai asemallinen   
 Myyntikanavat 
 Arvio yhdistämispalveluihin kuuluvien matkatapahtumien määrästä 

 

7.5 Tietojen muoto ja toimittaminen  

Tiedot tulee toimittaa vuosittain huhtikuun 30. päivään mennessä Liikenne- ja viestintäviraston 
sähköisen kyselylomakkeen kautta. 

Kuitenkin vuotta 2020 koskevat tiedot  on  toimitettava vuoden 2022 tammikuun 31. päivään 
mennessä.   
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8.  Säännöllisestä henkilöliikenteestä ilmoitettavat muutostiedot  

Säännöllistä henkilöliikennettä koskevat muutostiedot tulee ilmoittaa tämän luvun mukaisesti. 
 
Ilmoitusvelvollisuus koskee markkinaehtoista, säännöllistä henkilöliikennettä tarjoavia kuljetus-
palveluiden tarjoajia. Muutosilmoituksen tekee liikenteenharjoittaja tai hänen valtuuttamansa 
taho. 
 
Ilmoitettavia muutoksia ovat uuden liikenteen aloittamiset, olemassa olevan liikenteen lakkautuk-
set tai olennaiset muutokset. 
 
Ilmoitus tehdään Liikkumispalvelukatalogi NAP:ssa osoitteessa www.finap.fi. 
 
Muutosilmoitus tulee 179 §:n mukaan tehdä vähintään 60 päivää ennen muutoksen toimeenpa-
noa.  

 

9. Voimaantulo 

Tämä määräys tulee voimaan 16. päivänä lokakuuta 2021 ja se on voimassa toistaiseksi. 

 
 

 

 

Kirsi Karlamaa 
Pääjohtaja 

 

Jenni Eskola 
Ylijohtaja 
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10. Liitteet 

Liite 1 Kuukausiseurantatietojen matkatapahtuma-tietomalli 

Koodi Selite 

CompID Taksimatkan suorittaneen taksiyrityksen yritystunnus 

VehicleID Taksimatkan suorittaneen ajoneuvon yksilöivä tunniste 

OrderTime Taksimatkan tilausaika 

DepTime Taksimatkan lähtöaika 

ArrTime Taksimatkan päättymisaika 

OrderTimeApprox Taksimatkan tilausaika tasatunnein 

OrderDepDuration Taksimatkan vasteaika 

TripDuration Taksimatkan kesto 

DepLocMUN Taksimatkan lähtöpaikka kuntamuoto 

DepLocGPSx Taksimatkan lähtöpaikka GPS-muodon x-koordinaatti 

DepLocGPSy Taksimatkan lähtöpaikka GPS-muodon y-koordinaatti 

TripDistance Taksimatkan pituus 

OrderType Taksimatkan tilaustapa 

PreOrder Taksimatkan ennakkotilaus 

AccessRequirement Taksimatkan esteettömyystarve 

PriceTotal Taksimatkan kokonaishinta 

PriceWithoutAddServ Taksimatkan perushinta 

PaymentMethod Taksimatkan maksutapa 

AddInfo Taksimatkan lisätietokenttä 

 


