
 

 

TAKSILIIKENTEEN YRITTÄJÄKOULUTUKSEN KOE 

Kokeen ohjeet 

 osallistujien henkilöllisyys varmistetaan koetilaisuudessa 

 osallistujan on esitettävä voimassaoleva henkilökortti koetilaisuudessa 

 kokeen valvoja tarkistaa henkilöllisyyden ja tunnistaa näin kokeeseen 

osallistujan 

 koetilassa ei saa olla matkapuhelimia, kuulokkeita tai muita viestintä- tai 

tallennusvälineitä 

 koetilassa ei saa olla materiaaleja tai välineitä, joita voidaan käyttää kokeen 

suorittamiseksi osittain tai kokonaan vilpillisesti tai koekysymysten 

kopioimiseksi taikka muutoin eteenpäin välittämiseksi 

 kokeessa ei saa keskustella muun kuin Suomen Taksikoulutus Oy:n henkilöstöön 

kuuluvan kanssa 

 kokeen tekeminen toisen henkilön puolesta on kiellettyä 

 kokeen tai sen osien kopiointi ja tallentaminen millä tahansa tavalla on kiellettyä 

 edellä mainitut koetilassa kielletyt välineet ja keinojen käyttäminen tai käytön 

yrittäminen kokeessa katsotaan vilpiksi 

 Suomen Taksikoulutus Oy:n henkilöstöön kuuluvan lahjominen tai lahjomisen 

yrittäminen katsotaan myös vilpilliseksi menettelyksi 

 Suomen Taksikoulutus Oy:n henkilöstö ilmoittaa kaikesta havaitsemastaan 

vilpillisestä toiminnasta Liikenne- ja viestintävirastolle 

 kokeessa ei saa käyttää tulkkia 

 kokeessa voi olla mukana painetussa muodossa oleva sanakirja 

 kokeen valvoja tarkastaa sanakirjan ennen kokeen aloittamista 

 kokeen valvoja esittää kokeen arviointiperusteet osallistujille 

 kokeessa on 50 kysymystä 

 koekysymykset ovat monivalintakysymyksiä 

 monivalintakysymyksissä on vain yksi oikea vastaus 

 vastaukseksi saa valita vain yhden vaihtoehdoista 



 oikeasta vastauksesta saa 1 pisteen 

 väärästä vastauksesta saa 0 pistettä 

 vastaamatta jätetystä tehtävästä saa 0 pistettä 

 jos tehtävässä on valittu useampi kuin yksi vastausvaihtoehto, tehtävästä saa 0 

pistettä 

 koetta saa tehdä 2 tuntia 

 kokeesta saa poistua heti, kun kokelas kokee olevansa valmis 

 koe on hyväksytty, kun kokeesta saa vähintään 35 pistettä 

 kokeet arvioidaan viikon kuluessa kokeen suorittamisesta ja tarvittavat tiedot 

koetuloksesta lähetetään asianosaisille 

 kokeesta annetaan palaute sähköisesti sähköpostin välityksellä 

 palaute sisältää aihepiirikohtaiset pistemäärät ja tiedon siitä, miksi koe on 

hyväksytty tai hylätty 

 koulutusorganisaatio antaa todistuksen hyväksytystä kokeesta 

 koetodistus on paperinen 

 koetodistus toimitetaan postitse osallistujalle. Lisäksi koetodistus voidaan 

toimittaa osallistujalle myös sähköisesti sähköpostitse liitetiedostona 


