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ARVOISA VASTAANOTTAJA, lue huolellisesti tämä hakuinfo.
Seuraava taksinkuljettajakoulutus alkaa 20.4.2017. Keski-Suomen Taksiyrittäjät ry järjestää uusille
alalle aikoville taksinkuljettajille taksinkuljettajan koulutuksen taksiyhtiöiden kanssa.
Peruskoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat taksinkuljettajan ammattiin. Koulutuksen
teoria opetus toteutuu iltaopetuksena sekä viikonloppuisin. Haku koulutukseen tapahtuu
palauttamalla hakulomake 18.4.2017 klo 10.00 mennessä. Kurssin lasku tulee
ilmoittautumisajan päätyttyä, maksu tulee suorittaa ennen koulutuksen aloittamista paikan
varmistamiseksi tai sovittaessa se voidaan maksaa 3 erässä.
Valinnat tapahtuu palautetun hakemuksen perusteella ja valinnasta ilmoitetaan viikkoa ennen
koulutusta.
Huomioithan myös samalla, että koulutus ei takaa työpaikkaa taksissa. Mahdollisen työpaikan
saaminen edellyttää lisäksi loppukokeen hyväksytyn suorittamisen sekä poliisin myöntämän
ammattiajoluvan hakemisen kihlakunnan poliisilaitokselta kurssin jälkeen.

Palauta lomake perusteellisesti täytettynä sekä ALLEKIRJOITETTUNA ,
haku kurssille päättyy 18.4.2017 klo 10.00 .
Lisätietoja tarvittaessa kuljettajakoulutus@taksiliitto.fi tai puh klo 10.00 – 16.00, 020 7919 475
KOULUTUKSEN HINNAT:
Peruskoulutus(lakisääteinen), ja paikalliskoe

550,00 €

LAITE- ja DATAKOULUTUS Jyvässeudulle
295,00 €
*(Jyväskylä ja Muurame alueet, koulutus on pakollinen tilausjärjestelmään tuleville kuljettajille)
PAKETTIHINTA, PERUS + JKL SEUTU +paikalliskoe
795,00
(sis paikallis kokeen ja kuljettajanumeron rekisteröinnin koulutuksineen sekä tutor osuus)
TRAFI koe kaikille osallistujille lisäksi

100,00

laitekoulutukset ovat edellytys kuljettajanumeron saamiseksi Keski-Suomen maakuntaan, jotta
taksia voi kuljettaa
paikalliskokeen uusinta kurssin yhteydessä

125,00 €/kunta

Peruutuksen tulee tapahtua kirjallisesti ennen kurssin alkamista, muutoin koulutuksen
järjestäjällä on oikeus periä puolet kurssimaksujen kokonaishinnasta kyseisen henkilön
kohdalla.
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Huomiothan, että sinulla on vähintään vuoden voimassa ollut ajokortti EU
alueella. Peruskokeen tulos pitää olla hyväksytty sekä paikallistuntemus kokeen
tulos hyväksytty ennen luvan hakemista.
Taksinajolupa on voimassa 5 vuotta myöntämisen jälkeen. Tämän jälkeen on
suoritettava täydennyskoulutus, jotta lupaa voi anoa uudelleen.
Rekisterisi ovat kunnossa, sakkoja ei 2 enempää tai rikoksia ei edellisen 5 vuoden
aikana, jotta Trafi voi myöntää sinulle ammattiajoluvan.
Terveydentilasi täyttää ajokortin C- ja D luokan ajokorttivaatimukset.
Suomenkielen suullinen ja kirjallinen taitosi soveltuvat vaativaan
asiakaspalvelutehtävään huomioiden vammaisten asiakkaiden vaatimukset
kuljetussopimuksissa, jotta voit toimia tarvittaessa vammaisen asiakkaan
avustajana kuljetuksen aikana.
Sinulla on alustava tieto tulevasta työpaikasta, ei välttämätön, emme halua
turhaan kouluttaa ketään reserviin.
Peruskoulutuksen jälkeen osallistuminen liikenteen turvallisuusviraston
kokeeseen Ajovarma Oy järjestämänä, hinta 100,00 euroa.
Taksin ajoluvan myöntää Trafi, mistä lupaa haetaan kurssin todistuksella. Luvan
hinta on 60,00 euroa.
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