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1 Soveltamisala 

Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa liikenteen palveluista annetun 

lain 35 b §:n 5 momentin, samoin kuin 6 a §:n 5 momentin ja 26 a §:n 4 momentin 

nojalla tarkemmat määräykset erityisryhmien kuljettajakoulutusta sekä yrittäjäkoulu-

tusta antavan ja yrittäjäkokeen järjestävän taksiliikenteen koulutuksen järjestäjän hy-

väksynnän hakemisessa ja myöntämisessä noudatettavasta menettelystä, koulutusoh-

jelman vahvistamisesta sekä koulutusohjelman valvonnan kannalta tarpeellisista ope-

tuksen käytännön järjestämiseen, opetustiloihin, opetuskalustoon ja opetusvälineisiin 

liittyvistä ehdoista. 
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Tällä määräyksellä virasto antaa liikenteen palveluista annetun lain 36 a §:n 4 mo-

mentin nojalla tarkemmat määräykset taksiliikenteen koulutusorganisaation koulutuk-

sesta vastaavan henkilön sekä koulutuksissa käytettävän opetushenkilöstön kelpoi-

suusvaatimuksista.  

2 Määritelmät 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan: 

1) etäopetuksella verkkoympäristössä tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla an-

nettavaa opetusta, jossa opettajan ja koulutettavan välillä on reaaliaikainen yhteys;  

2) lähiopetuksella opetusta, jossa opettaja ja koulutettava ovat fyysisesti läsnä sa-

massa tilassa samaan aikaan; 

3) taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoemääräyksellä Liikenne- ja viestintävi-

raston antamaa määräystä TRAFICOM/391032/03.04.03.00/2020; 

4) taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusmääräyksellä Liikenne- ja viestintä-

viraston antamaa määräystä TRAFICOM/390977/03.04.03.00/2020. 

3 Koulutusorganisaatiohyväksynnän hakeminen 

Taksiliikenteen koulutusorganisaatiohyväksyntää hakevan on hakemuksen liitteenä 

toimitettava ajantasainen kaupparekisteriote, yhdistysrekisteriote taikka yhtiöjärjestys 

tai sitä vastaava yhtiösopimus tai muun yhteisön säännöt, josta käyvät ilmi toiminimi 

ja y-tunnus, jolla toimintaa aiotaan harjoittaa. Hyväksyntä myönnetään toiminimikoh-

taisesti. 

Hakemukseen on sisällytettävä tai liitettävä kirjallinen selvitys koulutuksesta vastaa-

van henkilön sekä opetushenkilöstön kelpoisuudesta.  

Siltä osin kuin koulutusorganisaatio hakee hyväksyntää taksiliikenteen erityisryhmien 

kuljettajakoulutuksen antajaksi, hakemuksessa on selkeästi yksilöitävä kyseiseen kou-

lutukseen nimetyt opettajat. Erityisryhmien kuljettajakoulutusta järjestävän koulutus-

organisaation koulutuksesta vastaavalta henkilöltä tai yhdeltä kyseiseen koulutukseen 

nimetyltä opettajalta edellytettävä yhden vuoden kokemus päätoimisena taksinkuljet-

tajana toimimisesta on osoitettava vähintään yhden vuoden ajan voimassa olleella 

taksinkuljettajan ajolupa-asiakirjalla ja selvityksellä, josta käy ilmi alan työkokemus. 

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen järjestämiseksi tehtävästä hake-

muksesta on käytävä selkeästi ilmi kyseiseen koulutukseen nimetyt opettajat. 

Liikenteen palveluista annetun lain 35 b §:n 2 momentissa tarkoitetun koulutusohjel-

man ilmoittamiseksi on hakemuksen liitteenä oltava koulutusohjelma tai viittaus Lii-

kenne- ja viestintäviraston hyväksymään koulutusohjelmaan. Koulutusohjelman vah-

vistamisesta määrätään määräyksen 4 kohdassa. 

4 Koulutusohjelman vahvistaminen 

Koulutusohjelmasta on käytävä ilmi koulutuksen: 

1) tavoite ja toteutus; 

2) jakaminen jaksoihin; 

3) jaksokohtainen koulutuksen sisältö; 

4) opetusmenetelmät ja opetusvälineet. 
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Haettaessa erityisryhmien kuljettajakoulutuksen koulutusohjelman vahvistamista, on 

sisällön osalta huomioitava taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusmääräyk-

sessä tarkemmin määritelty vähimmäissisältö. 

Haettaessa taksiyrittäjän koulutuksen ja kokeen koulutusohjelman vahvistamista, on 

sisällön osalta huomioitava taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoemääräyksessä 

tarkemmin määritelty vähimmäissisältö. Yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen järjestä-

mistä koskevan koulutusohjelman on sisällettävä myös suunnitelma kokeen järjestä-

misestä. 

Haettaessa koulutusorganisaatiohyväksyntää on haettava koulutusohjelman vahvista-

mista tai viitattava Liikenne- ja viestintäviraston vahvistamaan koulutusohjelmaan. 

Mikäli hakija hakee sekä erityisryhmien kuljettajakoulutuksen että yrittäjäkoulutuksen 

ja yrittäjäkokeen järjestämisen hyväksyntää, on hakemuksessa esitettävä koulutusoh-

jelma molempiin koulutuksiin. 

Koulutusohjelma voidaan toteuttaa maan virallisilla kielillä riippumatta koulutusohjel-

man hyväksynnän kielestä. 

5 Opetuksen antaminen 

5.1 Opetus 

Opetus on toteutettava Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän koulutusohjelman 

mukaisesti.  

Koulutusorganisaation on varmistettava koulutettavien henkilöllisyys luotettavasti. 

Koulutuksesta vastaava henkilö tai opettaja eivät voi saada koulutustodistusta pitä-

mästään koulutuksesta. 

Oppitunnin kesto on vähintään 45 minuuttia. Oppitunteja voi yhdistellä.  

5.2 Opetustilat 

Koulutus on järjestettävä sellaisessa paikassa ja sellaisella tavalla, että Liikenne- ja 

viestintäviraston on mahdollista valvoa koulutusta. Liikkuvaa ajoneuvoa ei katsota 

teoriaopetustilaksi.  

5.3 Opetuskalusto ja opetusvälineet 

Opetuksessa käytettävien ajoneuvojen ja muiden opetusvälineiden ja -laitteiden on 

sovelluttava koulutusohjelman mukaiseen opetukseen.  

Opetusvälineistön ja -kaluston on täytettävä niille asetetut turvallisuusvaatimukset. 

Siltä osin kuin opetus järjestetään etäopetuksena, on noudatettava seuraavia edelly-

tyksiä: 

1) opetus on järjestettävä niin, että Liikenne- ja viestintäviraston valvojalla on mah-

dollisuus päästä seuraamaan opetusta; 

2) koulutusorganisaatiolla on oltava opetuksen seuraamiseen käyttöliittymä, jossa 

opetusta voidaan valvoa reaaliaikaisesti; 

3) opetuksen on aina sisällettävä tehtäviä, joilla varmistetaan koulutettavan oppimi-

nen. Jokaiseen oppituntiin on sisällytettävä vähintään yksi tehtävä, johon jokaisen 

koulutettavan on osallistuttava. Tehtävistä on saatava palaute välittömästi joko 

järjestelmän tai opettajan kautta; 
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4) etäopetusta antavalla opettajalla on oltava riittävä tekninen osaaminen järjestel-

män käyttämisestä. Koulutettavalla tulee aina olla mahdollisuus reaaliaikaisesti 

esittää kysymyksiä ja käydä opettajan kanssa keskustelua joko chatilla, ääni- tai 

videoyhteydellä. 

6 Koulutuksen valvontaan liittyvät käytännön edellytykset 

Mikäli koulutusorganisaatio peruuttaa ilmoittamansa koulutuksen, peruutus on tehtävä 

ennen koulutuksen päättymistä. 

Mikäli ilmoitettuun koulutukseen tulee muutoksia, on edellä tarkoitettu muutos ilmoi-

tettava viipymättä. 

Koulutukseen liittyvät ilmoitukset on tehtävä Liikenne- ja viestintäviraston palvelun-

tuottajalle. 

7 Opetushenkilöstö 

7.1 Pedagogiset valmiudet 

Opettajalla ja koulutuksesta vastaavalla henkilöllä on liikenteen palveluista annetun 

lain 36 a §:n 2 momentin edellyttämät pedagogiset valmiudet sekä perehtyneisyys op-

pimiseen ja ohjaukseen, jos hän on toiminut opettajana, kouluttajana tai ohjaajana 

ja/tai hän on suorittanut pedagogisia opintoja. 

7.2 Opetustehtävän edellyttämä ammattitaito 

Opettajalla on liikenteen palveluista annetun lain 36 a §:n 2 momentin mukaiset ope-

tustehtävän edellyttämät tiedot ja ammattitaito, jos hän pystyy osoittamaan, että hä-

nellä on osaaminen koulutuksen sisällön mukaisista aiheista. 

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen osalta osaamisen on täytettävä tällaiselta koulu-

tukselta edellytettävän sisällön mukaiset vaatimukset, joista määrätään taksiliikenteen 

yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoemääräyksellä, siltä osin kuin kyseinen opettaja antaa 

opetusta näistä sisällöistä. 

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen osalta osaamisen on täytettävä 

tällaiselta koulutukselta edellytettävän sisällön mukaiset vaatimukset, joista määrä-

tään taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusmääräyksellä, siltä osin kuin ky-

seinen opettaja antaa opetusta näistä sisällöistä. 

Koulutuksesta vastaavalla henkilöllä on lainkohdan mukaiset opetustehtävän edellyttä-

mät tiedot ja ammattitaito, jos hän pystyy osoittamaan, että hänellä on riittävä tietä-

mys koulutusorganisaation tarjoamien koulutusten aiheista. 

7.3 Perehtyneisyys sääntelyyn 

Opettajan ja koulutuksesta vastaavan henkilön on osoitettava liikenteen palveluista 

annetun lain 36 a §:n 2 momentin edellyttämä perehtyneisyys taksialan säädöksiin, 

määräyksiin ja käytäntöihin vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä. 
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