Taksiliikenteen
yrittäjäkoulutus
2017

Savonia-ammattikorkeakoulu on järjestänyt
Kuopiossa taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksia
vuodesta 1994 alkaen yhteistyössä Suomen
Taksiliiton kanssa. Toimintaa valvoo Liikenteen
turvallisuusvirasto TraFi.
Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla korvausta vastaan on luvanvarainen elinkeino. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilausliikennettä ja ostoliikennettä yhdellä henkilöautolla koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Taksiluvat myöntää kirjallisen hakemuksen
perusteella ELY-keskus.
Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus
Suorittamalla taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen
pääsee opiskelija osallistumaan Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin järjestämään liikenneyrittäjätutkinnon kokeeseen ja samalla tuleva yrittäjä
hankkii tarvittavat tiedot ja taidot asiantuntevaa
ja kannattavaa yritystoimintaa varten.
Taksiliikenteen yrittäjäkoulutukseen ei ole pääsyvaatimuksia.
Opiskelu yrittäjäkoulutuksessa
Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen kesto on 120
oppituntia ja se toteutetaan kolmen viikon aikana arkipäivisin klo 8.15 – 16.00.
Opiskeluaineistona käytetään Taksiliiton laatimaa oppikirjaa ja muuta tietoaineistoa, joka kattaa koulutuksen opetusohjelmaan ja liikenneyrittäjätutkinnon kokeeseen sisältyvät asiat
ajantasaisesti. Oppikirjan sisältö on lueteltu viereisellä sivulla.

Poissaolokiintiön ylittävät tunnit on korvattava
vastaavilla, toisen taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen tunneilla, jotta opiskelija voi osallistua
liikenneyrittäjätutkinnon kokeeseen.
Liikenneyrittäjätutkinnon koe on suoritettava
vuoden sisällä koulutuksen päättymisestä.
Liikenneyrittäjätutkinnon koe
TraFin järjestämä liikenneyrittäjätutkinnon koe
on kirjallinen, kolme tuntia kestävä koe. Kokeessa on 100 monivalintakysymystä, jotka kattavat
taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksessa käsiteltävät
asiat. Kokeen hyväksyttävä suoritus ja TraFin
todistuksen saaminen edellyttää, että vähintään
60 % vastauksista on oikein. Kokeessa ei saa
käyttää apuna oppikirjaa eikä muistiinpanoja.
Hylätyn kokeen uusintakertoja ei ole rajoitettu.
Kokeeseen ilman koulutusta
TraFi voi hyväksyä liikenneyrittäjätutkinnon
kokeeseen ilman taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen suorittamista henkilön, jolla on vähintään kahden vuoden työkokemus henkilöliikennettä harjoittavan yrityksen johtotehtävistä tai
jolla on soveltuva ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Lisätietoja pääsyvaatimuksista
ja hakumenettelystä antaa TraFin ammattiliikenneosasto.
Valmennuspaketti
Henkilö, jolle TraFi on antanut kirjallisen päätöksen liikenneyrittäjätutkinnon kokeeseen pääsemisestä ilman taksiliikenteen yrittäjäkoulutusta, voi valmistautua kokeeseen itselle parhaiten
sopivalla tavalla ja aikataululla.

Opetusmenetelminä käytetään luentoja, käytännönläheisiä harjoitus- ja ryhmätehtäviä sekä
vuorovaikutteisia keskusteluja. Kouluttajina
toimivat Taksiliiton ja muut toimialan asiantuntijat sekä Savonia-ammattikorkeakoulun kurssiopettajat.

Savonia-ammattikorkeakoululta voi hankkia
valmennuspaketin tulevaa koetta varten. Valmennuspaketti sisältää Taksiliiton laatiman
oppikirjan, joka on voimassa lukukauden (kevät tai syksy), ja luentopäiviä (3 kpl) oman
valinnan mukaan Savonian järjestämästä kevään tai syksyn taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksesta.

TraFin määräysten mukaisesti koulutuksen hyväksyttävä suorittaminen edellyttää riittävää
läsnäoloa opetuksessa. Hyväksytty poissaolomäärä koko koulutuksen aikana on enintään 18
tuntia. Lisäksi suoritetuista muista liikenneyrittäjätutkinnoista korvaavuus yhteisistä aihepiireistä on enintään 24 oppituntia. Korvaavuus on
voimassa yhden (1) vuoden korvaavuuden perusteena olevaan tutkintoon liittyvän koulutuksen
suorittamisesta.

Taksiluvan hakeminen
ELY-keskus edellyttää uusilta, alalle tulevilta
taksiluvan hakijoilta TraFin todistusta suoritetusta liikenneyrittäjätutkinnosta, hyvämaineisuutta, vähintään 6 kk:n työkokemusta
taksinkuljettajana ja vakavaraisuutta. Lisätietoa taksiluvista ja niiden hakemisesta antavat ELY-keskukset.
http://www.elykeskus.fi/web/ely/taksiluvat#.Vi4jT8vslD8

Oppikirjan sisältö

Kappaleotsikot
Taksiala liiketoimintana
Liikenteen harjoittamista koskeva lainsäädäntö
Kilpailulait
Liiketoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan suunnittelu ja aloittaminen
Perustettavan yrityksen oma liiketoimintasuunnitelma
Työlainsäädäntö
Markkinointi, myyntityö ja asiakaspalvelu
Tekniikka
Liikekirjanpito
Kustannuslaskenta, hinnoittelu ja taksat
Budjetointi ja rahoitus
Arvonlisäverotus
Tuloverotus
Vakuutukset
Julkiset hankinnat
Kelan korvaamat kuljetukset
Vammaiskuljetukset
Työkyky ja turvallisuus
Yhteensä 451 sivua

Lisätietoja
Koulutuksen ajankohta 2017
6. – 24.2.2017, TraFin koe 28.2.2017
koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia
on riittävästi
Ilmoittautuminen
koulutukseen ei ole pääsyvaatimuksia
ilmoittautumisen voi tehdä sähköpostiin:
sirpa.hietala@savonia.fi
opiskelupaikat varataan ilmoittautumisten saapumisjärjestyksessä
kutsukirje lähetetään n. 2 viikkoa ennen
koulutuksen alkamista, jolloin opiskelupaikat varmistetaan
vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella
koulutuksen alkuun saakka

Valmennuspaketit
henkilöille, joilla on TraFin päätös oikeudesta osallistua taksiliikenteen yrittäjätutkinnon kokeeseen ilman koulutusta
hinta 434 euroa (sis. alv 24 %), sisältää
Taksiliiton laatiman oppikirjan ja 3 luentopäivää oman valinnan mukaan Savonian
taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksessa.
Lisätietoa yhteyshenkilöiltä
koulutussuunnittelija Sirpa Hietala
puh. 044 785 6967,
sirpa.hietala@savonia.fi
lehtori Jari-Pekka Jääskeläinen,
puh. 044 785 6993,
jari-pekka.jaaskelainen@savonia.fi

Maksut
koulutuksen opintomaksu 1.798 euroa
(sis. alv 24 %)
lisäksi TraFi veloittaa loppukokeesta 200
euroa / yrityskerta ja todistuksesta 42
euroa (arvonlisäverottomia palveluja)

Yhteistyökumppanit
Savonia-ammattikorkeakoulu

www.savonia.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

www.trafi.fi

Suomen Taksiliitto

www.taksiliitto.fi

ELY-keskukset
(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

www.ely-keskus.fi
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