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1 Tillämpningsområde 

Denna föreskrift tillämpas på anordnande av sådan förarutbildning i taxitrafik som är 
inriktad på grupper med särskilda behov som avses i 26 a § i lagen om transportser-

vice (320/2017). Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikations-
verket i enlighet med 4 mom. i paragrafen närmare föreskrifter om utbildningens inne-

håll och det praktiska genomförandet. Genom föreskriften föreskrivs dessutom med 

stöd av 35 b § 5 mom. i lagen närmare om de villkor för ordnande av undervisningen i 
praktiken, undervisningslokaler, undervisningsutrustning, undervisningsredskap och 

elevgruppstorleken som behövs för tillsynen över utbildningsprogrammet angående 

förarutbildning i taxitrafik som är inriktad på grupper med särskilda behov. 

Genom denna föreskrift meddelas föreskrifter om minimiinnehållet i förarutbildningen 

som är inriktad på grupper med särskilda behov samt om det praktiska genomföran-

det. 
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Utbildningen ska åtminstone innehålla temahelheterna i 2 punkten i denna föreskrift 

och ge utbildningsdeltagarna kunskaper och färdigheter enligt dem. 

På det praktiska genomförandet av utbildningen tillämpas föreskrifterna i 3 punkten i 

denna föreskrift. På det praktiska genomförandet tillämpas dessutom Transport- och 
kommunikationsverkets föreskrift TRAFICOM/391024/03.04.03.00/2020 (Utbildnings-

organisationer för taxitrafik). 

2 Utbildningens innehåll 

2.1 Bemötande av kunder som tillhör grupper med särskilda behov 

Utbildningen ska behandla hur kunder som tillhör grupper med särskilda behov ska 

bemötas och beaktas vid kundservicetillfället. Utbildningen ska till denna del täcka och 

beakta åtminstone följande faktorer och mål: 

1) vikten av kundbemötandet och dess inverkan på kundens upplevelse av taxitjäns-

tens kvalitet, 

2) förståelse för och behärskande av olika kommunikationssätt och -metoder 

3) kännedom om olika kundgrupper med rörelse- och funktionsnedsättningar samt 

om andra kundgrupper som behöver särskilt stöd, 

4) förståelse för konsekvenserna av olika funktionsnedsättningar med tanke på an-

vändningen av taxitjänster, 

5) identifiering av kunder som tillhör grupper med särskilda behov och deras individu-

ella behov av stöd och assistans, 

6) bemötande av kundernas behov av assistans då kundupplevelsen börjar, under 

transporten och då transporten upphör, 

7) främjande av kundens känsla av trygghet under transporten bland annat genom 
ett säkert körsätt och genom att körbeteendet anpassas så att det beaktar de sär-

skilda behoven och resebekvämligheten, 

8) beaktande och bevarande av kundens värdighet och integritet även då kunden as-

sisteras. 

2.2 Assistans till kunder med nedsatt rörlighet och funktionsbegränsning 

I utbildningen ska man åtminstone behandla och öva på följande färdigheter som gäl-

ler säker assistans av kunder med nedsatt rörlighet och funktionsbegränsning: 

1) assistans av personer med olika typer av nedsatt rörlighet och funktionsbegräns-

ning vid att ta sig till ett fordon och stiga på och av fordonet, 

2) kännedom om utrustning som används för att assistera personer med olika typer 

av nedsatt rörlighet och funktionsbegränsning samt kännedom om hur denna ut-

rustning används, 

3) användning av rullstolslift och rullstolsramp, 

4) fastgörande av rullstol och andra hjälpmedel i fordonet, 

5) assistans till rullstolsburna personer med att ta sig i och ur rullstolen samt beak-

tande av eventuella begränsningar gällande assistans, 
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6) färdigheter som behövs för att assistera personer med nedsatt rörlighet och funkt-

ionsbegränsning som reser med en brukshund, 

7) förståelse för brukshundens uppgifter samt behärskande av tekniker för att han-

tera och transportera hunden, 

8) beaktande av äldre personers särskilda behov och hantering av deras hjälpmedel 

samt förarens roll som assistent för äldre.  

2.3 Särskilda frågor som gäller skol- och dagvårdstransporter 

När det gäller denna kundgrupp ska man i utbildningen beakta och behandla åt-

minstone följande: 

1) säkerhet, 

2) fordonets markeringar, belastning och säkerhetsutrustning, 

3) situationer då eleven stiger på och av skjutsen, 

4) betydelsen och användningen av passagerarförteckningen, 

5) förarens roll som trafikfostrare. 

3 Praktiskt genomförande och avläggande av utbildningen 

Förarutbildningen som är inriktad på grupper med särskilda behov ska ordnas enligt 
ett utbildningsprogram som fastställts av Transport- och kommunikationsverket. Fast-

ställande av utbildningsprogrammet söks och utbildningen anmäls enligt Transport- 

och kommunikationsverkets föreskrift Utbildningsorganisationer för taxitrafiken. 

Utbildningen kan förutom närundervisning även bestå av distansundervisning. Den 

praktiska undervisningen ska i sin helhet utföras som närundervisning. Teoriundervis-
ningen kan ordnas som distansundervisning. På närundervisningen och distansunder-

visningen tillämpas definitionerna i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 

Utbildningsorganisationer för taxitrafiken. Ett fordon i rörelse betraktas inte som en 

undervisningslokal för teoriundervisning. 

Den praktiska undervisningen ska innehålla praktiska övningar. De praktiska övning-
arna ska ordnas åtminstone i de ämnen som anges i 2.2 punkten. De praktiska öv-

ningarna behöver dock inte begränsas till ämnena i punkt 2.2. Den praktiska undervis-

ningen ska genomföras med sådan gruppstorlek och andra arrangemang som gör att 
varje utbildningsdeltagare utför de praktiska övningarna. Utbildaren ska ha de resur-

ser som behövs för att genomföra de praktiska övningarna. 

För att godtagbart avlägga utbildningen och få en anteckning om utbildningen ska ut-

bildningsdeltagaren ha deltagit i undervisningen i sin helhet enligt bestämmelserna om 

den omfattning som krävs i 26 a § 2 och 3 mom. i lagen om transportservice. 

De fordon, redskap och anordningar som används i undervisningen ska vara lämpliga 

för undervisning enligt undervisningsplanen och uppfylla de säkerhets- och övriga krav 

som ställs på dem. 

Som en undervisningsmetod i utbildningen kan man mäta kunskaperna till exempel 

genom ett test, men att genomföra eller klara av testet får inte vara en förutsättning 

för godtagbart avläggande av utbildningen. 
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