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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiföra-
re 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att lagen om 

yrkeskompetens för taxiförare ändras. Avsik-
ten är att slopa den övre åldersgränsen på 70 
år för körtillstånd. 

För att utreda hur äldre förare uppfyller de 
medicinska kraven föreslås att de ska ge-
nomgå en utvidgad läkarkontroll där man 
också beaktar hur faktorer som hänför sig till 
åldrandet inverkar på körhälsan. Strängare 
krav ska gälla sökande från 68 års ålder. Det 
föreslås att förare ska visa att de uppfyller de 
medicinska kraven när de etablerar sig i 
branschen, och från 45 års ålder även när gil-
tighetstiden för körtillståndet ska förlängas. 
För taxiförare gäller fortfarande de strängare 
medicinska krav som gäller för lastbils- och 
bussförare och dessutom närmare bestämda 
krav på förares funktionsförmåga vid assi-
stans till passagerare. 

Enligt den föreslagna lagen beviljas körtill-
stånd för två år åt gången, om sökanden har 
fyllt 68 år. 

Om giltighetstiden för ett körtillstånd har 
gått ut, är det möjligt att få en taxiförares be-

hörighet att börja gälla på nytt genom till-
lämpning av bestämmelserna om förlängning 
av giltighetstiden för körtillstånd. Bestäm-
melserna gör det möjligt också för taxiförare 
som före lagens ikraftträdande förlorat sin 
behörighet på grund av den övre åldersgrän-
sen att få behörigheten tillbaka. 

Utbildningen för taxiförare ska enligt för-
slaget utvecklas i syfte att förbättra färdighe-
terna och servicen. Utbildning i att assistera 
olika passagerargrupper och se till deras sär-
skilda behov samt upprätthålla deras säkerhet 
ska ges i form av praktiska övningar även 
inom fortbildningen.  

I lagen föreslås bestämmelser om möjlighe-
ten att bevilja temporära körtillstånd. Kravet 
på lokalkännedom ska preciseras och brott 
mot bestämmelsen bli straffbart. Det föreslås 
att bestämmelserna om beviljande av dispens 
från de medicinska kraven för körtillstånd 
upphävs. 

Lagen avses träda i kraft den 1 september 
2014. 

 
————— 
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MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

I lagen om yrkeskompetens för taxiförare 
(695/2009) fastställs behörighetskraven för 
förare som med personbil bedriver taxitrafik 
som avses i lagen om taxitrafik (217/2007). 
Utöver körrätt för fordonet ska föraren ha ett 
körtillstånd för taxiförare som beviljats av 
polisen. För att körtillstånd ska beviljas krävs 
körrätt för fordonet samt yrkeskunnande och 
lämplighet för uppgiften. 

Körtillstånd beviljas för fem år och för 
högst den tid som körrätten gäller. Körtill-
stånd beviljas dock högst tills personen i frå-
ga fyller 70 år. Körtillstånd kan inte beviljas 
personer som har fyllt 70 år. 

Antalet tillståndshavare i registret är mellan 
80 000 – 90 000, men bara en del av dem ar-
betar i yrket. Antalet företagare är cirka 
9 000 och taxibilar cirka 10 000. Antalet fö-
rare i huvudsyssla uppskattas utifrån antalet 
beviljade taxitillstånd (9 500) vara ca 20 000. 
Det beviljas dryg 2 000 nya tillstånd per år. 

Föraren ska uppfylla de krav som gäller ut-
bildning, lokalkännedom, hälsotillstånd och 
viss oförvitlighet. Den som har för avsikt att 
etablera sig i branschen ska avlägga en 
grundutbildning (30 timmar) och den som 
ska förlänga giltighetstiden för körtillståndet 
en fortbildning (7 timmar). Körtillstånd be-
viljas inte en person som har kortvarigt kör-
kort för bil. Efter att körkortslagen 
(386/2011) trädde i kraft kan förarens mini-
miålder vara 19 år, eftersom följande körkort 
av något annat slag än ett kortvarigt körkort 
kan lämnas ut tidigast ett år efter att en kort-
varig körrätt erhållits. Om en person exem-
pelvis på grund av körförbud får ett nytt 
kortvarigt körkort, gäller samma tidsfrist på 
ett år för det nya körkortet och erhållandet av 
körtillstånd skjuts fram. Av innehavaren av 
ett körkort som utfärdats i någon annan EES-
stat krävs att han eller hon haft körkort för bil 
i minst två år. 

I Finland har på yrkesförare inom vägtrafi-
ken traditionellt tillämpats en övre ålders-
gräns på 70 år. Den övre åldersgräns som ge-

nom körkortskraven gällde bussförare och 
förare av lastbilsdragna fordonskombinatio-
ner av klass E slopades 2010, då medlemssta-
terna enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/126/EG om körkort inte längre 
tilläts begränsa körkortets giltighetstid på 
grund av en övre åldersgräns. En orsak till 
ändringen var särskilt behovet att i takt med 
att kraven på förarna blir strängare tillåta att 
äldre förare anlitas för att sköta vissa kör-
ningar utan passagerare eller utan last. 

När den övre åldersgränsen för körkort för 
förare av tunga fordon slopades krävde riks-
dagen att undersökningarna av körhälsan ska 
vara specifika för olika transportuppdrag. Av 
förare av ett lastat fordon krävdes ett utlåtan-
de av en läkare som är insatt i geriatri. I öv-
rigt var det möjligt att påvisa att de medi-
cinska kraven uppfylls genom ett utlåtande 
utifrån en grundläggande undersökning av 
körhälsan. Efter att körkortslagen (386/2011) 
trädde i kraft till alla delar den 19 januari 
2013 infördes för äldre förare ett utvidgat 
förfarande med läkarkontroller som innebär 
att man ska beakta effekterna av hur hälsan 
påverkas med stigande ålder när det gäller 
körförmågan. Utlåtandet från dessa kontrol-
ler ersätter det utlåtande av en läkare som är 
insatt i geriatri som har krävts av förare av 
tunga fordon. Kravet på ett mer omfattande 
läkarutlåtande gäller förare i grupp 2 (last-
bilsförare i kategori C och C1 och bussförare 
i kategori D och D1) tills de har fyllt 70 år 
och det giltiga körkortet ska förnyas samt fö-
rare i grupp 1 (övriga kategorier) när det där-
på följande körkortet ska förnyas. 

Bestämmelser om körhälsa och undersök-
ningar av körhälsa ingår i social- och hälso-
vårdsministeriets förordning om körhälsa 
(1181/2011) till vilken har fogats en be-
stämmelse som gäller utvidgade läkarkon-
troller (16/2013). Enligt bestämmelsen ska 
vid dessa kontroller särskilt beaktas hur fak-
torer som hänför sig till åldrandet inverkar på 
den kognitiva och fysiska funktionsförmågan 
och på körhälsan. Vid kontrollerna ska sär-
skild vikt fästas vid sådana sjukdomar och 
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medicineringar som inverkar på funktions-
förmågan och som tillsammans eller separat 
kan försvaga personens körförmåga. Vid be-
dömning av körhälsan under en grundläg-
gande undersökning beaktas alla sjukdomar, 
funktionsnedsättningar och förändringar i 
hälsotillståndet som inverkar på körhälsan 
samt deras samverkan. I ett mer omfattande 
utlåtande beaktas dessutom en tilltagande fö-
rekomst av sjukdomar som eventuellt har 
samband med åldrandet och eventuella medi-
cineringars effekter på sinnena, den kognitiva 
och motoriska funktionsförmågan och via 
dessa på körförmågan. Vid bedömningen av 
samverkan beaktas förarens alla sjukdomar 
och mediciner samt användning av alkohol 
och andra rusmedel som inverkar på förarens 
hälsa och funktionsförmåga. 

En taxiförare ska ha minst körkort för kate-
gori B i grupp 1, men han eller hon ska upp-
fylla de medicinska kraven för förare i grupp 
2, vilka gäller lastbils- och bussförare. Dess-
utom ställs även i övrigt sådana medicinska 
krav som är nödvändiga för att taxiföraren 
ska kunna upprätthålla passagerarnas säker-
het och assistera dem samt krav på sådana 
kunskaper i finska eller svenska som behövs 
för växelverkan med passagerarna. Kraven 
följer av transportuppdraget och kvalitets-
normerna för taxitjänster om vilka det be-
stäms i lagen om taxitrafik (217/2007). En-
ligt kvalitetsnormerna ska föraren vid bedri-
vande av taxitrafik bl.a. se till att kunden sä-
kert kan ta sig in i och ut ur bilen och erbjuda 
den assistans som kunden behöver samt er-
bjuda assistans och assistera vid in- och ut-
lastning av bagage. Många av de transporter 
som samhället ordnar, såsom transporter till 
dagvård, skolor och transporter av funktions-
hindrade personer och äldre personer, sköts 
med taxi. Taxi anlitas även i övrigt i stor ut-
sträckning av personer som behöver särskild 
assistans exempelvis p.g.a. ålder eller funk-
tionsnedsättning till följd av sjukdom. Dessa 
passagerare klarar sig inte nödvändigtvis 
självständigt utan är beroende av förarens as-
sistans. Förarens förutsättningar att betjäna 
och assistera olika kundgrupper och garante-
ra deras säkerhet har dock inte särskilt be-
dömts av någon läkare eller av tillstånds-
myndigheten. Kravet på att kunna uppfatta 
tal på fyra meters avstånd är viktigt för förare 

som sköter persontrafik med tanke på trans-
porternas säkerhet och kundbetjäningen även 
när det gäller andra än transporter av synska-
dade. 

Lagen innehåller inga bestämmelser om 
beviljande av temporära körtillstånd. Enligt 
lagens 13 § 2 mom. kan däremot ett av poli-
sen fattat förvaltningsbeslut om förlängning 
av körtillståndets giltighetstid under högst en 
månad godkännas som bevis på rätten att ar-
beta som taxiförare. Likaså är det enligt la-
gens 4 § möjligt att under vissa förutsätt-
ningar börja köra transporter som ordnas av 
samhället med stöd av ett av polisen fattat 
förvaltningsbeslut. I fråga om sådana trans-
porter kan man tillåta att körningar inleds in-
nan utbildningskraven uppfylls, om det före-
kommer problem med tillgången på utbild-
ningstjänster och ett särskilt behov talar för 
att körningarna inleds. I detta fall tillåts sö-
kanden komplettera sin ansökan senast inom 
sex månader med ett intyg över avlagt prov 
för taxiförare. 

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja dispens 
från de medicinska kraven i fråga om körtill-
stånd. I praktiken har dispens beviljats i väl-
digt få fall, under de senaste åren i genom-
snitt ett per år. Det har varit fråga om dispens 
från synkraven. 

 
2  Föreslagna ändringar 

2.1 Slopande av den övre åldersgränsen 
för körtillstånd 

Medicinska krav och hälsoundersökningar 
 
Det föreslås att bestämmelserna i 4 § 2 

mom. 1 punkten och 10 § om den övre ål-
dersgränsen för körtillstånd slopas i lagen om 
yrkeskompetens för taxiförare. Det föreslås 
att körtillstånd ska kunna beviljas och dess 
giltighetstid förlängas så länge som sökan-
dens förutsättningar för körtillstånd uppfylls. 

Hur äldre taxiförare uppfyller kraven på 
hälsa när det gäller bilkörning och förarens 
uppgifter ska vid körkortsförfarandet bedö-
mas utgående från en utvidgad läkarkontroll 
där man beaktar faktorer som hänför sig till 
åldrandet. Dessutom ska de läkare som utför 
kontrollerna ges närmare anvisningar om den 
funktionsförmåga som krävs av taxiförare 
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med tanke på omsorg om passagerarnas sä-
kerhet och assistans till dem. De krav som 
ställs på funktionsförmågan föreslås gälla 
alla taxiförare oberoende av ålder. 

Läkare eller specialistläkare som kontrolle-
rar körhälsan kan skriva utlåtanden utifrån en 
utvidgad läkarkontroll om att också de krav 
som ställs på taxiförares funktionsförmåga 
uppfylls. Uppföljningen av förarens hälsotill-
stånd ska kompletteras av läkares anmäl-
ningsplikt när hälsotillståndet inte bara är till-
fälligt försämrat och personen därför inte 
längre uppfyller de medicinska kraven som 
gäller körhälsan. Anmälningsplikten gäller 
inte förlorande av taxiförares funktionsför-
måga därför att enligt 21 § i körkortslagen 
gäller anmälningsplikten bara de krav om 
körhälsa som bestäms där. Den utvidgade lä-
karkontrollen föreslås gälla personer som har 
fyllt 68 år och som har för avsikt att etablera 
sig i branschen eller ska förlänga giltighetsti-
den för sitt körtillstånd. 

Vid en utvidgad läkarkontroll ska äldre tax-
iförares funktionsförmåga och de hälsomäs-
siga förutsättningar som behövs för att köra 
bedömas. Motsvarande förfarande tillämpas 
även på förare av tunga fordon. En försämrad 
funktions-, iakttagelse- och bedömningsför-
måga som har samband med åldrandet eller 
med sjukdomar, njutningsmedel och medici-
ner har konstaterats minska en motorfordons-
förares förutsättningar att klara sig tryggt i 
trafiken och inverka bl.a. på sinnena och in-
formationshanteringsförmågan samt på de 
motoriska funktionerna. Syftet med utvidga-
de kontroller är att identifiera förare, vars 
körhälsa har försämrats i den mån att de inte 
längre klarar sig tryggt i trafiken och som 
trots en avsevärd försämring av funktions-
förmågan ändå inte slutar köra bil. Faktorer 
som försämrar äldre förares körförmåga kan 
utöver plötsliga sjukdomsattacker vara sam-
tidig medicinering av flera sjukdomar, vilken 
inverkar på det centrala nervsystemet, sänkt 
vakenhetsgrad, ökad trötthet, hjärnsjukdomar 
som försämrar omdömesförmågan, medve-
tenheten om symptom och uppmärksamheten 
eller sjukdomar som inverkar på sinnena, den 
kognitiva funktionsförmågan, dvs. informa-
tionshanteringsförmågan, eller de motoriska 
funktionerna. Vid olycksutredningar har 
många samtidiga sjukdomar och medicine-

ring konstaterats vara ett allmänt problem 
bland äldre. Användningen av mediciner och 
sjukdomsfrekvensen ökar ofta kraftigt med 
stigande ålder och en ständig ökning har 
kunnat konstateras. De mest problematiska 
medicinerna med tanke på bilkörning är hu-
vudsakligen de mediciner som inverkar på 
det centrala nervsystemet. Sådana mediciner 
är framför allt mediciner mot neuros och 
ångest samt sömnmediciner. Vid den utvid-
gade kontrollen identifieras och bedöms de 
effekter som dessa omständigheter har för 
körhälsan. 

Dessutom föreslås att de serviceskyldighe-
ter som anges i lagen om taxitrafik och den 
funktionsförmåga som behövs för assistans 
till passagerare som avses i 5 § i denna lag 
ska bedömas separat. Ett separat utlåtande av 
funktionsförmågan ska utfärdas och bifogas 
till läkarutlåtandet. Utlåtandet om funktions-
förmågan utfärdas på Trafiksäkerhetsverkets 
blankett. Det föreslås att man vid läkarunder-
sökningen beaktar förmågan att hantera pas-
sagerarnas bagage och hjälpmedel, fästa rull-
stolar och säkerhetsutrustning även i trånga 
utrymmen samt annan assistans exempelvis 
på grund av sjukdom eller funktionsnedsätt-
ning. Det är inte enbart fråga om bedömning 
av körförmågan utan om en mer omfattande 
bedömning av funktionsförmågan när det 
gäller assistans. Till lagens 5 § 2 mom. ska 
fogas ett bemyndigande om att Trafiksäker-
hetsverket meddelar föreskrifter om under-
sökning av funktionsförmågan. 
Det föreslås att man utreder om de medicins-
ka kraven inklusive kravet om funktionsför-
mågan för körtillstånd uppfylls när en förare 
etablerar sig i branschen och liksom för när-
varande även när giltighetstiden för körtill-
stånd förlängs från och med det körtillstånd 
som är giltigt då sökanden fyller 45 år. Poli-
sen kan enligt paragrafens 3 mom. kräva att 
båda av de utlåtandena som avses i 2 mom. 
ska visas upp. Momentet är i sak oförändrat. 
 
2.2 Ändringar i giltighetstiderna för 

körtillstånd  

Om sökanden har fyllt 68 år föreslås det att 
körtillstånd beviljas för två år åt gången en-
ligt 10 § i lagen om yrkeskompetens för taxi-
förare. Ålderskravet fastställs enligt den tid-
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punkt då ansökan lämnas in eller exempelvis 
då posten registrerat att ansökan har anlänt 
till myndigheten. Övriga körtillstånd föreslås 
fortfarande gälla för fem år åt gången. Vid 
förlängning av giltighetstiden för körtillstånd 
beviljas körtillstånd för två år åt gången även 
då sökanden uppnår nämnda ålder under den 
giltighetstid som har antecknats i ett tillstånd 
som sökanden redan har. Förfarandet mot-
svarar det förfarande som tillämpas på förare 
av tunga fordon. 

Eftersom giltighetstiden för körkort och 
körtillstånd har förkortats leder en koppling 
av körtillståndets giltighetstid till körrättens 
giltighetstid i praktiken till onödigt förnyan-
de av körtillstånd och skyldigheter i anknyt-
ning därtill i form av läkarundersökningar 
och fortbildning i synnerhet för förare som 
har körkort för lastbil eller buss i grupp 2. 
Därför föreslås det att körtillståndet på grund 
av sökandens ålder ska gälla för en viss tid, 
för fem eller två år åt gången. En gällande 
körrätt ska utgöra ett villkor för beviljande 
och utlämnande av körtillstånd, men det att 
giltighetstiden för körrätt går ut under till-
ståndsperioden av den anledningen att kör-
kortet inte har förnyats ska inte inverka på 
giltighetstiden för körtillståndet. Det att gil-
tighetstiden för körrätt går ut utgör givetvis 
ett hinder för att köra taxi, även om körtill-
ståndet ännu gäller. I enlighet med den före-
slagna ändringen av lagens 15 § 2 mom. för-
utsätter det att giltighetstiden för körrätten 
går ut under tillståndsperioden inte att körtill-
ståndet återkallas. För att framhäva kravet på 
en gällande körrätt föreslås det att 2 § ändras 
och att det till 10 § fogas en bestämmelse om 
villkoren för utlämnande av körtillstånd. Om 
en innehavare av körtillstånd har meddelats 
körförbud på grund av trafikbrott, ska körtill-
ståndet utöver körkortet omhändertas av po-
lisen under den tid körförbudet gäller. Ut-
lämnande av körtillstånd förutsätter att vill-
koren för beviljande uppfylls. I det fall att 
giltighetstiden för körrätt går ut efter utläm-
nandet av ett temporärt körtillstånd, men före 
utlämnandet av det egentliga körtillståndet, 
ska körtillståndet enligt 17 § 4 punkten åter-
kallas tills vidare tills körrätten har börjat 
gälla på nytt och villkoren för utlämnande av 
körtillstånd således uppfylls. 

En förutsättning för att ett körkort som har 
utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat 
ska godkännas för beviljande av körtillstånd 
är att den som ansöker om körtillstånd har 
haft körkortet minst ett år efter att han eller 
hon fyllde 18 år. Tidsfristen motsvarar såle-
des den som gäller för utlämnande av andra 
än kortvariga körkort. 

 
2.3 Förfarande för att få förarbehörig-

het och körtillstånd att börja gälla 
på nytt  

Enligt förslaget ska till 13 § i lagen om yr-
keskompetens för taxiförare fogas en be-
stämmelse om förfarandet för att få taxiföra-
res behörighet att börja gälla på nytt, om kör-
tillståndet inte har förnyats (3 mom.). Med 
stöd av denna bestämmelse kan behörigheten 
börja gälla på nytt även i sådana fall då gil-
tighetstiden för körtillståndet har gått ut på 
grund av den övre åldersgränsen. 

För att få behörigheten att börja gälla på 
nytt ska de bestämmelser som gäller förläng-
ning av giltighetstiden för körtillstånd tilläm-
pas. Av sökanden krävs ett intyg över fort-
bildning och läkarutlåtanden om körhälsa 
och funktionsförmåga, om sökanden har fyllt 
eller fyller 45 år under den giltighetstid som 
antecknats på ett körtillstånd han eller hon 
redan har. Läkarutlåtandet om körhälsa ska 
uppfylla kraven på ett mer utvidgat läkarutlå-
tande, om sökanden har fyllt 68 år. I utlåtan-
det som bifogas till läkarutlåtandet om kör-
hälsa ska tas ställning till huruvida den funk-
tionsförmåga som taxiförare behöver för att 
assistera passagerare uppfylls. Sökandens 
lämplighet ska även bedömas exempelvis i 
fråga om trafikförseelser liksom även i övrigt 
i samband med förnyande. Enligt statsrådets 
förordning om yrkeskompetens för taxiförare 
är huvudregeln att fortbildningen ska ges un-
der giltighetstiden för det tillstånd som ska 
förnyas. Om körtillståndet inte gäller på 
grund av att det inte har förnyats, har mot-
svarande tidsfrist fastställts för erhållandet av 
fortbildning. På grund av att körtillståndets 
giltighetstid är kortare för äldre förare ska 
tidsfristen kontrolleras åtminstone i fråga om 
dessa förare. Om giltighetstiden för körtill-
ståndet har gått ut på grund av att det inte har 
förnyats är det, oberoende av avbrottets 
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längd och den omfattning fortbildning som 
krävs, motiverat att i fråga om alla förare 
som fortbildning endast godkänna utbildning 
som erhållits inom två år före ansökan om 
förnyelse. 

 
2.4 Utvecklande av taxiförares färdighe-

ter  

Utbildning 
 
En taxiförare ska agera i enlighet med kva-

litetsnormerna i lagen om taxitrafik, men in-
nehavaren av taxitillståndet ansvarar i sista 
hand för att kvalitetsnormerna uppfylls. Des-
sa frågor tas upp inom grundutbildningen för 
taxiförare. Nuvarande grundutbildning ger 
emellertid inte nödvändigtvis tillräckliga fär-
digheter i dessa frågor, eftersom undervis-
ningen ges i form av teoriundervisning. 
Statsrådets förordning om yrkeskompetens 
för taxiförare innehåller närmare bestämmel-
ser om grundutbildningens innehåll och un-
dervisningens sammanlagda omfattning, men 
prioriteringarna i undervisningen avgörs i 
slutändan av utbildningsanordnaren. 

Identifiering av passagerarnas behov av as-
sistans och givande av assistans med beak-
tande av deras särskilda behov samt garante-
randet av säkerheten exempelvis under trans-
porter av kunder som använder rullstol förut-
sätter praktisk kunskap när det gäller att han-
tera en rullstol och fästa den i fordonet. Vid 
sidan av de krav på funktionsförmåga som i 
lagen antecknats i samband med de medi-
cinska kraven föreslås att taxiförarnas grund-
utbildning och fortbildning utvecklas så, att 
dessa frågor behandlas så att utbildningen ger 
bättre praktiska färdigheter. Detta förutsätter 
utbildning i form av praktiska övningar. Det 
föreslås att bestämmelsen om grundutbild-
ning i 6 § 1 mom. preciseras vad gäller detta. 
För att upprätthålla och utveckla färdigheter-
na och säkerställa att även de som redan ver-
kar i branschen har nödvändiga praktiska 
färdigheter, föreslås det att 12 § ändras så att 
även fortbildningen alltid ska omfatta under-
visning i dessa frågor. För att undervisningen 
och övningarna ska ge förarna lämpliga och 
så mångsidiga praktiska färdigheter som 
möjligt när det gäller att kunna beakta sär-
skilda behov och assistera personer som an-

vänder olika hjälpmedel, är det motiverat att 
utbildningsanordnarna utvecklar utbildningen 
i samarbete med handikapporganisationerna. 
Efter att lagändringen har godkänts bör skä-
lig tid kunna reserveras för utvecklandet av 
praktiska övningar och godkännandet av ett 
utbildningsprogram med nya krav, varefter 
de åtgärder som ändringen föranleder kan 
vidtas. Därför föreslås det att undervisning 
ska kunna ges fram till utgången av 2014 i 
enlighet med utbildningsprogram som god-
känts med stöd av tidigare bestämmelser. Ut-
bildningsprogrammen ska gälla enligt de nya 
kraven och utbildningen ges i enlighet med 
dem senast från ingången av 2015. I lagen 
ska ingå en övergångsbestämmelse som gäll-
er detta. 

Statsrådets förordning om yrkeskompetens 
för taxiförare (825/2009) innehåller bestäm-
melser om utbildningens innehåll och om-
fattning. Enligt statsrådets förordning ska den 
del som gäller identifiering av olika passage-
rares och passagerargruppers behov av assi-
stans och givande av assistans samt trygg an-
vändning av hjälpmedel genomföras genom 
praktiska övningar.  Det föreslås ingen ök-
ning av minimiantalet timmar (30 h) inom 
grundutbildningen med anledning av att det 
läggs mera vikt vid dessa frågor inom under-
visningen, men i praktiken är det möjligt att 
öka timantalet eftersom det är utbildningens 
minimiomfattning som anges i förordningen. 
Det föreslås inte heller att fortbildningens 
omfattning ökas, men fortbildningen ska all-
tid omfatta praktiska övningar i assistans. 
Också timantalet av fortbildningen kan ökas 
eftersom utbildningens minimiomfattning är 
sju timmar. För att behandlingen av dessa 
frågor ska vara tillräcklig och kunna genom-
föras på önskvärt sätt, ska övningarna anges i 
utbildningsprogram och utvecklas som sagt i 
samarbete med handikapporganisationerna. 
För att undervisningen ska kunna anpassas 
efter kursens deltagarantal utan att man ger 
avkall på en tillräcklig behandling av frågor-
na föreslås exempelvis inga särskilda mini-
mikrav vad gäller timantalet för de praktiska 
övningarna. Därför ska av utbildningspro-
grammet framgå hur de ämnen behandlas och 
hur övningarna dimensioneras efter deltagar-
antalet. Genomförande praktiska övningar 
ska övervakas vid fastställandet av utbild-
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ningsprogram och vid övervakning av ut-
bildningen. 

 
Språkkunskap och övrig interaktion 
 
Enligt lagens 9 § 1 mom. krävs att taxiföra-

re har sådana kunskaper i finska eller svens-
ka som behövs för växelverkan med passage-
rarna. Genomgången grundutbildning och 
avlagda prov på finska eller svenska bedöm-
des visa att  man har de språkkunskaper som 
krävs. Det har dock visat sig att förarnas 
språkkunskaper inte alltid uppfyller dessa 
krav. Propositionen innehåller dock inget 
förslag om att skärpa kravet om språkkun-
skap eftersom formella språkkunskapskraven 
är sällsynta inom privata sektorn och ef-
tersom exempelvis kravet om ett intyg över 
avlagd språkexamen anses höja avsevärt 
tröskeln för inträde till taxiföraryrke. 

Invandrare har av tradition fått sysselsätt-
ning inom taxiföraryrket och därför finns det 
inte anledning att ställa alltför höga krav på 
språkkunskaperna. Arbetsgivaren har i sista 
hand ansvar om uppskattning av språkkun-
skaps tillräcklighet. I syfte att förbättra förut-
sättningarna för kommunikationen och servi-
cen föreslås det att arbetsgivarna ska ordna 
möjligheter för att öva språkkunskap för sina 
anställda som har invandrarbakgrund. Detta 
är nödvändigt eftersom förarna ska kunna 
kommunicera med passagerarna även i ex-
ceptionella situationer. Språkkunskap anses 
också befrämja integration av invandrarna. 
Kompletterande och annan utbildning av de 
anställda är avdragbar till arbetsgivarna som 
bekostar den. 

Utöver språklig kommunikation omfattar 
god service även beredskap att använda al-
ternativa kommunikationsmetoder, eftersom 
språklig kommunikation i vissa servicesitua-
tioner kan visa sig otillräcklig. För att man 
ska inse detta bör utbildningen även omfatta 
kommunikation som sker på annat sätt, t.ex. 
genom att skriva och med hjälp av bilder och 
gester. 

 
2.5 Temporärt körtillstånd 

Det föreslås att till lagen om yrkeskompe-
tens för taxiförare fogas bestämmelser om en 
möjlighet att lämna ut ett temporärt körtill-

stånd när förutsättningarna för utlämnande av 
körtillstånd finns, men ett egentligt körtill-
stånd som uppfyller formkraven ännu inte fö-
religger eller om det exempelvis finns brist-
fälligheter som utgör hinder för utlämnande. 
Förfarandet ersätter användningen av för-
valtningsbeslut fattade av polisen vid för-
längning av giltighetstiden för körtillstånd. 

Temporärt körtillstånd föreslås också ersät-
ta användningen av ett i 4 § 2 mom. avsett 
förvaltningsbeslut fattat av polisen som kör-
tillstånd under transporter ordnade av sam-
hället. Ett temporärt körtillstånd gör det såle-
des möjligt att inleda körningar innan alla 
villkor för utlämnande av körkort uppfylls till 
alla delar. Undantagsförfarandet ska fortfa-
rande endast tillämpas på transporter som 
ordnas av samhället och i fråga om vilka man 
vid behov kan skjuta fram påvisandet av att 
utbildningskraven är uppfyllda i syfte att sä-
kerställa transporterna, om det har förekom-
mit problem med tillgången på utbildnings-
tjänster och det finns ett särskilt behov av att 
körningarna inleds snabbt. Utöver tillgången 
på utbildningstjänster kan det också före-
komma problem med möjligheterna att delta 
i prov i lokalkännedom. Det förutsätts att 
man ska ha möjlighet att delta i provet i lo-
kalkännedom inom tre månader från det att 
man anmält sig, om det är fråga om utvidg-
ning av körtillståndet till en ny stationsplats. 
Med hjälp av tidsfristen kan man styra ord-
nandet av prov i lokalkännedom med jämna 
mellanrum. Med anledning av detta föreslås i 
4 § 2 mom. att ett undantagsförfarande på 
samma villkor ska kunna användas även i 
fråga om prov i lokalkännedom. 

Det faktum att det är fråga om yrkesverk-
samhet talar för införandet av ett temporärt 
körtillstånd. Det kan användas vid beviljande 
av körtillstånd (10 §) och vid förlängning av 
giltighetstiden för körtillstånd (13 §), vid an-
sökan om duplettexemplar (24 §) samt i så-
dana undantagsfall som avses i 4 § 2 mom. 
Med anledning av införandet av temporära 
körtillstånd föreslås att paragrafhänvisning-
arna i 3 § 2 mom. till förvaltningsbeslut slo-
pas som onödiga. 

Ett temporärt körtillstånd ska gälla en må-
nad. Giltighetstiden kan emellertid förlängas 
i de undantagsfall som avses i 4 § 2 mom. så 
att den omfattar den tid som sökanden enligt 
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polisens beslut har för att visa att utbild-
ningskravet uppfylls. 

Till följd av lämlighetsprövningen i anslut-
ning till beviljandet av körtillstånd kan ett 
temporärt körtillstånd lämnas ut först efter 
det att ett beslut om beviljande av körtill-
stånd har fattats. Körtillståndets giltighetstid 
börjar från det att beslutet har fattats, och det 
egentliga körtillståndet beställs samtidigt. I 
det fall som avses i 4 § 2 mom. börjar körtill-
ståndets giltighetstid från tillståndsmyndig-
hetens villkorliga beslut. Med hänsyn till de 
krav som ställs på beviljandet av körtillstånd 
kan beslut om körtillstånd inte fattas när an-
sökan lämnas in, vilket i praktiken innebär ett 
extra besök för att avhämta det temporära 
körtillståndet och att det temporära körtill-
ståndets användningstid kan bli kort. Efter att 
giltighetstiden för det temporära körtillstån-
det har gått ut ska personen ha ett nytt giltigt 
körtillstånd för att kunna fortsätta köra. Det 
finns inga hinder för att utfärda ett nytt tem-
porärt körtillstånd, om orsaken exempelvis är 
problem med utlämnandet av det egentliga 
körtillståndet. Om en förare saknar behörigt 
tillstånd under körning, ska gärningen straf-
fas enligt 35 § 1 mom. Vad som i övrigt be-
stäms om körtillstånd gäller också temporärt 
körtillstånd. 

 
2.6 Beviljande av utbildningstillstånd till 

företag 

Det föreslås att utbildningstillstånd för ut-
bildning som ges för körtillstånd ska kunna 
beviljas även andra företag än sådana som 
utgör ett bolag om företaget har de undervis-
ningsresurser, yrkesmässiga, ekonomiska och 
andra nödvändiga resurser som verksamheten 
kräver. Ändringen motsvarar den ursprungli-
ga motiveringen till 26 § och gör det möjligt 
att bedriva verksamhet även under firma. 

Det nuvarande bolagskravet utgör ett hin-
der för beviljande av tillstånd, om företagets 
verksamhet bedrivs under firma. Enligt 1 § 1 
punkten i lagen angående rättighet att idka 
näring (228/1993) får på de villkor som an-
ges i lagen laglig och med god sed förenlig 
näring idkas bl.a. av fysiska personer som är 
bosatta inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. Det kan inte anses förenligt 
med näringsfrihet som avses i grundlagen om 

de som idkar näringsverksamhet under firma 
utesluts från denna rättighet, eftersom företa-
garen i det fallet inte själv kan välja formen 
för näringsverksamheten. Eftersom det inte 
finns någon grundad anledning till att uteslu-
ta de som idkar verksamhet under firma, fö-
reslås att bestämmelsen ändras så att den 
motsvarar den ursprungliga motiveringen. I 
denna form motsvarar bestämmelsen de i la-
gen om yrkeskompetens för lastbils- och 
bussförare avsedda krav som ställs på god-
kännande av utbildningscentrum. Lagen an-
gående rättighet att idka näring tillämpas 
även på tillstånd att hålla bilskola. 

 
2.7 Vissa andra ändringar 

I lagen om yrkeskompetens för taxiförare 
föreslås även vissa andra ändringar.  I lagens 
4 § 1 mom. 5 punkten förutsätts att föraren 
har sådan lokalkännedom som motsvarar bi-
lens stationsplats. Lagens 8 § 1 mom. inne-
håller närmare bestämmelser om vad som av-
ses med lokalkännedom och 10 § 3 mom. om 
den anteckning som ska göras därom i kör-
tillståndet. Den stationsplats som avses i la-
gen om taxitrafik (217/2007) fastställs i taxi-
tillståndet och är den plats eller kommun från 
vilken trafiken bedrivs eller kommer att be-
drivas och dit en bil som använts i trafik förs 
efter att en körning eller ett uppdrag har av-
slutats. Det föreslås att lagens 8 § 1 mom. 
preciseras så att det framgår att det är fråga 
om lokalkännedom som motsvarar den sta-
tionsplats som antecknats i taxitillståndet. 
Lokalkännedomen ska dock alltid motsvara 
den kommun som antecknats som stations-
plats i taxitillståndet eller, om stationsplatsen 
är en kommundel, den kommun dit den 
kommundel som antecknats som stationsplats 
hör. Dessutom föreslås att brott mot bestäm-
melsen blir straffbart så att man kan ingripa i 
förfarande som strider mot bestämmelserna. 
Det att gärningen inte har varit straffbar har i 
praktiken utgjort ett hinder mot att väcka 
åtal. Gärningen föreslås enligt 35 § 1 mom. 
bli straffbar såsom brott mot bestämmelserna 
om yrkeskompetens för förare varav i regel 
följer bötesstraff. Straffbestämmelserna i pa-
ragrafens 1 mom. ska formuleras på nytt. 
Med undantag av gärningen som avses i 2 
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punkten är bestämmelserna i sak oförändra-
de. 

Det föreslås att rätten till dispens från de 
medicinska kraven slopas i lagens 5 § 1 
mom. Förslaget ligger i linje med den änd-
ring som genomförts i körkortslagen. Mer 
detaljerade krav som gäller körhälsa ingår i 
social- och hälsovårdsministeriets förord-
ning. Kraven grundar sig i stor utsträckning 
på minimikraven i EU-lagstiftningen som det 
nationellt inte är möjligt att avvika från. Lä-
karen har till uppgift att inom författningar-
nas gränser bedöma om de föreskrivna mi-
nimikraven uppfylls. I vissa fall har läkaren 
prövningsrätt när det gäller att bedöma kör-
hälsan. Därför finns det inte längre några 
grunder för att ha kvar särskilda befogenheter 
för beviljande av dispens. 

Det föreslås att bestämmelsen i lagens 23 § 
1 mom. om fastställandet av formuläret för 
blanketten för körtillstånd för taxiförare slo-
pas såsom onödig. Det föreslås samtidigt att 
paragrafens bestämmelse om att höra inri-
kesministeriet i samband med fastställandet 
upphävs. I enlighet med principerna för god 
förvaltning ska ämbetsverket höra tillstånds-
myndigheten då beslut om blanketten för 
körtillstånd fattas. Enligt nuvarande uppgifts-
fördelning ansvarar Polisstyrelsen för till-
ståndsförvaltningen. 

Förutsättningarna för beviljande av körtill-
stånd i 4 § preciseras så att körförbud och 
temporärt körförbud utgör hinder för bevil-
jande av körtillstånd. Bestämmelsen är i pa-
ragrafens 1 mom. 2 punkten. I 4 § 1 mom. 1 
punkten preciseras begreppet kortvarig kör-
rätt så att det är förenligt med körkortslagen. 
Dessutom ska bestämmelsen som gäller ut-
färdandet av närmare bestämmelser om kör-
kort och körrätt flyttas från punkten till ett 
nytt 3 mom. Bestämmelsen är i sak oföränd-
rad. 

Dessutom föreslås i lagen vissa ändringar 
av teknisk natur. I sista meningen i lagens 13 
§ 2 mom. ska ordet körrätt ersättas med kör-
tillstånd, eftersom det är fråga om förläng-
ning av giltighetstiden för körtillstånd och 
inte körrätt. I lagens 18 § 2 mom. slopas 
hänvisningen till 9 § 2 mom. 1 punkten, ef-
tersom bestämmelsen om en gärning som ty-
der på allvarlig likgiltighet inför trafiksäker-
heten i samband med en ändring av sist-

nämnda moment (390/2011) flyttades till 9 § 
2 mom. 2 punkten. Dessutom innehåller pa-
ragraferna några andra ändringar av teknisk 
natur utan att ändra paragraferna i sak. 

 
3  Proposit ionens verkningar 

3.1 Ekonomiska konsekvenser  

För äldre förare uppkommer kostnader för 
mer omfattande läkarutlåtanden och fortbild-
ning. Polisen tar ut 62 euro för beviljande av 
körtillstånd. Avgiften för den utvidgade lä-
karkontrollen varierar från i genomsnitt från 
100 till 200 euro. Undersökningen av huru-
vida taxiförare uppfyller kraven på funk-
tionsförmåga ska ingå i läkarundersökningen, 
om det är fråga om taxiförare eller om den 
som ansöker om utlåtande i övrigt önskar det. 
Undersökningen kan även utföras separat, 
om en person som arbetat som förare i grupp 
2 vill bli taxiförare. Undersökningen av kra-
ven på funktionsförmåga förlänger den tid 
som används för undersökningen och ökar 
kostnaderna. Beroende på vad som ingår i 
läkarundersökningen uppskattas kostnaderna 
öka med 50–100 euro om undersökning av 
funktionsförmågan utförs. Avgiften för en 
separat utförd undersökning av funktions-
förmågan uppskattas motsvara priset på ett 
läkarutlåtande som gäller körhälsan.  

Läkarutlåtande inklusive bedömning av 
funktionsförmågan krävs alltid vid ansökan 
om och förnyande av tillstånd. Eftersom det 
är fråga om personer som är verksamma 
inom yrkestrafik, är det motiverat att en per-
son som har för avsikt att etablera sig i bran-
schen ska visa ett giltigt läkarutlåtande. När 
det gäller att visa läkarutlåtanden kan det fö-
rekomma överlappning i sådana fall då en fö-
rare har körkort i grupp 2 och tidsfristerna för 
körkortet och körtillståndet inte medger att 
samma läkarutlåtande används för förnyandet 
av båda. Giltighetstiden för läkarutlåtandet är 
sex månader, vilket ger ett visst spelrum. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om de praktiska övningar som föreslås ingå i 
fortbildningen och som gäller säkerhet och 
assistans till passagerarna. Fortbildningens 
omfattning är densamma för alla förare. 
Kostnaden för fortbildning varierar enligt ut-
bildning och instruktör. För större grupper 
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kan utbildning ordnas till lägre kostnader. På 
motsvarande sätt uppkommer högre kostna-
der för utbildning för mindre grupper. Priset 
för 7 timmars utbildning under en fortbild-
ningsdag är i genomsnitt 100–120 euro. För 
närvarande kan undervisningen genomföras 
enbart i form av teoriundervisning. En 
grundkurs kostar i genomsnitt 290 euro. Kra-
vet på att undervisning i vissa frågor ska ges 
i form av praktiska övningar ökar inte utbild-
ningens omfattning, men det kan inverka på 
priset. Sättet att genomföra de praktiska öv-
ningarna kan öka kostnaderna i båda fallen. 

Då ett temporärt körtillstånd tas i bruk kan 
föraren om han eller hon så önskar inleda 
körningarna från det att beslutet om körtill-
stånd fattats utan att vänta på att blanketten 
för det egentliga körtillståndet blir klar. Pri-
set för ett temporärt körtillstånd föreslås mot-
svara priset för ett temporärt körkort, som för 
närvarande uppgår till 14 euro. 

Att skilja åt tidsfristen för körtillstånd och 
giltighetstiden för körrätt minskar de extra 
kostnader som föranleds av samordningen av 
giltighetstider i synnerhet för förare som har 
körrätt för tunga fordon i grupp 2. Samord-
ningen av körtillståndet och körrätten kan 
förkorta giltighetstiden för körtillståndet från 
fem eller två år och öka antalet gånger som 
det ska förnyas. Även fortbildningskraven, 
som är en förutsättning för förlängning av 
giltighetstiden för körtillståndet, ökar på 
motsvarande sätt. 

De föreslagna ändringarna kräver ändringar 
i fordonstrafikregistret. Kostnaderna för nöd-
vändiga ändringar till följd av åtgärder som 
syftar till att stabilisera produktionen och 
andra ändringsbehov, vilka hänför sig till to-
talreformen av fordonstrafikregistret, beräk-
nas uppgå till ca 250 000 euro. Ändringsbe-
hoven föranleds bl.a. av införandet av ett 
temporärt körtillstånd. 

 
3.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet  

Slopandet av den övre åldersgränsen kan i 
viss mån öka antalet ansökningar om körtill-
stånd, även när det gäller personer vars till-
stånd har gått ut p.g.a. den övre åldersgrän-
sen. Konsekvenserna av ökningen för till-
ståndsmyndigheten bedöms dock bli små, ef-

tersom det visat sig att endast få förare fort-
sätter att köra tills de fyller 70 år, vilket är 
den övre gränsen för körtillståndets giltighet. 
Tidsbundna tillstånd för fem år har endast 
beviljats under drygt 3 år och de yrkeskörtill-
stånd för personbil som beviljats med stöd av 
tidigare bestämmelser tills föraren fyller 70 
år ska bytas ut till nya tidsbundna körtillstånd 
senast den 1 januari 2015. 

Användning av temporärt körtillstånd för 
andra förfaranden än sådana som avses i 4 § 
2 mom. uppskattas kunna öka antalet kund-
besök. Till följd av lämplighetsprövningen 
kräver avhämtningen av ett temporärt körtill-
stånd ett separat besök, eftersom beslutet inte 
kan fattas när ansökan lämnas in på grund av 
utredningen av lämplighetskraven. Antalet 
ansökningar om temporära körtillstånd däm-
pas emellertid av att det egentliga körtillstån-
dets tillverknings- och leveranstid är kort 
samt av den separata avgift som tas ut för 
det. 

Det förslag som går ut på att giltighetstiden 
för körtillstånd skiljs åt från körrätten kom-
mer även i viss mån att minska på körtill-
ståndsmyndighetens arbete. Däremot bedöms 
de föreslagna ändringarna inte ha några kon-
sekvenser för arbetsmängden vid närings-, 
trafik- och miljöcentralen som behandlar tax-
itillståndsärenden. 

De ändringar som ska utföras i fordonstra-
fikregistret tar uppskattningsvis ca sex må-
nader i anspråk. På grund av detta kan änd-
ringen träda i kraft vid ingången av septem-
ber 2014. Till en början kan man bli tvungen 
att utföra en del av ändringarna manuellt. Fö-
reskrifter om undersökningar av funktions-
förmågan som Trafiksäkerhetsverket medde-
lar och blankett som verket producerar upp-
skattas öka verkets arbetsmängd med mindre 
än 0,5 årsverken. Trafiksäkerhetsverket har 
från förut uppgifter som ansluter sig till fast-
ställandet av utbildningsprogram. Konse-
kvenserna av de föreslagna ändringarna an-
ses vara ringa vid skötsel av dessa uppgifter. 

 
3.3 Konsekvenser för företagsverksam-

heten 

Ändringen av bestämmelsen om beviljande 
av utbildningstillstånd medger att företags-
verksamhet bedrivs under firma. 
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Slopandet av den övre åldersgränsen under-
lättar företagens organisering av körningarna 
och förbättrar tillgången på förare i synnerhet 
när det gäller körningar med uppgiften som 
bisyssla. Ändringen gör det möjligt för taxi-
företagaren att t.ex. tillfälligt fortsätta att tra-
fikera i företaget som han eller hon äger, var-
igenom propositionen inverkar positivt också 
på fortsättandet av företagsamhet från företa-
garens egna utgångspunkter. Det kan också i 
viss mån leda till att innehavarna av taxitill-
stånd fortsätter med sin företagsverksamhet 
längre än förut. 

En ökning av utbildningskostnaderna kan 
ha betydelse för tillgången på arbetskraft i 
synnerhet då det är fråga om andra taxiförare 
än sådana som har arbetet som huvudsyssla. 
Därför föreslås inga ökningar av miniomfatt-
ningen av utbildning. De föreslagna inne-
hållsmässiga ändringarna kan i viss mån öka 
utbildningskostnaderna. Utbildningsanord-
narna kan vara tvungna att investera i materi-
al som behövs för att ge den utbildning som 
betryggar praktiska färdigheterna som be-
hövs för att ta i beaktande passagerargrup-
pernas särskilda behov. Det är möjligt att 
dessa kostnader flyttas till utbildningens pris. 

 
3.4 Samhälleliga konsekvenser 

Med anledning av att den övre åldersgrän-
sen slopas kan föraren då förutsättningarna 
talar för det fortsätta som taxiförare på heltid 
eller tillfälligt enligt önskemål. Antalet förare 
som vill fortsätta bedöms vara litet, men änd-
ringen kan i viss mån förbättra förarresurser-
na och ordnandet av körningar samt lindra 
förarbristen exempelvis inom glesbygden. 

Som en följd av att den övre åldersgränsen 
slopas kommer yrkesförarna att behandlas 
lika när det gäller att fortsätta med förarupp-
gifterna och förarna kommer inte att behand-
las ojämlikt på grund av hög ålder. Ändring-
en ligger även i linje med målet att fortsätta i 
arbetslivet längre än för närvarande. 

Slopandet av den övre åldersgränsen be-
döms inte försämra trafiksäkerheten eftersom 
förarnas hälsotillstånd kommer att granskas i 
större omfattning. Införandet av utvidgade 
läkarkontroller för äldre förare, noggrannare 
reglering och anvisningar om särskilda krav 
som gäller körhälsa och taxiförares funk-

tionsförmåga bedöms förbättra läkarunder-
sökningarna och möjligheten att uppfylla 
serviceskyldigheterna i fråga om taxitrans-
porterna. Utgående från erfarenheterna hit-
tills uppskattas antalet förare som fortsätter 
köra efter att de har fyllt 70 år inte bli stort. 
Enligt en förfrågan som Suomen Taksiliitto 
har utfört 79,6 % av förare (1330) som har 
svarat till förfrågan var inte villiga att fortsät-
ta även om det vore möjligt.  De som fortsät-
ter som förare bedöms huvudsakligen vara 
män. I takt med att livslängden ökar och häl-
sotillståndet förbättras och större vikt fästs 
vid servicekraven i branschen bedöms även 
andelen äldre kvinnor kunna öka bland taxi-
förarna. Andel av kvinnor av tillståndshavare 
som nuförtiden hör till Suomen Taksiliitto är 
10,8 %. 

Genom att införa krav på praktiska övning-
ar som gäller de grundläggande färdigheterna 
för taxiförare ökar taxiförarnas kunnande när 
det gäller att upprätthålla passagerarnas sä-
kerhet och att ge assistans samt förbättra ser-
vicenivån och trygghetskänslan för special-
grupper som anlitar transporter. Genom att 
utbildningen utvecklas i samarbete med han-
dikapporganisationerna stiger kvalitetsnivån 
på utbildningen och transporterna. Trafiksä-
kerhetsverket ansvarar för utvecklandet av 
utbildningen. Verket övervakar också ge-
nomförande av praktiska övningar vid fast-
ställandet av utbildningsprogram och kan ge 
anvisningar till utbildare om genomförande 
av övningar.  Införandet av nya utbildnings-
program vid utvecklandet av utbildningen 
och användning av utbildningsprogram enligt 
de tidigare kraven senast 2014 kommer att 
förenhetliga kunnandet när det gäller förar-
nas färdigheter i fråga om assistans. 

Genom en ändring av straffbestämmelserna 
förbättras förutsättningarna för tillsyn över 
taxitrafiken. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

De ändringsbehov som anknyter till slo-
pandet av den övre åldersgränsen och konse-
kvenserna av det har utretts i samarbete med 
Trafiksäkerhetsverket, Polisstyrelsen och so-
cial- och hälsovårdsministeriet. Utkastet till 
proposition har beretts som tjänsteuppdrag 
vid kommunikationsministeriet. Utlåtanden 
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om propositionen har begärts av centrala ak-
törer inom trafik-, handikapp- och äldresek-
torn samt trafiksäkerhetsarbetet. 

I utlåtandena understöddes i huvudsak slo-
pandet av den övre åldersgränsen förutsatt att 
föraren uppfyller kraven på körhälsa och har 
den funktionsförmåga som krävs för kundbe-
tjäningsuppgiften. Trafikförsäkringscentralen 
förhöll sig kritisk till slopandet av den övre 
åldersgränsen med hänsyn till den trafiksä-
kerhetsrisk som bristerna i systemet med lä-
karundersökningar utgör. Olycksutredningar 
ger vid handen att personer som hör till ål-
dersgruppen i fråga oftast varit huvudansva-
riga vid trafikolyckor med dödlig utgång. Av 
trafiksäkerhetsskäl understödde inte heller 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egent-
liga Finland slopandet av den övre ålders-
gränsen, eftersom körförmågan hos förare 
som har fyllt 70 år utgående från olycksstati-
stik har försämrats i synnerhet när det gäller 
långvariga prestationer. Auto- ja Kuljetusa-
lan Työntekijäliitto AKT ry ansåg att förare 
som har uppnått pensionsåldern ska anlitas 
endast då yngre arbetskraft inte finns att till-
gå. 

I flera utlåtanden (bl.a. från Suomen Taksi-
liitto ry, Suomen palvelutaksit ry, undervis-
nings- och kulturministeriet, olika organisa-
tioner för äldre och funktionshindrade och 
Centralhandelskammaren) betonades föra-
rens skyldigheter som följer av körningarna i 
enlighet med de kvalitetsnormer för kundbe-
tjäningen som gäller för taxiarbetet. Kvali-
tetsnormerna omfattar exempelvis assistans 
till funktionshindrade passagerare med att ta 
sig in i och ut ur bilen, att hantera deras 
hjälpmedel och rullstolar samt att lyfta annat 
bagage. I fråga om personer som använder 
rullstol kan trafikplikten anses innefatta s.k. 
trappassistans, eftersom det kan faktureras 
separat. 

Assistans och upprätthållandet av säkerhe-
ten har ansetts kräva både utbildning och till-
räcklig funktionsförmåga, inte enbart en be-
dömning av körhälsan ur trafiksäkerhetssyn-
vinkel. Bl.a. i Invalidförbundets utlåtande be-
tonas krav som ställs på föraren, exempelvis 
en god fysisk funktionsförmåga, med tanke 
på ovan nämnda uppgifter i trånga utrymmen 
och även annars under förhållanden som sät-
ter funktionsförmågan på prov. Till förbun-

dets kännedom har under de senaste åren 
kommit uppgifter om att kunders säkerhet 
har äventyrats till följd av att förare i pen-
sionsåldern i allt större utsträckning har haft 
hand om transporter där passagerarna behö-
ver förarens assistans. En orsak till dessa si-
tuationer har varit brist på kunnande och fär-
digheter. Förbundet ifrågasätter funktions-
förmågan hos personer i den åldern i synner-
het under transporter som ska uppfylla krav 
på tillgänglighet, eftersom erfarenheterna hit-
tills inte har varit goda ens i fråga om förare 
som inte har fyllt 70 år. 

Suomen Taksiliitto ansåg att förarnas sär-
skilda hälsomässiga verksamhetsförutsätt-
ningar ska bedömas vid en läkarundersök-
ning. Särskilda medicinska krav som ska 
kunna ställas på taxiförare enligt Suomen 
Taksiliitto är exempelvis förmåga att lyfta 
normalt bagage med en vikt som överstiger 
20 kg och att böja sig framåt för att fästa en 
rullstol eller exempelvis en barnpassagerares 
säkerhetsbälte. Enligt Centralhandelskamma-
ren ska ansvaret för bedömningen av funk-
tionsförmågan fortfarande ligga hos hälso- 
och sjukvården samt tillståndsmyndigheten, 
och enligt Trafiksäkerhetsverket Trafi hos fö-
raren och arbetsgivaren. I Polisstyrelsens ut-
låtande understöddes slopandet av de särskil-
da medicinska kraven för taxiförare, eftersom 
det i praktiken inte alls går att övervaka dem. 
Det föreslagna förfarandet för uppföljning av 
hälsotillståndet i samband med förnyandet av 
körkort gör att tillsynen blir regelbunden och 
tillräcklig. Polisstyrelsen konstaterade att vid 
en mer utvidgad kontroll av körhälsan kom-
mer man särskilt att beakta hur faktorer som 
hänför sig till åldrandet inverkar bl.a. på per-
sonens fysiska funktionsförmåga. Polisstyrel-
sen understödde att giltighetstiderna för kör-
tillstånd och körkort skiljs åt, eftersom det 
eliminerar bl.a. överlappande läkarutlåtanden 
och onödiga förnyanden av körtillstånd. Av-
sikten är att polisen ska kontrollera körrättens 
giltighet vid beviljande och utlämnande av 
körtillstånd, vilket innebär att hälsotillståndet 
alltid övervakas regelbundet. Social- och häl-
sovårdsministeriet understödde inte heller 
några särskilda medicinska krav. Kontrollen 
av förare i grupp 2 utförs ur trafiksäkerhets-
synvinkel, utbildningen ger föraren kunskap 
och kännedom om olika passagerares sär-
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skilda behov och assistans till dem. Social- 
och hälsovårdsministeriet ansåg att utbild-
ningen emellertid ska utsträckas till att även 
omfatta dem som redan är verksamma i bran-
schen via fortbildning. Enligt ministeriet ska 
körtillstånd inte beviljas om föraren p.g.a. sitt 
hälsotillstånd inte kan slutföra den praktiska 
kursen. 

Trafiksäkerhetsverket Trafi understödde att 
befogenheterna för beviljande av dispens 
från de medicinska kraven upphävs. 

Utvecklandet av utbildningen har fått un-
derstöd, men utbildningens omfattning har i 
allmänhet ansetts vara knapp. Utbildnings-
kraven har ansetts vara låga jämfört med yr-
keskompetenskraven för förare av tunga for-
don. Det har föreslagits att grundutbildning-
ens omfattning ska ökas så att den motsvarar 
omfattningen av de praktiska övningarna och 
att till fortbildningen även ska fogas sådana 
frågor som anknyter till givande av assistans 
så att det gäller alla förare och att kunnandet 
upprätthålls. Suomen Palvelutaksit har föror-
dat den föreslagna minimiomfattningen för 
övningarna till skillnad från Suomen Taksili-
itto. Suomen Taksiliitto ansåg att undervis-
ningen bör kunna överlåtas till instruktörens 
bedömning så att undervisningen kan anpas-
sas exempelvis enligt gruppstorleken, vilket 
kunde dämpa höjningen av kurspriserna. Ett 
alternativ enligt Suomen Palvelutaksit kunde 
vara att en del av utbildningen ska ges som 
introduktionsutbildning på arbetsplatsen, om 
den inte ryms med i grundutbildningen. Su-
omen Taksiliitto och Trafiksäkerhetsverket 
Trafi ansåg att det föreslagna kravet på 
språkkunskaper inte är tillräckligt för uppgif-
ten exempelvis i problemsituationer utan fö-
reslog att det skärps till nivå 3. Det riksom-
fattande handikapprådet VANE har betonat 
behovet av och beredskap även för annan typ 
av kommunikation. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra 
Savolax bedömde att antalet äldre förare 
kommer att förbli litet, eftersom inte så 
många förare i dagens läge heller fortsätter 
köra till 70 års ålder. Enligt centralen får för-
ändringen inte leda till att det blir svårare för 
unga taxiföretagare att etablera sig i bran-
schen p.g.a. att personliga taxitillstånd ofta 
bolagiseras senast strax före pensionsåldern 
eller att ett bolagiserat taxitillstånd överlåts 

till en nära släkting och företagaren återvän-
der till arbetet genom ansökan om ett nytt 
personligt taxitillstånd. Närings-, trafik- och 
miljöcentralen föreslår att det till lagen om 
taxitrafik fogas en bestämmelse om det antal 
gånger ett personligt taxitillstånd får bolagi-
seras och överlåtas till en nära släkting. 

Suomen Taksiliitto föreslog att "bil" ska 
ersättas med "taxi" i 4 § 5 punkten och att 
straffbestämmelsen ska ändras så att lokal-
kännedom som inte motsvarar bilens sta-
tionsplats är straffbar. Suomen Taksiliitto 
understödde att körtillståndet ska gälla endast 
under den tid körrätten gäller, medan Trafik-
säkerhetsverket Trafi ansåg att giltighetstiden 
för körtillstånd ska vara oberoende av giltig-
hetstiden för körrätt och föreslog att motsva-
rande praxis även ska omfatta yrkeskompe-
tensbevis för förare av tunga fordon. Dessut-
om föreslog Suomen Taksiliitto en precise-
ring av tidpunkten för fortbildningen för att 
undvika eventuella olägenheter samt tilläggs-
tid för ett temporärt körtillstånd om den före-
slagna tidsfristen är otillräcklig. 

I vissa utlåtanden framfördes tvivel om hu-
ruvida läkarundersökningarna är tillräckliga 
för bedömning av hälsotillståndet. Enligt 
Trafikförsäkringscentralen kan systemet 
medge att förare som inte uppfyller de medi-
cinska kraven kan fortsätta i branschen efter-
som läkarnas anmälningsplikt inte fungerar 
på önskvärt sätt. Det kan gå till så att läkarna 
låter bli att utfärda körförbud i samband med 
sjukdomar som äventyrar körhälsan. Om kör-
förbud har utfärdats, har polisen vid trafik-
övervakning ingen information om körförbud 
som läkaren har utfärdat. Trafikskyddet 
framhävde i sitt utlåtande att det tills vidare 
saknas erfarenheter av utvidgade läkarkon-
troller och krävde att man följer hur läkarun-
dersökningarna av körhälsan fungerar och 
vidareutvecklar dem med tanke på trafiksä-
kerhetskonsekvenserna för körhälsan. 

Enligt Trafiksäkerhetsverket Trafi kommer 
man inte att hinna genomföra de ändringar i 
informationssystemet som krävs inom före-
slagen tidtabell, vilket leder till att ikraftträ-
dandet bör flyttas fram till en senare tidpunkt 
år 2014. 

Regeringspropositionen har till vissa delar 
ändrats utifrån utlåtandena. I propositionen 
föreslås emellertid att förarna ska behandlas 
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lika i fråga om den övre åldersgränsen och de 
krav som gäller körtillstånd. De utvidgade 
läkarkontrollerna infördes i januari 2013 och 
i enlighet med anvisningarna kan man utgå-
ende från de medicinska kraven för förare i 
grupp 2 på ett mer övergripande sätt bedöma 
en persons körhälsa. Genom att bibehålla de 
särskilda krav som gäller taxiförares funk-
tionsförmåga och utfärda anvisningar för 
kontroller utökas möjligheterna att uppfylla 
de serviceskyldigheter som anknyter till 
transporterna. Kontrollerna utvecklas utgå-
ende från erfarenheter och andra behov. På 
grund av krav om taxiförarnas funktionsför-
måga ska propositionen ändras så att förslag 
till ändring av 20 och 27 § i körkortslagen 
slopas och även ett separat läkarutlåtande om 
körhälsan ska visas upp för körtillstånd fast 
föraren har körkort i grupp 2. Faktorer som 
inverkar på assistansen till passagerare och 
upprätthållandet av säkerheten främjas även 
genom att öka kännedomen och kunskapen. 
Förslaget om att kräva ett intyg över språk-
kunskap har lämnats bort eftersom det anses 
märkvärdikt förhindra tillträde till taxiförar-
yrke. Utbildningen ger föraren en bild av vad 
som krävs i yrket. Det föreslås också att föra-
ren ska ha sådan lokalkännedom som mot-
svarar den kommun som är bilens stations-
plats enligt lagen om taxitrafik och att brott 
mot bestämmelsen ska bli straffbart. Det änd-
ringsförslag som gäller bolagisering och 
överlåtelse av taxitillstånd har överförts för 
bedömning i samband med lagen om taxitra-
fik. I övrigt har utlåtandena så långt det är 
möjligt beaktats i förslagen eller motivering-
arna till dem. 

 
5  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 septem-
ber 2014. 

 
 

6  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 
lagst i f tningsordning 

Förslagen till ändring av de krav som gäller 
taxiförares hälsotillstånd kan anses vara be-
tydelsefulla med tanke på grundlagen.   

Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen ska grun-
derna för en individs rättigheter och skyldig-
heter föreskrivas genom lag.  

I propositionen ingår förslag om precise-
ring av bestämmelserna om de krav som gäl-
ler taxiförares hälsa för att taxiförarna ska 
kunna assistera passagerare och sörja för de-
ras säkerhet. Närmare föreskrifter om den 
kontroll av funktionsförmågan som avses i 5 
§ ska meddelas genom föreskrifter av Trafik-
säkerhetsverket med stöd av de bemyndigan-
den som ingår i lagen.  

Enligt 80 § 2 mom. i grundlagen kan även 
andra myndigheter än republikens president, 
statsrådet och ministerierna genom lag be-
myndigas att utfärda rättsnormer i bestämda 
frågor, om det med hänsyn till föremålet för 
regleringen finns särskilda skäl och re-
gleringens betydelse i sak inte kräver att den 
sker genom lag eller förordning. Bestämmel-
ser om kontrollen av funktionsförmågan ska 
meddelas genom föreskrifter av Trafiksäker-
hetsverket enligt 80 § 2 mom. Föreskrifterna 
ska anknyta till Trafiksäkerhetsverkets upp-
gifter. 

Grundlagsutskottet har i sin utlåtandepraxis 
krävt att bemyndigandet är exakt avgränsat 
(GrUU 16/2002 rd, s. 2; GrUU 46/2001 rd, s. 
3 första spalten). Som exempel på myndighe-
ters rätt att utfärda rättsnormer enligt 80 § 2 
mom. ges teknisk reglering av smärre detal-
jer som inte inbegriper prövningsrätt i någon 
större utsträckning (RP 1/1998 rd, s. 134 för-
sta spalten). Det föreslagna bemyndigandet 
uppfyller kravet i grundlagen på att bemyn-
digandet är exakt avgränsat. 

Enligt 18 § i grundlagen har var och en rätt 
att skaffa sig sin försörjning genom arbete, 
yrke eller näring som han eller hon fritt har 
valt. Grundlagsutskottet har tagit ställning till 
näringsfrihet och begränsning av den bland 
annat i sitt utlåtande GRUU 31/2006 rd (lag 
om taxitrafik). Tillståndsplikt har ansetts 
möjlig av godtagbara skäl som bl.a. gäller att 
garantera personers hälsa och säkerhet. Be-
stämmelser om begränsningar ska utfärdas i 
lag, och begränsningarna ska uppfylla kravet 
på exakt och noggrann avgränsning när det 
gäller begränsning av en grundläggande fri- 
och rättighet. 

Den offentliga makten ska i enlighet med 
22 § se till att en grundläggande fri- och rät-
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tighet tillgodoses. Enligt grundlagsutskottets 
riktlinjer är det möjligt att begränsa en 
grundläggande fri- och rättighet i vanlig lag-
stiftningsordning. Begränsningen ska grunda 
sig på lag och vara exakt och noga avgrän-
sad. Med tanke på systemet med de grund-
läggande fri- och rättigheterna ska grunden 
vara godtagbar och nödvändig med tanke på 
det eftersträvade syftet. Syftet att trygga en 
grundläggande fri- och rättighet kan då be-
gränsa en annan grundläggande fri- och rät-
tighet. I propositionen skärps kraven på taxi-
förares yrkesutövning för att upprätthålla 
allmän trafiksäkerhet och olika passagerar-
gruppers säkerhet. 

I grundlagens 6 § föreskrivs om medbor-
garnas jämlikhet. Enligt 2 mom. i paragrafen 
får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas 
på grund av ålder, hälsotillstånd, handikapp 
eller av någon annan orsak som gäller hans 
eller hennes person.  Enligt 7 § i grundlagen 

har alla rätt till bland annat personlig frihet 
och trygghet. De nya kraven för taxiförare 
ska uppställas utifrån säkerhetsgrunder med 
beaktande av olika passagerargruppers be-
hov.  

Bestämmelserna är proportionerliga och 
noggrant avgränsade i förhållande till syftet. 
De föreslagna bestämmelserna kan även med 
tanke på näringsfriheten anses vara grund-
lagsenliga. 

Med beaktande av det som nämnts ovan 
kan propositionen inte betraktas som pro-
blematisk med tanke på grundlagen. Därför 
anses det att lagförslaget kan behandlas i 
vanlig lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

Lag 
om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 4 § 1 

mom. 1 och 2 punkten samt 2 mom., 5 §, 6 § 1 mom., 8 § 1 mom., 10 § 1 och 4 mom., 12 § 1 
mom., 13 §, 15 § 2 mom., 17 § 3 punkten, 18 § 2 mom., 23 § 1 mom., 24 § 1 mom., 26 § 2 
mom. och 35 § 1 mom.,  

av dem 5 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1320/2009 och 390/2011, 23 § 1 
mom. sådant det lyder i lag 1320/2009 och 18 § 2 mom. sådant det lyder i lag 390/2011, samt 

fogas till 4 § ett nytt 3 mom. och till 17 § ett nytt 2 mom. som följer: 
 

2 § 

Yrkeskompetens 

En taxiförare ska ha körrätt för det fordon 
som framförs och det yrkeskunnande som 
uppgiften kräver. Han eller hon ska även i 
övrigt vara lämplig för uppgiften. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Körtillstånd för taxiförare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätten att arbeta som taxiförare börjar när 

körtillståndet lämnas ut till sökanden.  
 

4 § 

Villkor för beviljande av körtillstånd 

Villkor för beviljande av körtillstånd för 
taxiförare är att sökanden 

1) har en gällande, annan än kortvarig kör-
rätt för bil eller ett körkort för bil som utfär-
dats i en annan medlemsstat i Europeiska un-
ionen eller i en stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och att han 
eller hon uppfyller närmare krav för nämnda 
körrätt eller körkort, 

2) sökanden inte har körförbud eller tempo-
rärt körförbud, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det behövs för att trygga att avtalsbase-
rade transporter som ordnas av samhället 

inom undervisnings-, social- eller hälso-
vårdsväsendet eller andra regelbundna trans-
porter sköts utan avbrott, får körtillstånd i 
undantagsfall, vid särskilda svårigheter i frå-
ga om tillgången på utbildning eller prov i 
lokalkännedom, beviljas med avvikelse från 
vad som föreskrivs i 1 mom. 4 och 5 punkten 
på villkor att sökanden inom den tidsfrist på 
högst sex månader som tillståndsmyndighe-
ten sätter ut visar att han eller hon uppfyller 
de föreskrivna kraven. Närmare bestämmel-
ser om förfarandet för beviljande av körtill-
stånd i undantagsfall får vid behov utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

Närmare bestämmelser om de krav som 
ställs för körrätt och körkort som avses i 1 
mom. 1 punkten utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

 
5 § 

Hälsa 

En taxiförare ska uppfylla de medicinska 
kraven för körkortstillstånd i grupp 2 enligt 
18 § i körkortslagen (386/2011) och han eller 
hon ska även i övrigt ha sådan funktionsför-
måga som behövs för att sörja för passage-
rarnas säkerhet och assistera dem. 

Att de medicinska krav som avses 1 mom. 
är uppfyllda ska visas med ett av en läkare 
utfärdat utlåtande vid ansökan om körtill-
stånd och, om sökanden har fyllt eller fyller 
45 år under giltighetstiden för det körtillstånd 
som sökanden redan har, vid ansökan om för-
längning av giltighetstiden. För läkarutlåtan-
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det om att de medicinska kraven för körtill-
stånd i grupp 2 är uppfyllda gäller vad som 
föreskrivs i 100 § i körkortslagen. I läkarutlå-
tandet ska de i 27 § 2 mom. i körkortslagen 
avsedda faktorer som hänför sig till åldrandet 
beaktas, om körtillstånd beviljas en sökande 
som fyllt 68 år eller giltighetstiden för det 
körtillstånd som en sökande som fyllt 68 år 
har förlängs. Utlåtanden om taxiförares funk-
tionsförmåga utfärdas på Trafiksäkerhetsver-
kets blankett. Trafiksäkerhetsverket meddelar 
föreskrifter om undersökning av funktions-
förmågan. 

Polisen kan även vid andra tillfällen kräva 
att föraren inom utsatt tid och på det sätt som 
avses i 2 mom. visar att hälsokraven upp-
fylls, om det finns skäl att misstänka att in-
nehavaren av körtillståndet inte längre upp-
fyller de föreskrivna kraven. Bestämmelser 
om läkares skyldighet att lämna anmälningar 
om förares hälsotillstånd finns i körkortsla-
gen. 
 

6 § 

Utbildning 

I utbildningen ska ges grundläggande kun-
skaper och praktiska färdigheter i fråga om 
de krav som ställs på utövandet av taxiförar-
yrket samt i fråga om assistans till passagera-
re och omsorg om passagerarnas säkerhet 
med beaktande av olika passagerargruppers 
särskilda behov och de kvalitetsnormer för 
taxitjänster som anges i lagen om taxitrafik, 
samt grundläggande kunskaper om övriga 
faktorer som påverkar transport- och trafik-
säkerheten. Närmare bestämmelser om ut-
bildningens innehåll och bestämmelser om 
utbildningens minimiomfattning och om ge-
nomförandet av utbildningen utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Lokalkännedom 

En taxiförare ska ha genom ett prov visad 
lokalkännedom om den kommun som an-
tecknats som stationsplats i taxitillståndet el-
ler den kommun till vilken stationsplatsen 

hör. Lokalkännedom omfattar kännedom om 
gatu- och vägnätet, rutter, olika förvaltnings- 
och serviceinrättningar och de mest kända 
besöksmålen på bilens stationsplats och i den 
närmaste omgivningen samt översiktlig kän-
nedom om det övriga närområdet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 10 § 

Beviljande av körtillstånd 

Körtillstånd beviljas för fem år eller, om 
sökanden har fyllt 68 år, för två år. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Polisen får utfärda ut ett temporärt körtill-
stånd som gäller en månad, om sökanden 
uppfyller förutsättningarna för beviljande av 
körtillstånd. Ett temporärt körtillstånd får 
också utfärdas för körningar som avses i 4 § 
2 mom. och det utfärdas för en av tillstånds-
myndigheten med stöd av nämnda moment 
bestämd tid. Temporära körtillstånd utfärdas 
på Trafiksäkerhetsverkets blankett. Vad som 
i övrigt föreskrivs om körtillstånd gäller ock-
så temporära körtillstånd. 

 
12 § 

Fortbildning 

För att upprätthålla och förbättra förutsätt-
ningarna för yrkesutövning och för att öka 
trafiksäkerheten ska taxiförare få fortbildning 
i de ämnen i taxiförarens utbildning som är 
centrala med tanke på förarens uppgifter. 
Fortbildningen ska alltid omfatta undervis-
ning som syftar till att upprätthålla och för-
bättra färdigheterna att möta olika passage-
rargruppers särskilda behov, assistera passa-
gerare och upprätthålla säkerheten. Närmare 
bestämmelser om fortbildningens innehåll får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

13 § 

Förlängning av giltighetstiden för körtill-
stånd 

Giltighetstiden för körtillstånd förlängs per 
gång för den tid som föreskrivs i 10 § 1 
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mom. Giltighetstiden för ett körtillstånd för-
längs med två år även i det fall att sökanden 
fyller 68 år under giltighetstiden för det kör-
tillstånd som han eller hon redan har. 

För att giltighetstiden för ett körtillstånd 
ska förlängas måste sökanden uppfylla förut-
sättningarna enligt 4 § 1 mom. för beviljande 
av körtillstånd och visa att han eller hon har 
genomgått föreskriven fortbildning. Giltig-
hetstiden för körtillstånd kan förlängas också, 
om körtillståndet har varit återkallat med an-
ledning av ett brott som avses i 9 § 2 mom. 
eller om sökanden har körrätt som avses i la-
gen om alkolåsövervakad körrätt (439/2008). 
Giltighetstiden för körtillstånd kan dock inte 
förlängas, om brottet är exceptionellt allvar-
ligt eller om det finns något annat särskilt 
skäl som talar mot förlängning och sökanden 
har gjort sig skyldig till brottet inom en peri-
od av fem år före ansökan. 

Om ett körtillstånd inte har förnyats, bevil-
jas ett nytt körtillstånd med tillämpning av 
denna paragraf.  

Vid förlängning av giltighetstiden för kör-
tillstånd kan ett temporärt körtillstånd utfär-
das i enlighet med 10 § 4 mom. Närmare be-
stämmelser om förlängning av giltighetstiden 
för körtillstånd och om förfarandet vid för-
längning utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

 
15 § 

Grunder för återkallande av körtillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Körtillstånd återkallas dock inte med stöd 

av 1 mom. 1 punkten, om något annat än ett 
temporärt körtillstånd har utfärdats till sö-
kanden och giltighetstiden för körrätt eller 
körkort som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten 
går ut på grund av att körrätten eller körkor-
tet inte har förnyats. Om någon annan i 1 
mom. avsedd grund för återkallande av kör-
tillstånd föreligger, ska saken tas till pröv-
ning utan dröjsmål. 

 
17 § 

Återkallande av körtillstånd tills vidare 

Ett körtillstånd återkallas tills vidare, om 
tillståndshavaren 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) inte inom utsatt tid har lämnat in ett in-
tyg över att han eller hon med godkänt resul-
tat har avlagt det prov för taxiförare som av-
ses i 2 § 2 mom. eller det prov i lokalkänne-
dom som avses i 8 § 1 mom. eller annan ut-
redning som polisen med stöd av denna lag 
bestämt att ska visas upp. 

Ett körtillstånd ska återkallas tills vidare 
även, om ett temporärt körtillstånd för sö-
kanden har utfärdats men giltighetstiden för 
tillståndshavarens körrätt eller körkort har 
gått ut på grund av att körrätten eller körkor-
tet inte har förnyats före överlämnandet av 
körtillståndet till sökanden. 

 
18 § 

Återkallande av körtillstånd för viss tid 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den som har körtillstånd har gjort sig 

skyldig till en gärning som avses i 9 § 2 
mom. 1, 3 eller 4 punkten, ska körtillståndet 
återkallas för minst sex månader. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

23 § 

Blankett för körtillstånd och medförande av 
körtillstånd 

Körtillstånd utfärdas på Trafiksäkerhets-
verkets blankett. Bestämmelser om körtill-
ståndsblankettens datainnehåll och andra 
krav på blanketten utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Duplettexemplar av körtillstånd 

Om ett körtillstånd har förkommit, förstörts 
eller stulits eller de uppgifter om innehavaren 
som antecknats i det har ändrats, kan föraren 
få ett duplettexemplar av körtillståndet. Vid 
utfärdande av duplettexemplar av temporära 
körtillstånd tillämpas 10 § 4 mom. Närmare 
bestämmelser om utfärdande av duplettex-
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emplar av körtillstånd utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

26 § 

Utbildningstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som innehavare av utbildningstillstånd 

godkänns företag, sammanslutningar eller 
stiftelser som har de pedagogiska, yrkesmäs-
siga och ekonomiska resurser och andra re-
surser som verksamheten kräver. 
— — — — — — — — — — — — — — 
  

35 § 

Straffbestämmelser 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1) arbetar som taxiförare utan i 3 § avsett 

tillstånd, 
2) arbetar som taxiförare utan att ha i 8 § 1 

mom. avsedd lokalkännedom om den sta-
tionsplats som antecknats för bilen i taxitill-
ståndet,  

3) överlämnar inte körtillstånd till polisen i 
de fall som avses i 10 § 3 mom., 20 § eller 24 
§ 2 mom.  

4)bryter mot bestämmelserna i 23 § 2 
mom. om medförande, uppvisande och syn-
lig placering av körtillståndet, eller  

5)överlåter en taxi i strid med 25 §, ska för 
brott mot bestämmelserna om yrkeskompe-
tens för förare dömas till böter, om inte 
strängare straff för gärningen föreskrivs nå-
gon annanstans i lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
Om giltighetstiden för körtillstånd för taxi-

förare eller ett i de bestämmelser som gällde 
vid ikraftträdandet av denna lag avsett yrkes-
körtillstånd för personbil har upphört på 
grund av att den övre åldersgränsen uppnåtts 
före lagens ikraftträdande, ska på beviljande 
av nytt körtillstånd tillämpas vad som i 13 § 
föreskrivs om förlängning av giltighetstiden 
för körtillstånd. 

Inom grundutbildning och fortbildning som 
avses i denna lag får till och med den 31 de-
cember 2014 användas utbildningsprogram 
som godkänts i enlighet med de bestämmel-
ser som gällde vid denna lags ikraftträdande. 

 
————— 

 

Helsingfors den 27 februari 2014 

Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 

Trafikminister Merja Kyllönen
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Bilagor 
Parallelltext 

 
 
 

Lag 
om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 4 § 1 

mom. 1 och 2 punkten samt 2 mom., 5 §, 6 § 1 mom., 8 § 1 mom., 10 § 1 och 4 mom., 12 § 1 
mom., 13 §, 15 § 2 mom., 17 § 3 punkten, 18 § 2 mom., 23 § 1 mom., 24 § 1 mom., 26 § 2 
mom. och 35 § 1 mom.,  

av dem 5 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1320/2009 och 390/2011, 23 § 1 
mom. sådant det lyder i lag 1320/2009 och 18 § 2 mom. sådant det lyder i lag 390/2011, samt 

fogas till 4 § ett nytt 3 mom. och till 17 § ett nytt 2 mom. som följer: 
 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

2 § 

Yrkeskompetens 

En taxiförare ska ha det yrkeskunnande 
som uppgiften kräver. Han eller hon ska även 
i övrigt vara lämplig för uppgiften. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
3 § 

Körtillstånd för taxiförare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätten att arbeta som taxiförare börjar när 

körtillståndet lämnas ut till sökanden, om inte 
något annat följer av 10 eller 13 §. 
 

2 § 

Yrkeskompetens 

En taxiförare ska ha körrätt för det fordon 
som framförs och det yrkeskunnande som 
uppgiften kräver. Han eller hon ska även i 
övrigt vara lämplig för uppgiften. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

3 § 

Körtillstånd för taxiförare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätten att arbeta som taxiförare börjar när 

körtillståndet lämnas ut till sökanden.  
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4 § 

Villkor för beviljande av körtillstånd 

Villkor för beviljande av körtillstånd för 
taxiförare är att sökanden 

1) har annan körrätt för bil än kortvarig kör-
rätt som beviljats för två år eller ett körkort 
för bil som utfärdats i en annan EES-stat och 
uppfyller de närmare villkoren för nämnda 
körrätt eller körkort och som fastställs genom 
förordning av statsrådet, 

2) inte har fyllt 70 år, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
Om det behövs för att trygga att avtalsbase-

rade transporter som ordnas av samhället 
inom undervisnings-, social- eller hälsovårds-
väsendet eller andra regelbundna transporter 
sköts utan avbrott, kan körtillstånd i undan-
tagsfall, vid särskilda svårigheter i anslutning 
till tillgången på utbildning, beviljas med av-
vikelse från 1 mom. 4 punkten på villkor att 
sökanden inom den tidsfrist på högst sex må-
nader som tillståndsmyndigheten bestämmer 
visar att han eller hon har avlagt det prov som 
avses i nämnda punkt. Närmare bestämmelser 
om förfarandet kan vid behov utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 

4 § 

Villkor för beviljande av körtillstånd 

Villkor för beviljande av körtillstånd för 
taxiförare är att sökanden 

1) har en gällande, annan än kortvarig kör-
rätt för bil eller ett körkort för bil som utfär-
dats i en annan medlemsstat i Europeiska un-
ionen eller i en stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och att han 
eller hon uppfyller närmare krav för nämnda 
körrätt eller körkort, 

2) sökanden inte har körförbud eller tem-
porärt körförbud, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det behövs för att trygga att avtalsbase-
rade transporter som ordnas av samhället 
inom undervisnings-, social- eller hälso-
vårdsväsendet eller andra regelbundna trans-
porter sköts utan avbrott, får körtillstånd i 
undantagsfall, vid särskilda svårigheter i frå-
ga om tillgången på utbildning eller prov i 
lokalkännedom, beviljas med avvikelse från 
vad som föreskrivs i 1 mom. 4 och 5 punkten 
på villkor att sökanden inom den tidsfrist på 
högst sex månader som tillståndsmyndighe-
ten sätter ut visar att han eller hon uppfyller 
de föreskrivna kraven. Närmare bestämmel-
ser om förfarandet för beviljande av körtill-
stånd i undantagsfall får vid behov utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

Närmare bestämmelser om de krav som 
ställs för körrätt och körkort som avses i 1 
mom. 1 punkten utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 

5 §

Hälsa 

En taxiförare ska uppfylla hälsokraven för 
körkortstillstånd för fordon av klass C och D 
och även i övrigt ha sådana förutsättningar 
med avseende på hälsan som behövs för att 
sörja för passagerarnas säkerhet och för att 
hjälpa dem. Trafiksäkerhetsverket kan av sär-

5 § 

Hälsa 

En taxiförare ska uppfylla de medicinska 
kraven för körkortstillstånd i grupp 2 enligt 
18 § i körkortslagen (386/2011) och han eller 
hon ska även i övrigt ha sådan funktionsför-
måga som behövs för att sörja för passage-
rarnas säkerhet och assistera dem. 
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skilda skäl bevilja undantag från hälsokraven 
för körtillstånd för taxiförare.  

Att hälsokraven är uppfyllda ska visas när 
körtillstånd söks och när dess giltighetstid 
förlängs. Närmare bestämmelser om detta ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

Polisen kan även vid andra tillfällen kräva 
att föraren inom utsatt tid visar upp ett läkar-
utlåtande om att hälsokraven uppfylls, om det 
finns skäl att misstänka att innehavaren av 
körtillståndet inte längre uppfyller de före-
skrivna kraven. Bestämmelser om läkares 
skyldighet att lämna anmälningar om förares 
hälsotillstånd finns i körkortslagen. 
 

Att de medicinska krav som avses 1 mom. 
är uppfyllda ska visas med ett av en läkare 
utfärdat utlåtande vid ansökan om körtill-
stånd och, om sökanden har fyllt eller fyller 
45 år under giltighetstiden för det körtill-
stånd som sökanden redan har, vid ansökan 
om förlängning av giltighetstiden. För läkar-
utlåtandet om att de medicinska kraven för 
körtillstånd i grupp 2 är uppfyllda gäller vad 
som föreskrivs i 100 § i körkortslagen. I lä-
karutlåtandet ska de i 27 § 2 mom. i kör-
kortslagen avsedda faktorer som hänför sig 
till åldrandet beaktas, om körtillstånd bevil-
jas en sökande som fyllt 68 år eller giltig-
hetstiden för det körtillstånd som en sökande 
som fyllt 68 år har förlängs. Utlåtanden om 
taxiförares funktionsförmåga utfärdas på 
Trafiksäkerhetsverkets blankett. Trafiksäker-
hetsverket meddelar föreskrifter om under-
sökning av funktionsförmågan. 

Polisen kan även vid andra tillfällen kräva 
att föraren inom utsatt tid och på det sätt som 
avses i 2 mom. visar att hälsokraven uppfylls, 
om det finns skäl att misstänka att innehava-
ren av körtillståndet inte längre uppfyller de 
föreskrivna kraven. Bestämmelser om läkares 
skyldighet att lämna anmälningar om förares 
hälsotillstånd finns i körkortslagen. 

 
 

6 § 

Utbildning 

I utbildningen ges grundläggande kunska-
per om de krav som ställs på utövandet av 
taxiföraryrket samt om de faktorer som på-
verkar transport- och trafiksäkerheten. När-
mare bestämmelser om utbildningens innehåll 
och bestämmelser om utbildningens minimi-
omfattning och om genomförandet av den ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

6 § 

Utbildning 

I utbildningen ska ges grundläggande kun-
skaper och praktiska färdigheter i fråga om 
de krav som ställs på utövandet av taxiförar-
yrket samt i fråga om assistans till passage-
rare och omsorg om passagerarnas säkerhet 
med beaktande av olika passagerargruppers 
särskilda behov och de kvalitetsnormer för 
taxitjänster som anges i lagen om taxitrafik, 
samt grundläggande kunskaper om övriga 
faktorer som påverkar transport- och trafik-
säkerheten. Närmare bestämmelser om ut-
bildningens innehåll och bestämmelser om 
utbildningens minimiomfattning och om ge-
nomförandet av utbildningen utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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8 § 
 

Lokalkännedom 

En taxiförare ska ha kännedom om gatu- 
och vägnätet, rutter, olika förvaltnings- och 
serviceinrättningar och om de mest kända be-
söksmålen på bilens stationsplats och i den 
närmaste omgivningen samt översiktlig kän-
nedom om det övriga närområdet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

8 § 

Lokalkännedom 

En taxiförare ska ha genom ett prov visad 
lokalkännedom om den kommun som anteck-
nats som stationsplats i taxitillståndet eller 
den kommun till vilken stationsplatsen hör. 
Lokalkännedom omfattar kännedom om 
gatu- och vägnätet, rutter, olika förvaltnings- 
och serviceinrättningar och de mest kända 
besöksmålen på bilens stationsplats och i den 
närmaste omgivningen samt översiktlig kän-
nedom om det övriga närområdet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
  

10 § 

Beviljande av körtillstånd 

Körtillstånd beviljas för fem år, dock högst 
för den tid som sökandens körrätt gäller och 
längst tills sökanden fyller 70 år. 

— — — — — — — — — — — — —  
Ett av polisen fattat förvaltningsbeslut om 

beviljande av körtillstånd kan med avvikelse 
från 3 § 2 mom. under högst en månad efter 
beslutet godkännas som bevis på rätten att ar-
beta som taxiförare, om det finns ett särskilt 
behov att inleda körningarna innan körtill-
ståndet lämnas ut och villkoren för utlämnan-
de av körtillstånd är uppfyllda. Vad som i 
denna lag föreskrivs om körtillstånd gäller 
även det beslut som avses i detta moment, om 
detta används för att påvisa kompetensen för 
taxiförare. 
 

12 § 

Fortbildning 

För att upprätthålla och förbättra förutsätt-
ningarna för yrkesutövning och för att öka 
trafiksäkerheten ska taxiförare få fortbildning 
i de ämnen i taxiförarens utbildning som är 
centrala med tanke på förarens uppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

10 §

Beviljande av körtillstånd 

Körtillstånd beviljas för fem år eller, om 
sökanden har fyllt 68 år, för två år. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Polisen får utfärda ut ett temporärt körtill-

stånd som gäller en månad, om sökanden 
uppfyller förutsättningarna för beviljande av 
körtillstånd. Ett temporärt körtillstånd får 
också utfärdas för körningar som avses i 4 § 
2 mom. och det utfärdas för en av tillstånds-
myndigheten med stöd av nämnda moment 
bestämd tid. Temporära körtillstånd utfärdas 
på Trafiksäkerhetsverkets blankett. Vad som i 
övrigt föreskrivs om körtillstånd gäller också 
temporära körtillstånd. 

 
 

12 § 

Fortbildning 

För att upprätthålla och förbättra förutsätt-
ningarna för yrkesutövning och för att öka 
trafiksäkerheten ska taxiförare få fortbildning 
i de ämnen i taxiförarens utbildning som är 
centrala med tanke på förarens uppgifter. 
Fortbildningen ska alltid omfatta undervis-
ning som syftar till att upprätthålla och för-
bättra färdigheterna att möta olika passage-
rargruppers särskilda behov, assistera pas-
sagerare och upprätthålla säkerheten. När-
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13 § 

Förlängning av giltighetstiden för körtill-
stånd 

Giltighetstiden för körtillstånd förlängs fem 
år i sänder, om sökanden uppfyller de villkor 
för erhållande av körtillstånd som anges i 4 § 
1 mom. och visar att han eller hon har ge-
nomgått föreskriven fortbildning. Giltighets-
tiden för körtillstånd kan utan hinder av 4 § 1 
mom. 6 punkten förlängas, om körtillståndet 
har varit återkallat på grund av ett sådant 
brott som avses i 9 § 2 mom. eller om sökan-
den har en sådan körrätt som avses i lagen om 
alkolåsövervakad körrätt (439/2008). Körrät-
ten kan dock inte förlängas, om brottet är ex-
ceptionellt allvarligt eller om det finns ett an-
nat särskilt skäl till detta och sökanden har 
gjort sig skyldig till ett brott inom en period 
av fem år före ansökan. 

Ett av polisen fattat förvaltningsbeslut om 
förlängning av körtillståndets giltighetstid 
kan med avvikelse från 3 § 2 mom. under 
högst en månad efter beslutet godkännas som 
bevis på rätten att arbeta som taxiförare, om 
en förlängning av giltighetstiden har sökts in-
nan giltighetstiden för körtillståndet går ut, 
villkoren för utlämnande av körtillstånd är 
uppfyllda och ett nytt körtillstånd inte har 
lämnats ut innan giltighetstiden för det före-
gående körtillståndet går ut. Vad som i denna 
lag föreskrivs om körtillstånd gäller även det 
beslut som avses i detta moment, om detta 
används för att påvisa kompetensen för taxi-
förare. Närmare bestämmelser om förläng-
ningen av giltighetstiden för körtillstånd och 
om förfarandet för förlängning utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
 

15 § 

Grunder för återkallande av körtillstånd 

— — — — — — — — — — — — —  
Återkallande av körtillstånd ska utan 

dröjsmål upptas till prövning, om en sådan 

mare bestämmelser om fortbildningens inne-
håll får utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Förlängning av giltighetstiden för körtill-
stånd 

Giltighetstiden för körtillstånd förlängs per 
gång för den tid som föreskrivs i 10 § 1 mom. 
Giltighetstiden för ett körtillstånd förlängs 
med två år även i det fall att sökanden fyller 
68 år under giltighetstiden för det körtill-
stånd som han eller hon redan har. 

För att giltighetstiden för ett körtillstånd 
ska förlängas måste sökanden uppfylla förut-
sättningarna enligt 4 § 1 mom. för beviljande 
av körtillstånd och visa att han eller hon har 
genomgått föreskriven fortbildning. Giltig-
hetstiden för körtillstånd kan förlängas också, 
om körtillståndet har varit återkallat med an-
ledning av ett brott som avses i 9 § 2 mom. 
eller om sökanden har körrätt som avses i la-
gen om alkolåsövervakad körrätt (439/2008). 
Giltighetstiden för körtillstånd kan dock inte 
förlängas, om brottet är exceptionellt allvar-
ligt eller om det finns något annat särskilt 
skäl som talar mot förlängning och sökanden 
har gjort sig skyldig till brottet inom en peri-
od av fem år före ansökan. 

Om ett körtillstånd inte har förnyats, bevil-
jas ett nytt körtillstånd med tillämpning av 
denna paragraf.  

Vid förlängning av giltighetstiden för kör-
tillstånd kan ett temporärt körtillstånd utfär-
das i enlighet med 10 § 4 mom. Närmare be-
stämmelser om förlängning av giltighetstiden 
för körtillstånd och om förfarandet vid för-
längning utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

 
 
 

15 § 

Grunder för återkallande av körtillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Körtillstånd återkallas dock inte med stöd 

av 1 mom. 1 punkten, om något annat än ett 
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grund för återkallande som avses i 1 mom. fö-
religger. 
 
 
 
 
 
 
 

17 § 

Återkallande av körtillstånd tills vidare 

Ett körtillstånd återkallas tills vidare, om 
tillståndshavaren 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) inte inom utsatt tid har lämnat in ett intyg 
över att han eller hon med godkänt resultat 
har avlagt det prov för taxiförare som avses i 
4 § 2 mom. eller annan utredning som polisen 
med stöd av denna lag bestämt att ska visas 
upp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 § 

Återkallande av körtillstånd för viss tid 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den som har körtillstånd har gjort sig 

skyldig till en gärning enligt 9 § 2 mom. 1 
punkten, med undantag av en gärning som 
tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäker-
heten, eller till en gärning som avses i 9 § 2 
mom. 3 eller 4 punkten, ska körtillståndet 
dock återkallas för minst sex månader. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 § 

Blankett för körtillstånd och medförande av 
körtillstånd 

Körtillstånd ges på Trafiksäkerhetsverkets 
blankett. Kommunikationsministeriet faststäl-

temporärt körtillstånd har utfärdats till sö-
kanden och giltighetstiden för körrätt eller 
körkort som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten går 
ut på grund av att körrätten eller körkortet 
inte har förnyats. Om någon annan i 1 mom. 
avsedd grund för återkallande av körtillstånd 
föreligger, ska saken tas till prövning utan 
dröjsmål. 

 
17 § 

Återkallande av körtillstånd tills vidare 

Ett körtillstånd återkallas tills vidare, om 
tillståndshavaren 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) inte inom utsatt tid har lämnat in ett in-
tyg över att han eller hon med godkänt resul-
tat har avlagt det prov för taxiförare som av-
ses i 2 § 2 mom. eller det prov i lokalkänne-
dom som avses i 8 § 1 mom. eller annan ut-
redning som polisen med stöd av denna lag 
bestämt att ska visas upp. 

Ett körtillstånd ska återkallas tills vidare 
även, om ett temporärt körtillstånd för sö-
kanden har utfärdats men giltighetstiden för 
tillståndshavarens körrätt eller körkort har 
gått ut på grund av att körrätten eller körkor-
tet inte har förnyats före överlämnandet av 
körtillståndet till sökanden. 
 

18 § 

Återkallande av körtillstånd för viss tid 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den som har körtillstånd har gjort sig 

skyldig till en gärning som avses i 9 § 2 
mom. 1, 3 eller 4 punkten, ska körtillståndet 
återkallas för minst sex månader. 

— — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

23 § 

Blankett för körtillstånd och medförande av 
körtillstånd 

Körtillstånd utfärdas på Trafiksäkerhets-
verkets blankett. Bestämmelser om körtill-
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ler formuläret för blanketten efter att ha hört 
inrikesministeriet. Bestämmelser om körtill-
ståndsblankettens datainnehåll och andra krav 
utfärdas genom förordning av statsrådet.  
— — — — — — — — — — — — — — 
  
 

24 § 

Duplettexemplar av körtillstånd 

Om ett körtillstånd har förkommit, förstörts 
eller stulits eller de uppgifter om innehavaren 
som antecknats i det har ändrats, kan föraren 
få ett duplettexemplar av körtillståndet. Vid 
utfärdande av duplettexemplar av körtillstånd 
tillämpas 10 § 4 mom. Närmare bestämmelser 
om utfärdande av duplettexemplar av körtill-
stånd utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 

— — — — — — — — — — — — —  
 

 
26 § 

Utbildningstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som innehavare av utbildningstillstånd kan 

godkännas bolag, sammanslutningar eller stif-
telser som har de pedagogiska, yrkesmässiga 
och ekonomiska resurser och andra resurser 
som verksamheten kräver. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

35 § 

Straffbestämmelser 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot bestämmelserna i 3 § om transport 
av passagerare utan körtillstånd för taxiförare, 
mot bestämmelserna i 10 § 3 mom., 20 § eller 
24 § 2 mom. om överlämnande av körtill-
stånd till polisen, mot bestämmelserna i 23 § 
2 mom. om medförande, uppvisande och syn-
lig placering av körtillstånd för taxiförare el-
ler mot bestämmelserna i 25 § om överlåtan-
de av fordon, ska för brott mot bestämmel-
serna om yrkeskompetens för förare dömas 
till böter, om inte strängare straff för gärning-

ståndsblankettens datainnehåll och andra 
krav på blanketten utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

24 § 

Duplettexemplar av körtillstånd 

Om ett körtillstånd har förkommit, förstörts 
eller stulits eller de uppgifter om innehavaren 
som antecknats i det har ändrats, kan föraren 
få ett duplettexemplar av körtillståndet. Vid 
utfärdande av duplettexemplar av temporära 
körtillstånd tillämpas 10 § 4 mom. Närmare 
bestämmelser om utfärdande av duplettex-
emplar av körtillstånd utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

26 § 

Utbildningstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som innehavare av utbildningstillstånd 

godkänns företag, sammanslutningar eller 
stiftelser som har de pedagogiska, yrkesmäs-
siga och ekonomiska resurser och andra re-
surser som verksamheten kräver. 

— — — — — — — — — — — — —  
 
 

35 § 

Straffbestämmelser 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1) arbetar som taxiförare utan i 3 § avsett 

tillstånd, 
2) arbetar som taxiförare utan att ha i 8 § 

1 mom. avsedd lokalkännedom om den sta-
tionsplats som antecknats för bilen i taxitill-
ståndet,  

3) överlämnar inte körtillstånd till polisen i 
de fall som avses i 10 § 3 mom., 20 § eller 24 
§ 2 mom.  

4)bryter mot bestämmelserna i 23 § 2 
mom. om medförande, uppvisande och synlig 
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en föreskrivs någon annanstans i lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

placering av körtillståndet, eller  
5)överlåter en taxi i strid med 25 §, ska för 

brott mot bestämmelserna om yrkeskompe-
tens för förare dömas till böter, om inte 
strängare straff för gärningen föreskrivs nå-
gon annanstans i lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
Om giltighetstiden för körtillstånd för taxi-

förare eller ett i de bestämmelser som gällde 
vid ikraftträdandet av denna lag avsett yr-
keskörtillstånd för personbil har upphört på 
grund av att den övre åldersgränsen uppnåtts 
före lagens ikraftträdande, ska på beviljande 
av nytt körtillstånd tillämpas vad som i 13 § 
föreskrivs om förlängning av giltighetstiden 
för körtillstånd. 

Inom grundutbildning och fortbildning som 
avses i denna lag får till och med den 31 de-
cember 2014 användas utbildningsprogram 
som godkänts i enlighet med de bestämmel-
ser som gällde vid denna lags ikraftträdande. 

——— 
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Utkast till förord-
ning 

 
 
 

 

Statsrådets förordning 
om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare 

I enlighet med statsrådets beslut 
upphävs i statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare (825/2009) 5 § 3 mom., 
ändras 2 § 2 mom., 5 § 1 mom. 1—3 punkten, 6 § 1—3 mom., 8 § 2 mom., 9 § 1 mom. 2 

och 3 punkten och 2 mom., 10 § och 12 § 2 och 4 mom. samt 
fogas till 12 § 2 mom. en ny 6 punkt som följer: 
 

 
2 § 

Innehållet i och omfattningen av utbildning-
en för taxiförare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisningen ska omfatta minst 30 tim-

mar. Undervisningen ska omfatta undervis-
ning som avses i 1 mom. 2 punkten under-
punkt d och i 4 punkten underpunkt c i form 
av praktiska övningar. Bestämmelser om ut-
bildning i lokalkännedom finns i 4 §. 

 
 

5 § 

Ansökan om körtillstånd 

Ansökan om körtillstånd för taxiförare ska 
innehålla 

1) två fotografier som uppfyller kraven i 10 
§ 1 mom. 2 punkten i körkortslagen, 

2) i 5 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens 
för taxiförare avsedda läkarutlåtanden som 
utfärdats högst sex månader tidigare, 

3) ett intyg över högst sex månader tidigare 
avlagt prov i lokalkännedom, 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 

 6 § 

Beviljande av körtillstånd 

Om sökanden har fått annan körrätt än 
kortvarig körrätt på basis av ett körkort som 
beviljats utomlands eller har beviljats körkort 
i någon annan EU- eller EES-stat än Finland 
är en förutsättning för körtillstånd att han el-
ler hon har haft körrätt för bil i minst ett år 
efter att ha fyllt 18 år. 

Om körtillstånd söks för transporter som 
avses i 4 § 2 mom. i lagen om yrkeskompe-
tens för taxiförare ska tidsfristen för inläm-
nande av intyg över avlagt prov för taxiförare 
eller prov i lokalkännedom vara så kort som 
möjligt. När tidsfristen bestäms ska tillgång-
en på utbildning eller prov i lokalkännedom 
beaktas. Om tidsfristen förlängs får den tota-
la tidsfristen inte överskrida den maximitid 
som bestäms i lagen. Inte förrän intyget över 
avlagt prov har lämnats in till polisen berätti-
gar körtillståndet till andra transporter än så-
dana som anges i detta moment. 

Ett körtillstånd gäller den föreskrivna tiden 
från dagen för beviljande av tillståndet. I kör-
tillståndet antecknas de villkor som hänför 
sig till tillståndet. Om ett villkor stryks ska 
ett nytt tillstånd lösas ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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8 § 

Fortbildningens omfattning och genomfö-
rande 

Fortbildningen ska omfatta minst sju lek-
tioner inom fem år. Utbildningen kan ges i 
perioder. Periodens minimilängd är tre lek-
tioner. 

I 12 § 1 mom. i lagen om yrkeskompetens 
för taxiförare avsedd undervisning för olika 
passagergruppers särskilda behov, såsom 
assistans till passagerare, omsorg om deras 
säkerhet och hantering av hjälpmedel, ska 
ges i form av praktiska övningar. 

Fortbildningen ska ges under giltighetsti-
den för det körtillstånd för vars förlängning 
fortbildningen genomgås. Om giltighetstiden 
för körtillståndet har gått ut under den tid 
avsikten är att få körtillståndet att börja gäl-
la på nytt, godkänns som fortbildning den 
undervisning som erhållits under de två år 
som föregår sökande av ett nytt körtillstånd. 

 
 

9 § 

Förlängning av giltighetstiden för körtill-
stånd och utvidgning av körtillståndets gil-

tighetsområde 

Ansökan om förlängning av giltighetstiden 
för körtillstånd för taxiförare ska innehålla 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) sådana läkarutlåtanden som avses i 5 § 
1 mom. 2 punkten, om de krävs enligt 5 § 2 
mom. i lagen om yrkeskompetens för taxifö-
rare, och 

3) sådana fotografier som avses i 5 § 1 
mom. 1 punkten. 

Ansökan om förlängning av giltighetstiden 
för körtillstånd får göras tidigast sex måna-
der innan giltighetstiden går ut. Om beslutet 
om ett nytt körtillstånd har fattats innan gil-
tighetstiden går ut för ett körtillstånd som sö-
kanden redan har, gäller det nya körtillstån-
det med avvikelse från 6 § 3 mom. under fö-
reskriven tid efter att giltighetstiden för det 
gamla körtillståndet har gått ut. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
  

10 § 

Krav på undervisningspersonal 

Läraren och den föreståndare som ansvarar 
för utbildningen ska ha de pedagogiska fär-
digheter som behövs i undervisningsuppgif-
terna och kännedom om utbildningsområdet 
som skaffats genom lämplig utbildning eller 
utbildningsarbete i praktiken. Han eller hon 
ska vara insatt i bestämmelserna och praxis 
inom taxibranschen. Föreståndaren ska dess-
utom ha körtillstånd för taxiförare. 

 
11 § 

Krav som gäller genomförande av utbild-
ningen 

Utbildningen kräver att man följer med un-
dervisningen och deltar i de praktiska öv-
ningarna. Utbildningen ska ordnas i lokaler 
som är lämpliga för undervisningen eller för 
genomförande av övningar och det ska finnas 
behövligt undervisningsmaterial för under-
visning och övningar. Undervisningsmeto-
derna ska vara sådana att utbildningen och 
övningarna samt övervakningen av dem kan 
genomföras enligt bestämmelserna. 

Lektionens längd är minst 45 minuter. Un-
dervisning enligt 1 mom. ordnas som närun-
dervisning. 

Instruktören ska utveckla de praktiska öv-
ningarna i samarbete med handikapporgani-
sationer och äldreorganisationer. 

 
12 § 

Ansökan om utbildningstillstånd och faststäl-
lande av utbildningsprogram 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sökanden ska 
1) uppge firma under vilken verksamheten 

bedrivs, 
2) utse en föreståndare som ansvarar för 

utbildningen och visa upp en utredning över 
föreståndarens och lärarnas behörighet, 

3) visa upp ett utbildningsprogram som 
gjorts upp i enlighet med de ämnen som av-
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ses i 2 § och av vilket undervisningsplanen 
och undervisningsmetoderna framgår, 

4) visa upp en redogörelse för ekonomiska 
och andra resurser som finns för att ordna 
den utbildning som anges i ansökan, 

5) visa upp en redogörelse för förutsätt-
ningarna för att anordna prov i lokalkänne-
dom för alla stationsplatser i landskapet, 

6) dessutom lämna övriga uppgifter som 
tillståndsmyndigheten begär för behandling-
en av ansökan.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Det utbildningsprogram som avses i 2 
mom. 3 punkten gäller för körtillståndets gil-
tighetstid. Av utbildningsprogrammet ska 
framgå hur de ämnen som avses i 2 § 1 mom. 
2 punkten underpunkt d och 4 punkten un-
derpunkt c samt 8 § 2 mom. behandlas och 
hur övningarna dimensioneras efter delta-
garantalet. Trafiksäkerhetsverket kan också 

på särskild ansökan fastställa ett utbildnings-
program för utbildning eller fortbildning av 
taxiförare. Ansökan kan också göras av nå-
gon annan än den som innehar eller ansöker 
om utbildningstillstånd. Fastställandet gäller 
högst fem år. Fastställandet av ett utbild-
ningsprogram kan med hänsyn till verksam-
hetens karaktär och omfattning förenas med 
kompletterande villkor som gäller undervis-
ningsarrangemang, undervisningslokaler, 
undervisningsutrustning, undervisningsred-
skap och gruppstorlek, om villkoren behövs 
för verksamheten och tillsynen över den. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Denna förordning träder i kraft den          

20  . 
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