Maahanmuuttajille suunnattu koulutus (MAO)
Logistiikan perustutkinnon osaan valmistava koulutus
Voit toimia

TAKSINKULJETTAJANA tai
PIKKUBUSSINKULJETTAJANA
Taksinkuljettajien työtehtävät
Kuljettajat työskentelevät perinteisen taksiliikenteen lisäksi palveluliikenteessä
kaupunkien ja kuntien tilaamissa koulu- ja päiväkotikuljetuksissa sekä erilaisissa vanhustenhoitoon liittyvissä kuljetuksissa. Muita taksinkuljettajien työtehtäviä ovat lentokenttäkuljetukset sekä yrityksien tilaamat kuljetukset aina Premium -tason kuljetuksiin.
Pikkubussin
Pienemmillä 9-16 paikkaisella linja-autolla suoritetaan enenevässä määrin erilaisia
palveluliikenteen kuljetuksia. Kuljettajat työskentelevät palveluliikenteessä erityisryhmien
parissa. Tilausliikenteessä asiakasryhminä voi olla esimerkiksi yritykset ja erilaiset
lentokenttäkuljetukset.
Työtehtävissä menestyminen edellyttää
Kuljettajat työskentelevät itsenäisesti erilaisien asiakasryhmien parissa, joten kuljettajalla tulee olla hyvä asenne asiakaspalvelutyöhön, rauhallinen luonne ja riittävä
suomen kielen taito. Työssä vaaditaan huolellisuutta ja vastuullisuutta joskus kiireisessäkin aikataulussa. Ehdoton edellytys työssä onnistumiselle on liikenneturvallisuuden
vaaliminen, ammatin edellyttämä paikallistuntemus ja valmius tehdä vaihtelevaa
vuorotyötä.
Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnon osat; kuljetusalan perustason ammattipätevyys, taksikuljetukset, linja-autokuljetukset.
Pääsyvaatimukset
• Ikä 21 vuotta
• B-luokan ajo-oikeus. Autokoulun syventävä vaihe on oltava
suoritettu ja B-luokan ajo-oikeuden saannista vähintään 1 vuosi aikaa
• Nuhteeton ajohistoria ja soveltuvuus vuorotyöhön
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Taxi driver and minibus driver D1, part of the Vocational Qualification in Logistics

Education for adult immigrants
Preparatory training for part of the Vocational Qualification
in Logistics

TAXI DRIVER AND MINIBUS DRIVER
Tasks of a taxi driver

In addition to the normal call-based taxi service, taxi drivers also manage school and
nursery school journeys booked by cities and municipalities, as well as journeys relating
to the care of elderly people. Other tasks consists of airport and train station transport
as well as transport booked by companies, including VIP transport.
Tasks of a minibus driver
The smaller, 9- to 16-seater minibuses mainly take care of different kinds of service
transport. Minibus drivers often work in providing service transport for special groups.
Often companies and tourist groups heading to the airport or train station use charter
bus services.
Skills needed for the work
Taxi and minibus drivers work independently with different customer groups. Therefore, they need to be customer-oriented as well as calm in nature. Finnish language skills
need to be sufficient.
Taxi and minibus drivers must be careful and responsible at all times, although the
schedules might sometimes be tight. Most importantly a taxi and minibus driver must
cherish road safety, know the surrounding areas and be able to work in shifts.
The following parts of a vocational qualification will be completed during the training:
basic level Professional Qualification of Logistics; taxi driving and bus driving.
You can apply for the training, if:

•
•
•

you are 21 years of age
you have B-level driver’s license. You have completed the advanced stage of
driving school, and you have had the B-level driver’s license for at least one
(1) year.
you have a clean driving history and are able to work shifts.

To apply, please go to www.tts.fi
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For more information, please
contact:
Study Secretary Heli Brandes
Tel. 050 3879 559,
email: heli.brandes@tts.fi

