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1 Määräyksen tarkoitus 

Liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II osan 3 luvun 25 §:n mukaan yhtenä taksin-

kuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on Liikenne- ja viestintäviraston järjestämän 

taksinkuljettajan kokeen suorittaminen. Taksinkuljettajan kokeen tarkoituksena on selvittää 

ajoluvan hakemisen yhteydessä, että kuljettaja kykenee huolehtimaan matkustajan turvalli-

suudesta käytettävästä ajoneuvosta riippumatta ja ottamaan huomioon matkustajan toiminta-

rajoitukset. Tällä määräyksellä Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset 

taksinkuljettajan kokeen vaatimuksista. Tällä määräyksellä kumotaan 21.3.2018 annettu tak-

sinkuljettajan kokeen vaatimuksia koskeva määräys (TRAFI/196242/03.04.03.00/2017). 

 

 

2 Kokeen yleiset vaatimukset 

Taksinkuljettajan kokeen kieli on suomi tai ruotsi. 

 

Taksinkuljettajan koe on kirjallinen. Kokeen saa suorittaa suullisesti, jos se on erityisestä lää-

ketieteellisestä tai muusta vastaavasta syystä, kuten kokelaan lukivaikeuden vuoksi, tarpeen. 

Kokelaan tulee esittää lukivaikeudestaan lukivaikeuteen perehtyneen erityisopettajan, erikois-

lääkärin, psykologin, puheterapeutin, lasten neurologin, foniatrin tai lukivaikeuksiin perehty-

neen lääkärin kirjallinen lausunto.  

 

Hylätyn kokeen voi suorittaa uudelleen aikaisintaan seuraavana päivänä hylätystä kokeesta. 

 

3 Kokeen sisältö 

Taksinkuljettajan kokeen aihepiirit ovat: 

1) matkustajan turvallisuus;  
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2) matkustajan toimintarajoitukset. 

 

Kokeeseen sisältyy vähintään kolme kysymystä tai tehtävää kummastakin aihepiiristä.  

 

Taksinkuljettajan kokeen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kokelas saa kummastakin 

aihepiiristä yhteensä riittävän pistemäärän.  

 

3.1 Matkustajan turvallisuus 
 

Matkustajan turvallisuutta koskeva taksinkuljettajan kokeen aihepiiri sisältää kysymyksiä ja 

tehtäviä, jotka koskevat: 

1) taksin kuljettamiseen liittyviä säännöksiä ja määräyksiä; 

a. taksinkuljettajan ajoluvasta; 

b. taksiliikennettä koskevista velvollisuuksista;  

c. ajoneuvosta ja sen käytöstä; 

d. taksiliikenteen palvelujen hinnoittelusta; 

2) yleistä liikenneturvallisuutta ja taksiliikenteen turvallisuutta, kuten; 

a. turvallista, ennakoivaa ja ympäristöystävällistä ajotapaa; 

b. ensiapua ja toimintaa onnettomuustilanteessa; 

3) ajoneuvon kuljettajan yleisvastuuta kuljetuksen suorittamisesta ja kuljetettavista; 

4) taksinkuljettajan työkykyä ja työturvallisuutta; 

a. kuljettajan terveydentilaan, fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn vaikuttavista 

tekijöistä; 

b. taksinkuljettajan henkilökohtaiseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

 

3.2 Matkustajan toimintarajoitukset 
 

Matkustajan toimintarajoituksia koskeva taksinkuljettajan kokeen aihepiiri sisältää kysymyksiä 

ja tehtäviä säännöksistä, määräyksistä ja käytännöistä, jotka koskevat erityisryhmien, kuten 

lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden, kuljettamiseen liittyviä: 

1) liikenteen palveluista annetun lain mukaisia ja sen nojalla säädettyjä taksipalvelun laa-

tuvaatimuksia; 

2) kuljettajan käyttäytymistä ja vuorovaikutusta kuljetettavan kanssa koskevia vaatimuk-

sia; 

3) matkustajien ja matkustajaryhmien avun tarpeen tunnistamista ja avustamista koske-

via vaatimuksia; 

4) matkustajamukavuuteen vaikuttavia tekijöitä; 

5) teknisten apuvälineiden, turvalaitteiden ja viestimien oikeaa käyttöä ja kiinnittämistä 

kuljetuksissa; 

6) yhteiskunnan järjestämiä vammais-, päivähoito- ja koululaiskuljetuksia sekä vanhusten 

kuljetuksia. 
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