
Kilpailuvirastossa ja Aluehallintovirastoissa käsittelyssä
olevat taksialaa koskevat tapaukset – katsaus 2010

Ajonvälitykseen pääsy ja ajonvälityksen hinnoittelu
1. Liikenteenharjoittaja A / tilausvälityskeskus Y Oy

A on toimenpidepyynnössään katsonut, että Y käyttää väärin sillä kaupungin alueella taksien
tilausvälitystoiminnassa olevaa määräävää markkina-asemaa estämällä taksiautoilijoiden
kanssa tekemiensä sopimusten avulla A:ta saamasta aikaan toimintakykyistä Y:n kanssa
kilpailevaa taksien ajovälityskeskusta kaupungin alueelle.

2. Liikenteenharjoittaja B/tilausvälityskeskus Yy Oy
Lääninhallituksen liikenneosasto on B Oy:n pyynnöstä toimittanut Kiviin mahdollisia
toimenpiteitä varten lääninhallitukselle alun perin tehdyn toimenpidepyynnön, jossa B Oy on
katsonut, että Yy Oy syyllistyy määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön, kun se vaatii
3.000 euron suuruista liittymismaksua sen ajovälityksen piiriin pääsemiseksi. Lääninhallitus
on toimittanut asian B Oy:n pyynnöstä Kiviin.

3. Liikenteenharjoittaja C /tilausvälityskeskus Yyy Oy
C Oy on pyytänyt selvittämään, syyllistyykö Yyy Oy määräävän markkina-aseman
väärinkäyttöön, kun se vaatii ajovälityksensä piiriin pääsemisen ehtona osakkuutta ko.
yhtiössä ja on hinnoitellut osakkeen arvon huomattavan korkeaksi. C Oy:n
toimenpidepyynnössä pyydetään selvittämään myös, syyllistyykö Yyyy  Oy määräävän
aseman väärinkäyttöön, kun se edellyttää osakkuutta yhtiössä, jotta autoilija saa oikeuden
käyttää yhtiön taksiasemaa. Asia on selvitettävänä asianomaisessa AVI:ssa.

4. Tilausvälityskeskus YY
Selvitettävänä asianomaisessa AVI:ssa: YY perimä liittymismaksu ajonvälitysjärjestelmään ja
yhtiön menettely kyytien välittämisessä. Kaksi eri väitettä: a) ensinnäkin väitetysti kohtuuton
maksu välitysjärjestelmään pääsemisestä ja b) toiseksi väitetään, että YY syrjii pienemmän
paikkakunnan takseja suhteessa kaupungin takseihin. Asia on mahdollisesti TLL:n piiriin
kuuluva ja siten ELY:n tutkittava.

5. Tilausvälityskeskus YY: tutkittavana ovat YY:n osakkailleen myöntämät alennukset
ajonvälityspalvelumaksuista.

6. Tilausvälityskeskus YYY
Taksien välitysjärjestelmään pääseminen (asianomainen AVI). Kaupungissa ei nykyisin oteta
autoja välitykseen ollenkaan ajovuoron ulkopuolella. Asia on TLL:n piiriin kuuluvana ELY:n
selvitettävänä.

7. Tilausvälityskeskus YYYY
Kyseisessä kaupungissa on ollut käytössä ajolistan ulkopuolisille autoilijoille välitettävissä
kyydeissä viive, jonka tarkoituksenmukaisuutta selvitetään.

8. Ajovuoron ulkopuolista ajoa koskevat myös tapaukset kahdessa pienemmässä kaupungissa.
9. Tilausvälityskeskus YYYYY Oy:n kuukausimaksut : selvityksen kohteena ovat

autoilijayhdistyksen  jäsenille myönnetyt alennukset ajonvälityspalvelumaksuista.
10. Tilausvälityskeskus YYYYYY  Oy : selvitettävänä ovat YYYYYY:n  autoilijayhdistyksen jäsenille

myöntämät alennukset kyydin- ja maksujenvälityksestä.



11. Tilausvälityskeskus YYYYYYY Oy:n eräät ajonvälitykseen liittyvät toimintatavat ovat
selvitettävänä asianomaisessa AVI:ssa.

12. Tilausvälityskeskus yy Oy:n tilausjärjestelmän liittymismaksut ovat selvitettävänä
asianomaisessa aluehallinnossa.

Maksupäätelaitteiden ym. teknisten välineiden käytön rajoittaminen
13. Tilausvälityskeskus YY

Selvitettävänä asianomaisessa AVI:ssa: Voiko YY Oy määrätä millaiset taksamittarit ja
maksupäätteet autoilijan on hankittava.

14. Tilausvälityskeskus YYyy Oy
Kilpailuvirastoa on pyydetty selvittämään, onko YYyy Oy:n toiminta kilpailunrajoituslain
vastaista, kun se uusissa v. 2009 käyttöön otetuissa sopimusehdoissa vaatii, että sen kanssa
ajovälityssopimuksen tehnyt autoilija sitoutuu olemaan käyttämättä toisen
välitysjärjestelmän radio- ja datalaitteita myös sellaisena vahvistetun ajovuoron
ulkopuolisena aikana, jolloin se ottaa vastaan YYyy Oy:n välittämiä ajoja.

15. Paikallinen taksiautoilijayhdistys N: kysely siitä, voiko taksien ajoa lentokentälle rajoittaa
vaatimalla autoilijoilta tietynlaista maksupäätettä. Vireillä asianomaisessa AVI:ssa.

Taksiautoilijoiden/-yhtiöiden mainonnan rajoittaminen
16. Liikenteenharjoittaja B/tilausvälityskeskus YYYYYY Oy

B on pyytänyt lääninhallitusta selvittämään asiaa, kun YYYYYY Oy on yksipuolisesti purkanut
B:n osalta ajovälityssopimuksen. Purkuperusteeksi on ilmoitettu kilpailukiellon rikkominen ja
ajovuorojärjestyksen noudattamatta jättäminen. Ajovälitys suljettiin heti ilmoituksen
jälkeen. Kilpailukiellon vastaisena tekona YYYYYY on pitänyt sitä, että B on markkinoinut
omaa auton puhelimessa soivaa taksin tilausnumeroa.

17. Tilausvälityskeskus YYYYYYY Oy: selvitettävänä YYYYYYY:n toiminta-alueensa invatakseille
esittämä mainontakielto ja sen perustelut.

Epäilty kilpailijoiden välinen kielletty yhteistyö
Kilpailuvirastossa ja eri Aluehallintovirastoissa on tällä hetkellä tutkittavana kolme epäiltyä
taksiautoilijoiden välistä kartellia. Tämän lisäksi Kilpailuvirastolla on tällä hetkellä yksi epäilty
taksiautoilijoiden välinen kartelli alustavien selvitysten kohteena. Tällaisia tapauksia on
esiintynyt toistuvasti koko Kilpailuviraston olemassa olon ajan. Tyypillisesti nämä epäilyt
liittyvät kuntien järjestämiin tarjouskilpailuihin. Yleistä on, että jonkin alueen autoilijat joko
a) eivät osallistu kilpailutukseen lainkaan, vaan pyrkivät saamaan sopimukset
neuvottelumenettelyllä, b) jättävät yhteisen tarjouksen tai c) jättävät samanhintaiset tai
samansisältöiset tarjoukset. Kilpailuvirasto on aikaisemmin vienyt joitakin tällaisia tapauksia
myös markkinaoikeuteen ( markkinaoikeuden päätös 31.12.2008 ja  markkinaoikeuden
päätös 27.12.2002).
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