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1 Föreskriftens tillämpningsområde 

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket med stöd av 
6 a § 5 mom. i lagen om transportservice närmare föreskrifter om innehållet i och ge-
nomförandet av företagarutbildningen och företagarprovet samt om grunderna för be-
dömning av företagarprovet, samt med stöd av 264 a § 3 mom. närmare föreskrifter 
om fusk i företagarprovet. 

 

2 Företagarutbildning i taxitrafik 

2.1 Avläggande av utbildningen 

För att avlägga utbildningen med godkänt resultat ska utbildningsdeltagaren ha delta-
git i undervisningen i sin helhet enligt bestämmelserna om den omfattning som krävs i 
6 a § 2 mom. i lagen om transportservice. 
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2.2 Utbildningens innehåll 

Företagarutbildningen i taxitrafik ska innehålla undervisning i följande ämnen samt det 
preciserade innehållet i dem: 

1) Kommersiell och ekonomisk ledning av ett taxiföretag 

a) kännedom om lagstiftningen om och praxis för betalningsmedel, 

b) kännedom om kredittyper (banklån, garantisäkerheter, inteckningar, leasing-

verksamhet, uthyrning, factoring osv.) samt om kostnader och skyldigheter som 

de medför, 

c) upprättande och tolkning av balansräkningen, 

d) läsning och tolkning av resultaträkningen, 

e) utvärdering av företagets lönsamhet och finansiella ställning, särskilt utifrån de 

ekonomiska nyckeltalen, 

f) kännedom om taxitrafikföretagets kostnadsfaktorer (fasta kostnader, föränder-

liga kostnader, driftskapital, avskrivningar osv.), 

g) utarbetning av ett organisationsschema och arbetsplaner för hela företagets per-

sonal, 

h) kännedom om reglerna om taxitjänsternas fakturering och deras inverkan, 

i) kännedom om olika bolagsformer samt reglerna om hur de grundas och reglerna 

om deras verksamhet, 

j) praktiska processer för offentliga upphandlingar, 

k) säkerhetsledning, 

 
2) Den centrala fordons- och trafiklagstiftningen med anknytning till taxiföretag 

 
3) Lagstiftningen om beskattning 

a) mervärdesskatt för transportservice, 

b) motorfordonsskatt, 

c) inkomstskatt, 

d) beskattning av olika företagsformer, 

 
4) Lagstiftningen om bokföring 

a) de förutsättningar och formaliteter som krävs för att idka affärsverksamhet, af-

färsidkares allmänna skyldigheter (registrering, bokföring osv.) samt följderna 

av en konkurs, 

 
5) Lagstiftningen om sysselsättning 

a) kännedom om de regler som tillämpas på arbetsavtalen för de olika arbetstagar-

grupper som arbetar inom taxiföretaget (typer av arbetsavtal, parternas skyldig-

heter, regler om arbetsförhållanden och arbetstid, avlönad semester, övriga mo-

netära ersättningar, hävande av avtal osv.), 
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b) kännedom om hur man utarbetar anvisningar för taxiförare för att garantera sä-

kerheten för fordonet, dess utrustning och kunderna samt om förebyggande åt-

gärder som ska vidtas, 

 
6) Lagstiftningen om löner 

a) kännedom om de skyldigheter som arbetsavtalslagen medför för arbetsgivaren i 

fråga om arbetstagarnas löner, 

 
7) Lagstiftningen om social trygghet 

a) kännedom om arbetsgivarens skyldigheter inom social trygghet, 

 
8) Lagstiftningen om pensioner 

a) kännedom om de skyldigheter som lagen om pension för arbetstagare medför 

för arbetsgivaren gällande arbetstagarnas pensionsskydd, 

 
9) Lagstiftningen om försäkring 

a) kännedom om landsvägstrafikens försäkringstyper (ansvarsförsäkring, olycks-

falls- och livförsäkring, skadeförsäkring, resgodsförsäkring) samt om de garan-

tier och skyldigheter som gäller dem. 

 

 
2.3 Genomförande av utbildningen 

Utbildningsorganisationen ska på ett tillförlitligt sätt fastställa identiteten hos dem som 
deltar i utbildningen.    

Material som används i utbildningen eller uppgifter som ingår i utbildningen får inte 
ingå i innehållet i företagarprovet. 

Utbildningsorganisationen ska på begäran ge utbildningsdeltagaren ett intyg över av-
läggande av företagarutbildning med godkänt resultat. Utbildningsorganisationen an-
svarar för att de uppgifter den lämnar ut är korrekta. 

Utbildningsorganisationen ska på begäran kunna uppvisa beslutet om godkännandet 
som utbildningsorganisation och hålla utbildningsprogrammet som fastställts av Trans-
port- och kommunikationsverket till påseende för utbildningsdeltagare och övervakare 
på utbildningsplatsen. Utbildningsorganisationen ska ordna utbildningen så att en 
övervakare från Transport- och kommunikationsverket har möjlighet att övervaka 
undervisningen.  

Om det blir ändringar i den anmälda utbildningen ska ovan avsedda ändringar utan 
dröjsmål låta godkännas hos Transport- och kommunikationsverket.  

Om utbildningsorganisationen drar in en utbildning som den anmält ska detta ske in-
nan utbildningen avslutas. Utbildningsorganisationen ansvarar för att göra en anmälan 
om indragning till Transport- och kommunikationsverket samt till dem som anmält sig 
till utbildningen.  

På företagarutbildningens undervisning, undervisningslokaler samt utbildningsmateriel 
och läromedel tillämpas villkoren i punkt 5 i Transport- och kommunikationsverkets 
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föreskrift om utbildningsorganisationer för taxitrafik (TRAFI-
COM/391024/03.04.03.00/2020).  

 

3 Företagarprov för taxitrafik 

3.1 Avläggande av provet 

En förutsättning för avläggandet av företagarprovet är att företagarutbildningen i taxi-
trafik har avlagts med godkänt resultat. Utbildaren ska säkerställa av den som deltar i 
företagarprovet att denne har avlagt företagarutbildningen i taxitrafik med godkänt 
resultat. Utbildaren ska på ett tillförlitligt sätt fastställa identiteten hos den som deltar 
i provet.  

Företagarprovet ska avläggas skriftligen eller elektroniskt i en övervakad provlokal 
som ordnas av utbildningsorganisationen. Utbildningsorganisationen ska garantera 
provdeltagaren en möjlighet att avlägga företagarprovet i minst två timmar.  

Företagarprovet ska avläggas på finska eller svenska. Man får inte använda sig av en 
tolk i provet.  

Utbildaren som ordnar företagarprovet eller övervakaren kan inte själv avlägga provet 
i fråga och kan därmed inte få en godkänd prestation i företagarprovet. 

 

3.2 Provets innehåll 

Provet ska ha minst 50 frågor. Provet ska uppfylla de minimikrav per ämne som pre-
senteras i tabellen nedan. 

 
Ämne Minsta antal frågor per ämne 
Kommersiell ledning av taxiföretag 8 
Ekonomisk ledning av taxiföretag 9 
Den centrala fordons- och taxilagstiftningen 
med anknytning till taxiföretag 

4 

Lagstiftningen om beskattning 5 
Lagstiftningen om bokföring 4 
Lagstiftningen om sysselsättning 4 
Lagstiftningen om löner 4 
Lagstiftningen om social trygghet 4 
Lagstiftningen om pensioner 4 
Lagstiftningen om försäkring 4 
Antal frågor sammanlagt minst: 50 

 

Företagarprovet kan innehålla flervalsfrågor eller frågor som förutsätter ett rakt svar 
eller kombinationer av dessa frågetyper. Om provet innehåller flervalsfrågor ska varje 
fråga ha flera alternativ varav ett är rätt. Utbildningsorganisationen ansvarar för att de 
frågor som används i företagarprovet motsvarar gällande bestämmelser och föreskrif-
ter.  

Utbildningsorganisationen får inte lämna ut några uppgifter om teoriprovet som skulle 
äventyra förverkligandet av företagarprovets syfte eller användningen av provet i 
framtiden. 
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Utbildningsorganisationen ska utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikat-
ionsverket om det blir ändringar i det anmälda företagarprovet. 

 

3.3 Bedömning av provet 

Utbildningsorganisationen ska granska proven. Utbildningsorganisationen ska bedöma 
provet utan oskäligt dröjsmål efter att provet har avlagts. Företagarprovet har avlagts 
med godkänt resultat om provets poängtal är minst 70 procent av det maximala po-
ängtalet. En obesvarad fråga tolkas som fel svar. Om företagarprovet inte uppfyller 
ovan nämnda kriterier för godkänt prov, underkänns provet. 

Utbildningsorganisationen ska ge provdeltagaren respons på ett avlagt företagsprov. 
Responsen ska åtminstone innehålla poängantalen per ämne. 

Utbildningsorganisationen beviljar ett intyg till den som avlagt provet med godkänt re-
sultat.  

Provmaterialet får inte i några som helst situationer lämnas ut till eller visas för den 
som deltagit i provet för annat ändamål än för att avlägga provet. 

 

4 Svikligt förfarande i företagarprovet 

Det är inte tillåtet att i företagarprovet utnyttja mobiltelefoner, hörlurar eller annan 
kommunikations- eller lagringsutrustning och inte heller material eller utrustning som 
kan användas för att helt eller delvis avlägga provet svikligen eller för att kopiera eller 
på annat sätt vidarebefordra provfrågor. Ovan nämnda föremål får inte heller föras in i 
provlokalen. Under provet får man inte diskutera med någon annan än utbildningsor-
ganisationens personal. Det är dessutom förbjudet att avlägga provet för någon an-
nans räkning samt att kopiera eller spara provet eller delar av det på något som helst 
sätt.  

Att i provet använda eller försöka använda sådan utrustning eller sådana medel som 
nämns ovan och som är förbjudna i provlokalen betraktas som fusk. Som svikligt för-
farande betraktas även att muta eller försöka muta utbildningsorganisationens perso-
nal. 

Utbildningsorganisationens personal ska anmäla allt fusk de observerar till Transport- 
och kommunikationsverket. 

 

 

Kirsi Karlamaa 

generaldirektör  
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överdirektör 
 


