Hyvä taksinkuljettaja,
Taxistars (www.taxistars.eu) on EU:n osarahoittama hanke jossa mukana on 8 organisaatiota ja yritystä
Kreikasta, Belgiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Italiasta ja Kyproksesta.
Tavoitteenamme on kehittää koulutusmateriaalia taksinkuljettajille, joka vastaisi heidän jokapäiväistä
tarvetta työssään, olisi houkutteleva ja helppokäyttöinen, sekä tietysti käytännönläheinen ja
käyttäjäystävällinen. Projektin alkuvaiheessa kyseltiin taksinkuljettajilta ja todettiin että taksinkuljettajakoulutukseen on tarvetta, mutta sen täytyy olla vaivatonta, asiallista ja joustavaa.
Taxistars-hankkeessa laaja asiantuntijakunta taksi- ja kuljetussektorilta, ammatillisesta koulutuksesta,
tieto- ja viestintätekniikan sekä tekniikan alalta ovat työskennellet yhdessä kehittääkseen korkeatasoisen
ja ilmaisen koulutusmateriaalin jotka taksinkuljettajat voivat vaivattomasti käyttää sähköisessä
oppimisympäristössä (tietokone), sekä myös älypuhelimien ja tablettien applikaationa, koska tahansa,
kaikkialla.
Grafiikka, animaatiot, videot ja testit täydentävät Taxistars koulutusmateriaalin, ja tekevät
koulutuskokemuksesta mukavan taksinkuljettajille. Sinulla on 8 moduulia käytettävänä, nämä käsittelevät
kuljettajan hyvinvointia, ergonomiaa ja työturvallisuutta, hätätilanteiden hoitoa, omaa turvallisuutta,
laadukasta palvelua sekä miten käsitellä ristiriitoja työssäsi, ympäristöystävällisyyttä ja
ympäristöystävällistä ajoa.
Olemme iloisia saadessamme kutsua sinua testaamaan Taxistars projektin koulutusmateriaalia ja
pyydämme sinua ystävällisesti täyttämään seuraava kyselylomake ja jakamaan mielipiteesi kanssamme!
Tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja käytetään ainoastaan Taxistars koulutusmateriaalin edelleen kehittämiseen!

Taxistars työryhmän puolesta,

Kiitos osallistumisestasi!
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KYSELYLOMAKE

A. Taustatiedot:
Maa
Kreikka
Belgia
Itävalta
Saksa
Suomi
Sveitsi
Muu









Sukupuoli
Mies  Nainen 

Ikä

18-25  26-35  36-45  46-55  56-65  66-75  76+ 

Ammatti: Mikä seuraavista nimikkeistä kuvaa sinua parhaiten?
Taksinkuljettaja  Taksiyrittäjä  muu: ___________________________
Miten kauan olet työskennellyt taksialalla?
0-1 vuotta

 2-5 vuotta  6-10 vuotta  yli 10 vuotta 

Työskenteletkö: Kokoaikaisesti  Osa-aikaisesti  Satunnaisesti 
Oletko osallistunut johonkin vapaaehtoiseen taksialan koulutukseen?
Kyllä  Ei 

Jos olet, minkä tyyppiseen koulutukseen:
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B. Sisältö:

1.

Vastasiko koulutuspaketin sisältö työssä tarvitsemaasi osaamista?

Ei vastannut ollenkaan  ei vastannut juurikaan  vastasi kohtalaisesti  vastasi melko hyvin

 vastasi

erittäin hyvin 

2.

Arvioi seuraavat moduulit joihin tutustuit.

Moduuli 1: Kuljettajan hyvinvointi
a)

Miten arvioisit moduulin sisällön hyödyllisyyttä?

Ei ollenkaan hyödyllinen  ei juurikaan hyödyllinen  kohtalaisen hyödyllinen  melko hyödyllinen  erittäin
hyödyllinen



En osaa sanoa, en tutustunut kyseiseen moduuliin 
b) Mitkä osiot moduulista kiinnostivat sinua eniten? (mainitse 2 osiota)
Keskeiset stressin aiheuttajat ja niiden käsittely  Mitä muuta stressin hallitsemiseksi voi tehdä  Miten kofeiini,
alkoholi ja lääkkeet vaikuttavat reflekseihin  Energiaa ruuasta  Miten syödä terveellisesti päivän rutiineissa 
Tiedätkö miten hallitset uupumusta  Työ-/lepoajan ymmärtäminen 
c)

Puuttuuko moduulista mielestäsi jokin aihealue?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

d) Onko tässä moduulissa jokin aihealue joka vaatisi laajempaa käsittelyä?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

e) Onko tässä moduulissa jokin aihe jonka koet tarpeettomaksi?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?
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Moduuli 2: Ergonomia
a)

Miten arvioisit moduulin sisällön hyödyllisyyttä?

Ei ollenkaan hyödyllinen  ei juurikaan hyödyllinen  kohtalaisen hyödyllinen  melko hyödyllinen  erittäin
hyödyllinen



En osaa sanoa, en tutustunut kyseiseen moduuliin 
b) Mitkä osiot moduulista kiinnostivat sinua eniten? (mainitse 2 osiota)
Ergonomia ja ajaminen: Tiedätkö, miten vältät toistuvat ajamisesta syntyvät vammat  Istuimen säätö: miksi sillä
on väliä, miten se tehdään  Huonot ajoasennot ja niiden korjaaminen  Turvavyö: Mistä syystä et käytä sitä 
Turvavöiden oikea käyttö  Nuorten matkustajien kuljettaminen turvallisesti  Turvallinen nostaminen:
Selkävammojen ehkäisy 
c)

Puuttuuko moduulista mielestäsi jokin aihealue?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

d) Onko tässä moduulissa jokin aihealue joka vaatisi laajempaa käsittelyä?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

e) Onko tässä moduulissa jokin aihe jonka koet tarpeettomaksi?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?
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Moduuli 3: Liian mukavaa?
a)

Miten arvioisit moduulin sisällön hyödyllisyyttä?

Ei ollenkaan hyödyllinen  ei juurikaan hyödyllinen  kohtalaisen hyödyllinen  melko hyödyllinen  erittäin
hyödyllinen



En osaa sanoa, en tutustunut kyseiseen moduuliin 
b) Mitkä osiot moduulista kiinnostivat sinua eniten? (mainitse 2 osiota)
Ennakoiva ajotapa  Oikea ohjaamistekniikka  Mikä nopeus on liikaa  Mitä jokaisen tulee tietää renkaista 
Häiriötekijät: Miksi niihin pitäisi kiinnittää huomiota  Ajaminen huonolla kelillä  Jarrutus hätätilanteessa 
Elektroniset avustusjärjestelmät 
c)

Puuttuuko moduulista mielestäsi jokin aihealue?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

d) Onko tässä moduulissa jokin aihealue joka vaatisi laajempaa käsittelyä?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

e) Onko tässä moduulissa jokin aihe jonka koet tarpeettomaksi?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?
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Moduuli 4: Hätätilanteiden hoito
a)

Miten arvioisit moduulin sisällön hyödyllisyyttä?

Ei ollenkaan hyödyllinen  ei juurikaan hyödyllinen  kohtalaisen hyödyllinen  melko hyödyllinen  erittäin
hyödyllinen



En osaa sanoa, en tutustunut kyseiseen moduuliin 
b) Mitkä osiot moduulista kiinnostivat sinua eniten? (mainitse 2 osiota)
Toiminta äkillisissä sairauskohtauksissa  Perusensiapu  Mitä teet nähdessäsi onnettomuuden  Mitä teet
joutuessasi onnettomuuteen  Miten hoitaa onnettomuuden jälkipuinti 
c)

Puuttuuko moduulista mielestäsi jokin aihealue?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

d) Onko tässä moduulissa jokin aihealue joka vaatisi laajempaa käsittelyä?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

e) Onko tässä moduulissa jokin aihe jonka koet tarpeettomaksi?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

This project has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Moduuli 5: Oma turvallisuus
a)

Miten arvioisit moduulin sisällön hyödyllisyyttä?

Ei ollenkaan hyödyllinen  ei juurikaan hyödyllinen  kohtalaisen hyödyllinen  melko hyödyllinen  erittäin
hyödyllinen



En osaa sanoa, en tutustunut kyseiseen moduuliin 
b) Mitkä osiot moduulista kiinnostivat sinua eniten? (mainitse 2 osiota)
Taksinkuljettajien riskien neljä päätyyppiä  Väkivallan dynamiikan ymmärtäminen  Matkustajien arviointi 
Ennaltaehkäisevä turvallisuustekniikka  Riskien välttäminen autoteknisin varmennuksin  Teknologia
turvallisuuden lisääjänä  Passiiviset itsepuolustusstrategiat  Toimiminen aseella uhattuna  Toimenpiteet
ryöstön jälkeen 
c)

Puuttuuko moduulista mielestäsi jokin aihealue?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

d) Onko tässä moduulissa jokin aihealue joka vaatisi laajempaa käsittelyä?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

e) Onko tässä moduulissa jokin aihe jonka koet tarpeettomaksi?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?
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Moduuli 6: Palveluhenkisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus
a)

Miten arvioisit moduulin sisällön hyödyllisyyttä?

Ei ollenkaan hyödyllinen  ei juurikaan hyödyllinen  kohtalaisen hyödyllinen  melko hyödyllinen  erittäin
hyödyllinen



En osaa sanoa, en tutustunut kyseiseen moduuliin 
b) Mitkä osiot moduulista kiinnostivat sinua eniten? (mainitse 2 osiota)
Auto ja kuljettajan ammatillinen kuva  Oikea asennoituminen matkustajiin  Lisätoimet
matkustajatyytyväisyyden lisäämiseksi  Vammaisten matkustajien palvelun yleisperiaatteet 
Liikuntarajoitteisten matkustajien palvelu  Sokeiden ja näkövammaisten matkustajien palvelu  Kuulo- ja
puhevammaisten matkustajien palvelu  Miten kohdella matkustajia joilla on kognitiivisia vaikeuksia 
c)

Puuttuuko moduulista mielestäsi jokin aihealue?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

d) Onko tässä moduulissa jokin aihealue joka vaatisi laajempaa käsittelyä?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

e) Onko tässä moduulissa jokin aihe jonka koet tarpeettomaksi?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

This project has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Moduuli 7: Ristiriitojen hallinta ja ongelmallisten matkustajien käsittely
a)

Miten arvioisit moduulin sisällön hyödyllisyyttä?

Ei ollenkaan hyödyllinen  ei juurikaan hyödyllinen  kohtalaisen hyödyllinen  melko hyödyllinen  erittäin
hyödyllinen



En osaa sanoa, en tutustunut kyseiseen moduuliin 
b) Mitkä osiot moduulista kiinnostivat sinua eniten? (mainitse 2 osiota)
Ristiriitojen hallinta: Miten reagoida  Ristiriitojen välttäminen  Miten käsitellä ristiriitoja  Miten
vakuuttava kommunikointi auttaa sinua 
c)

Puuttuuko moduulista mielestäsi jokin aihealue?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

d) Onko tässä moduulissa jokin aihealue joka vaatisi laajempaa käsittelyä?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

e) Onko tässä moduulissa jokin aihe jonka koet tarpeettomaksi?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?
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Moduuli 8: Ympäristöystävällisyyden edut
a)

Miten arvioisit moduulin sisällön hyödyllisyyttä?

Ei ollenkaan hyödyllinen  ei juurikaan hyödyllinen  kohtalaisen hyödyllinen  melko hyödyllinen  erittäin
hyödyllinen



En osaa sanoa, en tutustunut kyseiseen moduuliin 
b) Mikä osio moduulista kiinnosti sinua eniten? (mainitse 1 osio)
Miksi ympäristöystävällisellä ajamisella on merkitystä  Miten ajetaan ympäristöystävällisesti 
c)

Puuttuuko moduulista mielestäsi jokin aihealue?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

d) Onko tässä moduulissa jokin aihealue joka vaatisi laajempaa käsittelyä?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?

e) Onko tässä moduulissa jokin aihe jonka koet tarpeettomaksi?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, mikä?
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3.

Mainitse 1-3 uutta asiaa jotka olet oppinut koulutuspaketista ja joista sinulle on hyötyä päivittäisessä
työssäsi?
______________________________________________________________________________

4.

Puuttuuko koulutuspaketista mielestäsi jokin aihealue?
Kyllä /Ei Jos kyllä, mikä? _________________

5.

Arvioi koulutuspaketin kieli: Kieli oli…
Erittäin monimutkaista / monimutkaista / asianmukaista / yksinkertaista / erittäin yksinkertaista

6.

Arvioi moduuleihin sisältyvät testit: Testit olivat…
Ei ollenkaan hyödyllisiä / ei juurikaan hyödyllisiä / kohtalaisen hyödyllisiä / melko hyödyllisiä /
erittäin hyödyllisiä

7.

Miten voimme kehittää/parantaa koulutuspakettia?

Kommentteja sisällöstä:
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C. Tekniset aspektit:

8.

Olen testannut koulutusmateriaalin käyttäen:
Tietokonetta  älypuhelinta tai tablettia  molempia 

Mikäli käytit tietokonetta:
a) Miten käyttäjäystävälliseksi koit sähköisen oppimisympäristön?
Ei ollenkaan käyttäjäystävälliseksi  ei juurikaan käyttäjäystävälliseksi  kohtalaisen käyttäjäystävälliseksi 
melko käyttäjäystävälliseksi  erittäin käyttäjäystävälliseksi 
b) Haittasiko mikään tekninen ongelma sähköisen oppimisympäristön käyttöä?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, millaisia ongelmia?

c) Miten voimme kehittää sähköistä oppimisympäristöä?
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Mikäli käytit älypuhelinta/tablettia:
a) Miten koit sovelluksen asentamisen?
Erittäin hankalaksi  hankalaksi  kohtalaisen vaivattomaksi  melko vaivattomaksi  erittäin vaivattomaksi 
b) Miten käyttäjäystävälliseksi koit sovelluksen?
Ei ollenkaan käyttäjäystävälliseksi  ei juurikaan käyttäjäystävälliseksi  kohtalaisen käyttäjäystävälliseksi 
melko käyttäjäystävälliseksi  erittäin käyttäjäystävälliseksi 
c) Haittasiko mikään tekninen ongelma sähköisen oppimisympäristön käyttöä?
Kyllä  Ei 
Jos kyllä, millaisia ongelmia?

d) Miten voimme kehittää sovellusta?
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Kommentteja sovelluksen ja sähköisen oppimisympäristön käytettävyydestä:

9.

Kuinka todennäköisesti suosittelet koulutuspakettia kollegallesi?

Ei ollenkaan todennäköistä  ei juurikaan todennäköistä  kohtalaisen todennäköistä melko todennäköistä 
erittäin todennäköistä 

Kiitos osallistumisesta!
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Annex
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Pilot period: ______________________
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Signature

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

This project has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This project has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

