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Sopimus kuljettajakortin käytöstä 

  
Tällä sopimuksella Taksi Helsinki Oy ja alla mainittu kuljettaja (mukaan lukien 
autoilija, tämän palveluksessa oleva kuljettaja tai muu henkilö) tekevät sopimuksen 
Taksi Helsinki Oy:n toimittaman kuljettajakortin (jäljempänä kortti) käytöstä ja siihen 
liittyvistä ehdoista.   

   
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen kuljettaja vahvistaa vastaanottaneensa 
kuljettajakortin ja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Kuljettajan 
tiedot kirjataan Taksi Helsinki Oy:n kuljettajarekisteriin, jonka rekisteriseloste on 
nähtävissä Taksi Helsingin palvelupisteessä, Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki.   

 

PIN-koodi Taksi Helsingin kuljettaja- ja viestintäportaalin sekä 
extranettiin: 

 
______________________  (=vapaavalintainen nelinumeroinen luku)   
 

 
Kuljettajanumero:  
    

_______________   Syntymäaika: ___________________    
  

Sukunimi:      ___________________________________________________   

Etunimet:       ___________________________________________________  

Katuosoite:      ___________________________________________________  

Postinumero:       _______________  Postitoimipaikka:   _________________ 

Puhelinnumero:    ___________________________________________________  

Sähköpostiosoite:   ___________________________________________________  
 

         Taksikuljettajan ajolupa myönnetty: ____________________________________ 

         Ajoluvan viimeinen voimassaolopäivä: __________________________________  

         Ajokortin viimeinen voimassaolopäivä: __________________________________ 

 
 

 
 
 



Liite 2:  Sopimus kuljettajakortin käytöstä 

 
 

Taksi Helsinki Oy Ratamestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI, puh. (09) 8770 2400, www.taksihelsinki.fi, y-tunnus: 0838031-9 

 
Haluan Taksi Helsingin tilausvälitysjärjestelmään seuraavat attribuutit ja sitoudun  
toimimaan niihin liittyvien palvelukuvausten ja ohjeiden mukaisesti. 

Suomen kansalaisuus:    

Pakettikuljetukset:   

Eläin mukana:    

MPK-kyydit:   

Oma laskutus -kyydit:   

Kiinteä hintaiset -kyydit:   

Seniorikuljetukset:   

Kasvomaski-vaatimus:   

Kampanja-kyydit:   

Englannin kielitaito: 

Ruotsin kielitaito: 
  

 
Saako kuljettajarekisterin tietoja luovuttaa nykyiselle tai tulevalle työnantajalle? 
 
    Kyllä        Ei   

   
Tätä sopimusta on tehty yksi (1) kappale, jota säilytetään Taksi Helsingin toimitiloissa. 
Kuljettaja saa allekirjoitetusta sopimuksesta halutessaan kopion. 

 

 
Paikka ________________________   Päivämäärä  ____________________________   
   
 
______________________________________________________________________  
 Kuljettajan allekirjoitus ja nimenselvennys   
   
 
______________________________________________________________________ 
Taksi Helsinki Oy:n puolesta, allekirjoitus ja nimen selvennys    
 
 
Lisätietoja:          autoilijapalvelut@taksihelsinki.fi 

http://www.taksialanlaatukeskus.fi/
http://www.taksialanlaatukeskus.fi/
mailto:autoilijapalvelut@taksihelsinki.fi
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Kuljettajakorttisopimuksen ehdot:                                                          
  

1. Kortti on Taksi Helsinki Oy:n omaisuutta.   
 

2. Kortti on henkilökohtainen ja se on pidettävä työvuoron aikana ajoneuvossa 
asiakkaiden nähtävillä. 

    
3. Taksi Helsingin tilausvälitysjärjestelmään ja muihin palveluihin saa kirjautua           

vain omaa korttia ja omia sisäänkirjautumistunnuksia käyttäen. 
    

4. Kuljettaja vastaa kortin käytöstä. Oman kortin ja sisäänkirjautumistunnusten 
luovuttaminen toiselle henkilölle on ehdottomasti kielletty.   

 
5. Kuljettajan yhteystietojen muutoksesta on välittömästi ilmoitettava Taksi 

Helsingille.   
 

6. Tilausvälityspäätettä, taksamittaria ja muita laitteita on käytettävä Taksi 
Helsingin ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

   
7. Taksi Helsingin välittämät tilaukset ja mahdolliset muut tehtävät on suoritettava 

Taksi Helsingin ohjeiden ja palvelukuvausten mukaisesti. 
    

8. Taksi Helsingin välittämät tilaukset tai mahdolliset muut tehtävät on suoritettava, 
ellei kuljettajalla ole perusteltua syytä kieltäytyä siitä. 
   

9. Taksiasemalla on kirjauduttava tilausvälitysjärjestelmässä asemaruutuun.   
 

10. Kuljettajan on ajoneuvon välittömästä läheisyydestä poistuttaessa kirjauduttava 
tauolle tai merkittävä itsensä varattuun tilaan. 
   

11. Aiheeton hätäilmoituksen lähettäminen on ehdottomasti kielletty.   
 

12. Kuljettaja on velvollinen korvaamaan Taksi Helsingille tai kolmannelle osapuolelle 
aiheuttamansa vahingot, jos hän tahallisesti tai tuottamuksellisesti käyttää 
tilausvälityslaitetta, taksamittaria tai muita laitteita vastoin tätä sopimusta tai 
Taksi Helsingin ohjeita. Kuljettaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat 
kortin häviämisestä ja huolimattomasta tai asiattomasta käytöstä.   
 

13. Pysyvästi tai tilapäisesti käyttökieltoon asetettu kortti on palautettava Taksi 
Helsingille välittömästi. 
   

14. Kortti on palautettava Taksi Helsingille välittömästi, mikäli Kuljettaja ei enää 
toimi taksinkuljettajana Taksi Helsingin välityksessä. 
 

15. Tämän sopimuksen allekirjoittajan tulee allekirjoittaa myös Taksi Helsingin 
kuljettajan laatusitoumus.    
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