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Ohje Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen 
järjestämisestä 

1 Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen järjestämi-
nen 

1. Taksiliikenteen koulutusorganisaatio on velvollinen järjestämään liikenteen pal-
veluista annetussa laissa (320/2017) 6 a §:n määritellyn taksiliikenteen yrittäjä-
koulutuksen ja yrittäjäkokeen lain sekä Liikenne- ja viestintäviraston antamien 
määräyksien TRAFICOM/391024/03.04.03.00/2020 sekä TRA-
FICOM/391032/03.04.03.00/2020 asettamien vaatimuksien mukaan. 

2. Taksiliikenteen koulutusorganisaatio on velvollinen järjestämään taksiliikenteen 
yrittäjäkoulutusta Traficomin vahvistaman koulutusohjelman mukaisesti. 

3. Taksiliikenteen koulutusorganisaatio on velvollinen järjestämään taksiliikenteen 
yrittäjäkoetta yrittäjäkokeen järjestämissuunnitelman mukaisesti. 

2 Taksiliikenteen yrittäjäkokeen siirtymäsäännöksen käytännön to-
teutus 

Liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) lailla (299/2021) säädetyn siirtymäsään-
nöksen mukaan asiakkaat, jotka täyttävät siirtymäsäännöksen asettamat ehdot voivat osallis-
tua taksiliikenteen yrittäjäkokeeseen ilman yrittäjäkoulutuksen suorittamista. Siirtymäsäännös 
on voimassa 1.5.2021-30.4.2022 välisen ajan. 

Asiakas voidaan ottaa taksiliikenteen yrittäjäkokeeseen ilman yrittäjäkoulutuksen suoritta-
mista, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy: 

1) Asiakkaalla on 1.7.2018-30.4.2021 välisen aikana hänelle myönnetty taksilii-
kennelupa, joka on voimassa oleva yrittäjäkokeen suoritushetkellä. 

o Asiakkaan pitää esittää tosite voimassa olevasta taksiliikenneluvasta 
päästäkseen yrittäjäkokeeseen ilman yrittäjäkoulutuksen suorittamista. 

 Tosite voi olla alkuperäinen taksiliikennelupa, kopio taksiliiken-
neluvasta tai sähköinen dokumentti taksiliikenneluvasta. 
 

o Asiakkaalle pitää tehdä selväksi, että taksiliikenneluvan pitää olla voi-
massa oleva yrittäjäkokeen suoritushetkellä.  
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2) Jos taksiliikennelupa on yrityksen nimellä, tulee kokeeseen osallistuvan asiak-
kaan olla merkittynä taksiliikenneluvalle Liikenteestä vastaavaksi henkilöksi 
(LVH). 

o Taksiliikennelupa pitää olla myönnetty 1.7.2018 - 30.4.2021 välisenä 
aikana ja lupa pitää olla voimassa yrittäjäkokeen suoritushetkellä. 

o Asiakkaan pitää esittää tosite voimassa olevasta taksiliikenneluvasta 
päästäkseen yrittäjäkokeeseen ilman yrittäjäkoulutuksen suorittamista. 

 Tosite voi olla alkuperäinen taksiliikennelupa, kopio taksiliiken-
neluvasta tai sähköinen dokumentti taksiliikenneluvasta. 
 

o Asiakkaalle pitää tehdä selväksi, että taksiliikenneluvan pitää olla voi-
massa oleva yrittäjäkokeen suoritushetkellä. 

Kummassakin edellä mainitussa tapauksessa asiakkaan pitää todistaa 1.7.2018-30.4.2021 
välisenä aikana myönnetyllä ja voimassa olevalla taksiliikenneluvalla oikeutensa osal-
listua taksiliikenteen yrittäjäkokeeseen ilman yrittäjäkoulutuksen suorittamista. 

Asiakas ei saa suorittaa yrittäjäkoetta ilman yrittäjäkoulutuksen suorittamista,  

• jos hänellä ei ole 1.7.2018 - 30.4.2021 välisenä aikana myönnettyä taksi-
liikennelupaa tai häntä ei ole nimetty 1.7.2018-30.4.2021 välisenä aikana 
myönnetylle taksiliikenneluvalle liikenteestä vastaavaksi henkilöksi tai ky-
seessä oleva taksiliikennelupa ei ole enää voimassa. 

• jos asiakas esittää ainoastaan suullisesti oikeutensa osallistua yrittäjäko-
keeseen ilman yrittäjäkoulutuksen suorittamista, ilman tositetta taksilii-
kenneluvasta. 

Taksiliikenteen Koulutusorganisaatio on velvollinen tarkistamaan jokaisen henkilön oikeuden 
osallistua liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 6 a §:n määriteltyyn taksiliikenteen 
yrittäjäkokeeseen. 
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