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1. Allmänt 

1.1 Föreskriftens syfte 

Syftet med denna föreskrift är att säkerställa att de uppgifter om efterfrågan på och utbudet av 
mobilitetstjänster för persontrafiken samt priserna på taxitrafiktjänster som skickas till Transport- 
och kommunikationsverket är tillräckligt exakta och kommensurabla.  

1.2 Föreskriftens tillämpningsområde 

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket med stöd av 152 § 7 
mom. i lagen om transportservice närmare föreskrifter om minimikraven för innehållet i upp-
gifterna om de faktiska kostnaderna för taxitrafiktjänster och om skickandet av dessa 
uppgifter till Transport- och kommunikationsverket.  

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket med stöd av 179 § 2 
mom. i lagen om transportservice närmare föreskrifter om minimikraven för innehållet i upp-
gifterna om utbudet av och den faktiska efterfrågan på mobilitetstjänster samt skick-
ande av dessa uppgifter till Transport- och kommunikationsverket indelade enligt följande: 

 taxitrafik 
 järnvägstrafik 
 busstrafik 
 trafik ordnad av behöriga myndigheter 
 övriga mobilitetstjänster 
 regelbunden persontransport (ändringsuppgifter). 

  

I denna föreskrift föreskrivs också om hur uppgifterna ska skickas, i vilket format de ska 
skickas och tidsfristerna för de uppgifter som ska skickas.  

Föreskriften gäller aktörer som tillhandahåller mobilitetstjänster för persontrafik.  

 

2. Definitioner 

I denna föreskrift avses med 

 fordonskilometer den sträcka i kilometer som ett fordon tillryggalägger,  
 körprestation den sammanlagda längden på de resor som ett fordon eller en grupp fordon 

tillryggalagt under en viss tidsperiod, 
 kundprofil användning av tjänsten fördelat i kundgrupper efter kön och åldersklass,  
 bruttomodell en avtalsmodell för trafik som förverkligats i enlighet med upphandlingslag-

stiftningen, där den behöriga myndigheten ansvarar för planeringen av trafiken och bär 
biljettintäktsrisken. Man köper körningar på en viss rutt enligt en viss tidtabell och kvali-
tetsnivå av trafikidkaren. I bruttomodellen får den behöriga myndigheten biljettintäkterna 
och trafikidkaren får en ersättning för trafiken i enlighet med upphandlingsavtalet. 

 passagerarantal antalet personer som använder ett visst trafikmedel vid en viss tidpunkt 
eller under en viss tidsperiod,  

 persontransportarbete den sammanlagda längden på de resor som användarna av person-
trafik gjort under en viss tidsperiod. Måttenheten är i allmänhet personkilometer, 

 priser faktiska priser enligt kapitel 3, med undantag för enhetspriser för tilläggstjänster för 
grupper med särskilda behov enligt kapitel 3.2.2, 

 tågkilometer en sträcka på en kilometer som tillryggaläggs av ett tåg. Måttenhet för tåg-
prestationer inom järnvägstrafiken, 
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 fjärrtrafik riksomfattande kollektivtrafik på långa sträckor mellan städer eller andra cent-
rum. I prestationsstatistiken för offentlig trafik är fjärrtrafik trafik mellan tätorter, där en 
typisk resa är över 50 km lång. För järnvägarnas del avses med fjärrtrafik trafik där man 
reser med fjärrtrafikbiljett, 

 FPA-ersatt taxiresa en taxiresa som ersätts av Folkpensionsanstalten. Taxiresor ersätts för 
närvarande bland annat med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004), lagen om grund-
läggande utbildning (628/1998), lagen om service och stöd på grund av handikapp 
(380/1987) och socialvårdslagen (1301/2014), 

 månadsuppföljningsuppgifter uppgifter om utbudet av taxitrafiktjänster, den faktiska ef-
terfrågan och priserna för taxitrafiktjänster som lämnas om alla taxiresor varje månad, 

 koncessionsmodell ensamrätt till trafik inom ett visst geografiskt område eller på en viss 
rutt som beviljas till en trafikidkare enligt förfaranden enligt trafikavtalsförordningen. I en 
koncession består den ersättning som trafikföretaget får för tjänsten av nyttjanderätt (bil-
jettintäkter) eller en sådan rätt i kombination med en utbetalad ersättning. Det viktiga är 
att den som tillhandahåller tjänsten bär risken som är förknippad med användningen av 
tjänsten och genom sin egen planering kan påverka trafikens lönsamhet. Ett avtal om 
koncession kan även ingås enligt upphandlingslagen, men utan ensamrätt, 

 mobilitetstjänstekatalogen NAP informationstjänst (www.finap.fi) i enlighet med 154 § i 
lagen om transportservice, i vilken aktörer ska ge väsentliga och aktuella uppgifter om 
sina mobilitetstjänster och varifrån uppgifterna med hjälp av en förbindelse som upprät-
tats i ett informationssystem kan fås i ett maskinläsbart standardformat som lätt kan be-
arbetas. Samtidigt är den en sådan nationell åtkomstpunkt (National Access Point) som 
avses i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926 om komplettering av Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfat-
tande multimodala reseinformationstjänster, 

 linjekilometer en sträcka på en kilometer som tillryggaläggs av ett trafikmedel som trafi-
kerar på en linje. Linjeprestationen meddelas som en gemensam prestation för de fordon 
som trafikerar på linjen exempelvis på dygns- eller årsnivå, 

 när(tågs)trafik för järnvägstrafikens del trafik inom det närtrafikområde som definierats av 
trafikföretaget. Kriteriet är trafik där man kan resa med närtrafikbiljett, 

 övriga mobilitetstjänster avgiftsbelagda parkeringstjänster, bildelningstjänster, elsparkcy-
keltjänster och stadscykeltjänster, 

 lokaltrafik lokal och regional trafik enligt tidtabell i stads- och förortsområden samt tätor-
ter, 

 platskilometer en sträcka på en kilometer som tillryggaläggs av en passagerarplats. Ett 
mått på utbudet av trafik,   

 taxiresa till social- och hälsovård en taxiresa som ersätts av kommunen. För närvarande 
ersätts taxiresor med stöd av lagen om grundläggande utbildning (628/1998), socialvårds-
lagen (1301/2014), lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987), lagen 
angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) samt hälso- och sjukvårdsla-
gen (1326/2010), 

 taxiföretag en serviceproducent som idkar taxitrafik i enlighet med 4 § i lagen om trans-
portservice med taxitrafiktillstånd eller person- eller godstrafiktillstånd, 

 datamodell förhållandet mellan strukturen hos de månadsuppföljningsuppgifter som enligt 
den här föreskriften samlas in om taxiresan i maskinläsbart format och datainnehållet, 

 beställningstrafik: i statistikföringen av transporttjänster skiljer man mellan regelbunden 
beställningstrafik och övrig beställningstrafik. Regelbunden beställningstrafik har regel-
bundna rutter och tidtabeller, och trafiken är oftast avtalsbaserad. Resor för skolelever och 
till arbetsplatser som ordnas separat är regelbunden beställningstrafik. Övrig beställnings-
trafik är av engångsnatur och inkluderar utöver taxiresor olika utfärdsresor och rundturer 
samt beställningsresor med buss, 
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 vagnkilometer en sträcka på en kilometer som tillryggaläggs av en vagn. I järnvägssta-
tistiken är måttenheten vagnaxelkilometer, som är produkten av antalet tågkilometer och 
antalet axlar, 

 årsuppföljningsuppgifter uppgifter som lämnas en gång per år om utbudet av taxitrafik-
tjänster, den faktiska efterfrågan och priserna för taxitrafiktjänster, 

 förmedlingscentral en tillhandahållare av förmedlingstjänster för taxitrafik i enlighet med 
2 § i lagen om transportservice. 

I denna föreskrift tillämpas också definitionerna i lagen om transportservice.  

 

3. Uppgifter som ska lämnas om taxitrafik 

Taxiföretag och förmedlingscentraler ska lämna uppgifter om utbudet av taxitrafiktjänster, den 
faktiska efterfrågan och priserna enligt detta kapitel.   

3.1 Månadsuppföljningsuppgifter 

Förmedlingscentraler ska månatligen lämna månadsuppföljningsuppgifter om utbudet av taxitra-
fiktjänster, den faktiska efterfrågan och priserna för alla taxiresor som förmedlingscentralen för-
medlat under månaden. 

Förmedlingscentraler ska lämna de reseuppgifter om taxiresor som specificeras i avsnitt 3.1.1, 
om förmedlingscentralens affärsmodell inkluderar hantering av reseuppgifter för taxiresor. 

Förmedlingscentraler ska lämna de betalningsuppgifter om taxiresor som specificeras i avsnitt 
3.1.2, om förmedlingscentralens affärsmodell inkluderar hantering av betalningsuppgifter om tax-
iresor. 

Taxiföretag ska månatligen lämna månadsuppföljningsuppgifter om utbudet av taxitrafiktjänster, 
den faktiska efterfrågan och priserna för alla taxiresor som taxiföretaget gjort under månaden. 

Skyldigheten tillämpas inte på taxiföretag vars omsättning för taxiverksamheten under den före-
gående räkenskapsperioden var mindre än 7,5 miljoner euro.  

En aktör kan befrias från skyldigheten om den kan påvisa att uppgifterna har lämnats av någon 
annan aktör, såsom en förmedlingscentral, en bokföringsbyrå eller en leverantör av mätutrust-
ning.  

 

3.1.1 Uppgifter som ska lämnas om utbudet av tjänster och den faktiska efterfrågan 

I månadsuppföljningsuppgifterna ska åtminstone följande framgå: 

 
 Beteckning för det taxiföretag som gjort taxiresan: Beteckningen för det taxiföretag 

som gjort taxiresan anges med det finländska FO-numret. Numret anges i det format 
som innehåller ett bindestreck.  
 

 Beteckning för det fordon med vilket taxiresan gjorts: Som beteckning för det fordon 
med vilket taxiresan gjorts används fordonets finländska registreringstecken, som 
anges i det format som innehåller ett bindestreck.  
 

 Tidpunkt för beställning av taxiresan: Tidpunkten för beställning av taxiresan anges i 
formatet: ddmmyyyy hh:mm (dag, månad, år, timmar och minuter). Alternativt kan 
uppgiften anges med en påbörjad timmes exakthet, varvid man i stället för start- och 
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sluttid anger taxiresans responstid och längd, det vill säga skillnaderna mellan beställ-
nings- och starttiden samt start- och sluttiden. För förhandsbeställningar är tidpunkten 
för beställning den tidpunkt då beställningen godkänts eller kvitterats. För skjutsar 
som vinkas in eller tas vid en taxistolpe är tidpunkten för beställning densamma som 
resans starttid. 
  

 Taxiresans starttid: Med taxiresans starttid avses den tidpunkt då kunden stiger in i 
taxin. Taxiresans starttid anges i formatet: ddmmyyyy hh:mm (dag, månad, år, tim-
mar och minuter). Denna uppgift behöver inte lämnas om man i stället har lämnat 
uppgifter om taxiresans responstid och längd samt om tidpunkten för beställningen har 
angetts med en påbörjad timmes noggrannhet.  
 

 Taxiresans sluttid: Med taxiresans sluttid avses den tidpunkt då kunden stiger ur taxin. 
Taxiresans sluttid anges i formatet: ddmmyyyy hh:mm (dag, månad, år, timmar och 
minuter). Denna uppgift behöver inte lämnas om man i stället har lämnat uppgifter om 
taxiresans responstid och längd samt om tidpunkten för beställningen har angetts med 
en påbörjad timmes noggrannhet. 

 
 Taxiresans responstid: Taxiresans responstid, det vill säga tiden från beställningen till 

starten, anges i formatet hh:mm:ss (timmar, minuter och sekunder). Denna uppgift 
behöver inte lämnas om man i stället har lämnat uppgifter om taxiresans start- och 
sluttid samt om tidpunkten för beställningen har angetts med en minuts noggrannhet. 

 
 Taxiresans varaktighet: Taxiresans varaktighet, det vill säga skillnaden mellan start- 

och sluttiden, anges i formatet hh:mm:ss (timmar, minuter och sekunder). Denna 
uppgift behöver inte lämnas om man i stället har lämnat uppgifter om taxiresans start- 
och sluttid samt om tidpunkten för beställningen har angetts med en minuts noggrann-
het. 

 

I tabellen nedan har en sammanställning gjorts över de två ovannämnda alternativa 
sätten att meddela uppgifterna om tidpunkterna för taxiresan. 

 

Alternativ 1 Alternativ 2 
 

 
Tidpunkt för beställning av taxiresa  

(med en minuts noggrannhet) 
Kolumn: "OrderTime" 
Format: "ddmmyyyy hh:mm" 
t.ex. "10012021 11:04 

 
Tidpunkt för beställning av taxiresa  

(med en timmes noggrannhet) 
Kolumn: "OrderTimeApprox" 
Format: "ddmmyyyy hh" 
t.ex. "01012021 13" 

Taxiresans starttid 
Sarake: "DepTime" 
Muoto: "ddmmyyyy hh:mm" 
esim. "10012021 11:31" 

Taxiresans responstid 
Kolumn: "OrderDuration" 
Format: "hh:mm:ss" 
t.ex. "00:14:20" 

Taxiresans sluttid 
Kolumn: "ArrTime" 
Format: "ddmmyyyy hh:mm" 
t.ex. "10012021 12:13" 

Taxiresans varaktighet 
Kolumn: "TripDuration" 
Format: "hh:mm:ss" 
t.ex. "00:15:30" 

 
 

 Förhandsbeställning av taxiresa: Förhandsbeställning av taxiresa anges med följande 
koder: nej=0, ja=1. Med förhandsbeställning avses en schemalagd tjänst som har be-
ställts för att börja minst en halv timme efter tidpunkten för beställningen.   
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 Taxiresans startplats: Taxiresans startplats anges enligt kommun (som 3-siffrig kod 
från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) eller som en exaktare plats 
som entydigt kan kopplas till kommunen. Geodata kan vid behov anges med GPS-ko-
ordinater i stället för med kommuninformation (format: WGS84). I datamodellen för 
resehändelse finns dock separata kolumner för geodataformatet (DepLocMUN och 
DepLocGPS). 
 

I första hand geodata som kommunkod 
 I kolumnen "DepLocMUN" 

t.ex. Åbo "853" 
 

Alternativt: geodata som koordinater 
• I kolumnen "DepLocGPSx" 
t.ex. " 60.45148" 
• I kolumnen "DepLocGPSy" 
t.ex. "22.26869" 

 

 
 Taxiresans längd: Med taxiresans längd avses den sträcka i kilometer som taxifordonet 

tillryggalagt under en resehändelse. Uppgiften ska anges med en eller två decimalers 
noggrannhet. 
 

 Metod för beställning av taxiresan: Metoden för beställning av taxiresan anges med föl-
jande koder: taxistolpe/invinkning=0, förmedlingscentral=1, telefon=2, app=3, avtals-
körning=4.  
  

 Tillgänglighetsbehov under taxiresan: Tillgänglighetsbehov under taxiresan, det vill 
säga behöver kunden ett litet eller stort tillgängligt fordon med rullstolsplats, anges 
med följande koder: nej=0, ja=1. 

 
 Fält för tilläggsuppgift om taxiresa: valfritt fält där man vid behov kan mata in aktörs-

specifika koder om taxiresan (t.ex. interna hänvisningar). 

 

3.1.2 Uppgifter som ska lämnas om tjänsternas priser 

I månadsuppföljningsuppgifterna ska åtminstone följande framgå: 

 Taxiresans totala pris: Taxiresans totala pris inklusive skatt anges i euro med en eller 
två decimalers noggrannhet.  
 

 Taxiresans grundpris: Taxiresans grundpris inklusive skatt anges i euro med en eller 
två decimalers noggrannhet. Grundpriset omfattar taxiresans skattepliktiga pris utan 
tilläggstjänster. Till tilläggstjänster räknas bland annat väntetid och assistanstillägg. 
Grundpriset bildas exempelvis enligt följande: 1) vid debitering enligt tid av en startav-
gift och en tidsbaserad del, 2) vid debitering enligt sträcka av en startavgift och en del 
som beräknas enligt sträckan och 3) för FPA-ersatta taxiresor av kundens självriskan-
del och en del som ersätts av Folkpensionsanstalten.  

 
 Betalningssätt för taxiresan: Betalningssättet för taxiresan anges med följande koder: 

kontant=0, betalkort=1, faktureringskort=2, resekort=3. 

 

3.1.3 Uppgifternas format och lämnande av dem 

Månadsuppföljningsuppgifterna ska lämnas in i Transport- och kommunikationsverkets 
elektroniska datainsamlingssystem som en csv-fil före den sista dagen i månaden efter re-
spektive granskningsmånad. Månadsuppföljningsuppgifter ska för första gången lämnas in 



Föreskrift 8 (18) 
 

TRAFICOM/420990/03.04.03.00/2020 
 
 

Transport- och kommunikationsverket Traficom • PB 320, 00059 TRAFICOM • tfn 029 534 5000 • FO-nummer 2924753-3 
• traficom.fi 

för april 2022, och uppgifterna ska vara inlämnade senast den 30 maj 2022. Transport- 
och kommunikationsverket ger detaljerade anvisningar för och exempel på de filer som 
ska lämnas in i samband med att och före uppgifterna lämnas. 

De inlämnade månadsuppföljningsuppgifterna ska följa strukturen och datainnehållet för 
datamodellen för resehändelser som beskrivs i bilaga 1 så att en rad innehåller uppgifter 
om en taxiresa.  

 

3.2 Årsuppföljningsuppgifter 

3.2.1 Uppgifter som ska lämnas av förmedlingscentraler 

 

Förmedlingscentraler ska lämna in uppgifter om utbudet av taxitrafiktjänster och den faktiska ef-
terfrågan en gång per år som årsuppföljningsuppgifter. 
 

I de årsuppföljningsuppgifter som lämnas in ska framgå åtminstone följande: 

 Total omsättning: Företagets totala omsättning anges i euro med en decimals noggrann-
het. Omsättningen ska anges enligt det senaste fastställda bokslutet, och på blanketten 
ska anges vilket år uppgifterna gäller. Om företagets totala omsättning är densamma som 
taxiförmedlingsverksamhetens omsättning, anges samma tal två gånger.  

 Förmedlingsverksamhetens omsättning: Omsättningen för företagets taxiförmedlingsverk-
samhet anges i euro med en decimals noggrannhet. Omsättningen ska anges enligt det 
senaste fastställda bokslutet, och på blanketten ska anges vilket år uppgifterna gäller. Om 
företagets totala omsättning är densamma som taxiförmedlingsverksamhetens omsätt-
ning, anges samma tal två gånger.  

 Omfattning av de uppgifter om taxiresor som hanteras: Omfattningen av de uppgifter om 
taxiresor som den som tillhandahåller taxitrafikförmedlingstjänster hanterar ska anges 
med koder: endast reseuppgifter=0, rese- och betalningsuppgifter=1 och annat=2. Med 
reseuppgifter avses de datainnehåll som ingår i modellen för resehändelser i bilaga 1, med 
undantag för de punkter som räknas som betalningsuppgifter, det vill säga taxiresans to-
tala pris, grundpris och betalningssätt.   

 Antal förmedlade taxiresor: Det totala antalet taxiresor som företaget förmedlat under 
granskningsåret anges som ett heltal. Siffran innefattar antalet genomförda taxiresor. 

 Antal taxiresor som hör till resekedjor: Det totala antalet taxiresor som hör till resekedjor 
som företaget förmedlat under granskningsåret anges som ett heltal.  

 Totalt antal taxiresor som inte genomförts: Det totala antalet taxiresor som inte genom-
förts på grund av problem med tillgången till taxitjänster anges som ett heltal. Som taxire-
sor som inte genomförts anmäls situationer där kunden inte haft tillgång till trafiktjänsten 
eller där den har avbokats av skäl som berott på tjänsteproducenten. Sådana skäl som be-
ror på tjänsteproducenten är till exempel situationer där en passagerare har beställt en 
taxiresa men inte kunnat påbörja den, eftersom det inte funnits förare att tillgå eller föra-
ren har avbokat resan och ingen annan förare har funnits att tillgå eller varit villig att ut-
föra beställningen. 

 Geografisk fördelning av taxiresor som inte genomförts. Den geografiska fördelningen av 
taxiresor som inte genomförts på grund av problem med tillgången till taxitjänster anmäls 
som kommunspecifika procentandelar som kan definieras fritt.  
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 Fördelning enligt tid på dygnet av taxiresor som inte genomförts: Fördelning enligt tid på 
dygnet av taxiresor som inte genomförts på grund av problem med tillgången till taxi-
tjänster anges som procentandelar för olika tider på dygnet. 

 Fördelning enligt servicebehov av taxiresor som inte genomförts: Fördelningen enligt ser-
vicebehov av taxiresor som inte genomförts meddelas som procentandelar enligt service-
behov (inget särskilt behov, tillgänglighetsbehov, utrymmesbehov). 

3.2.2 Uppgifter som ska lämnas av taxiföretag   

Taxiföretag ska lämna in uppgifter om utbudet av taxitrafiktjänster och den faktiska efterfrågan 
en gång per år som årsuppföljningsuppgifter.  
 

I de årsuppföljningsuppgifter som lämnas in ska framgå åtminstone följande: 

 Det totala antalet taxiresor: Det totala antalet taxiresor som taxiföretaget kört under 
granskningsåret anges som ett heltal. 

 Antal FPA-ersatta resor eller resor till social- och hälsovård: Det totala antalet resor 
som taxiföretaget kört för FPA eller social- och hälsovården under granskningsåret 
anges som en procentandel av det totala antalet. 

 Antal taxiresor som kräver tillgängliga fordon: Det totala antalet taxiresor som kräver 
tillgängliga fordon som taxiföretaget kört under granskningsåret anges som en procen-
tandel av det totala antalet resor. 

 Yrkeskörningskilometer: Antalet årliga yrkeskörningskilometer som körts inom taxifö-
retagets produktion av taxitjänster under granskningsåret anges som ett heltal. I talet 
inkluderas antalet yrkeskörningskilometer för alla fordon som taxiföretaget använt för 
taxitrafik. 

 Taxifordon som använts: Registreringstecknen för de fordon som taxiföretaget använt 
för taxitrafik under granskningsåret anges ett och ett. 

 Antal tillgängliga fordon: Antalet tillgängliga fordon som taxiföretaget använt för taxi-
trafik under granskningsåret anges som ett heltal. 

 Typiska avreseorter för taxiresor: De typiska avreseorter från vilka taxiföretagen under 
granskningsåret inlett taxiresor ska uppges efter kommun. Om exakta uppgifter inte 
finns att tillgå, kan man göra en uppskattning.  

 Kundantal: Antalet kunder som taxiföretaget transporterat under granskningsåret 
anges som ett heltal. 

 Total omsättning: Företagets totala omsättning anges i euro. Omsättningen ska anges 
enligt det senaste fastställda bokslutet, och på blanketten ska anges vilket år uppgif-
terna gäller. Om företagets totala omsättning är densamma som omsättningen för tax-
iverksamheten, anges samma tal två gånger.  

 Taxitrafikens omsättning: Omsättningen för företagets taxitrafik anges i euro. Omsätt-
ningen ska anges enligt det senaste fastställda bokslutet, och på blanketten ska anges 
vilket år uppgifterna gäller. Om företagets totala omsättning är densamma som taxi-
omsättningen, anges samma tal två gånger. 

 Metoder för beställning: Andelarna av de olika beställningsmetoderna för de taxitrafik-
tjänster som taxiföretaget producerat under granskningsåret anges separat för varje 
beställningsmetod med följande indelning: taxistolpe/invinkning, förmedlingscentral, 
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telefon, app och avtalskörning. Om inga exakta uppgifter finns att tillgå, kan man göra 
en uppskattning. 

 Tilläggstjänster för grupper med särskilda behov och priserna för dessa: De tilläggs-
tjänster för grupper med särskilda behov som tillståndshavaren producerat under 
granskningsåret och de faktiska enhetspriserna för dessa tjänster anges i euro separat 
för varje tilläggstjänst enligt följande alternativ: trappassistans, assistans och monte-
ring av bår. Övriga tilläggstjänster som tillhandahålls och de faktiska priserna för dem 
anges separat. Assistans betyder att kunden behöver assistans från avhämtningsplat-
sen till bilen eller vid slutpunkten ur bilen in i en lokal, och att transporten förutsätter 
ett fordon som uppfyller kraven på tillgänglighet för utrustning sådana de anges i Trafi-
coms föreskrift av den 14 maj 2020 (Tekniska krav på bilar och bilsläpvagnar). Trapp-
assistans betyder att kunden assisteras på det sätt som anges i punkten om assistans 
och bärs manuellt eller hjälps upp för trapphuset med en CE-märkt trappklättrare. 
Montering av bår innebär att en bår som behövs för transporten avhämtas och monte-
ras i bilen innan den egentliga transporten inleds. 

 Personalantal och anställningsformer: Det totala personalantal som taxiföretaget sys-
selsatt inom taxitrafiken under granskningsåret samt specifikationen av antalet hel- 
och deltidsanställningar anges som heltal.  

 Antal taxiförare och anställningsformer: Antalet taxiförare som taxiföretaget sysselsatt 
under granskningsåret samt specifikationen av antalet hel- och deltidsanställningar 
anges som heltal. 

3.2.3  Uppgifternas form och lämnande av dem 

Taxiföretagens årsuppföljningsuppgifter ska lämnas in senast den 30 april under det ka-
lenderår som följer granskningsperioden. Taxiföretag ska första gången lämna in uppgif-
terna för 2021, och de ska vara inlämnade senast den 30 april 2022. Förmedlingscen-
tralernas årsuppföljningsuppgifter ska första gången lämnas in för 2022 (uppgifter för ti-
den april–december 2022), och de ska vara inlämnade senast den 30 april 2023. Därefter 
ska förmedlingscentralernas årsuppföljningsuppgifter för respektive granskningsår alltid 
lämnas in senast den 30 april under det följande kalenderåret. Uppgifterna skickas in med 
hjälp av Transport- och kommunikationsverkets elektroniska enkätblankett. 
 

4. Uppgifter som ska lämnas om järnvägstrafik  

Trafikföretag som erbjuder persontrafik på järnvägarna ska skicka in åtminstone de uppgifter 
om persontrafiken på järnvägarna (fjärr- och närtågstrafik) som anges i detta kapitel. De 
uppgifter som krävs av behöriga myndigheter gällande närtågstrafiken behandlas i kapitel 6 i 
föreskriften, som behandlar de uppgifter som ska lämnas in om trafik anordnad av behöriga 
myndigheter.  

Företag som idkar persontrafik på järnvägarna ska lämna in följande uppgifter varje kalen-
derår som en del av prestationsstatistiken för den offentliga trafiken. Föregående års uppgif-
ter ska skickas till Statistikcentralen i maskinläsbart tabellformat (Excel) senast den 31 mars.  

 Körprestation (vagn- och platskilometer) inom järnvägstrafiken totalt och uppdelad enligt 
följande:  

 fjärrtrafik  
 närtrafik upphandlad av samkommunen Helsingforsregionens trafik  
 övrig närtrafik  
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För trafik som upphandlats av kommunikationsministeriet i egenskap av behörig myn-
dighet ska även antalet tågkilometer specificeras separat.  

 Passagerarantal totalt och uppdelat enligt följande:  

 fjärrtrafik  
 närtrafik upphandlad av samkommunen Helsingforsregionens trafik   
 övrig närtrafik  

 
Därtill ska trafik som upphandlats av kommunikationsministeriet i egenskap av behörig 
myndighet specificeras separat. 

 Omsättning totalt och uppdelad enligt följande: 

 fjärrtrafik  
 närtrafik upphandlad av samkommunen Helsingforsregionens trafik  
 övrig närtrafik  

 
Därtill ska trafik som upphandlats av kommunikationsministeriet i egenskap av behörig 
myndighet specificeras separat. 

 
Företag som idkar persontrafik på järnvägarna ska också lämna in följande uppgifter till Trans-
port- och kommunikationsverket i maskinläsbart tabellformat (Excel) varje kalenderår. Föregå-
ende års uppgifter ska lämnas senast den 31 mars.  

 passagerarantal vid trafikplatser för persontrafik på järnvägarna (metoden för statistikfö-
ring ska beskrivas i metadata)  

 De tillgängliga tågturernas andel totalt och uppdelat enligt följande:  

 fjärrtrafik 
 närtrafik upphandlad av samkommunen Helsingforsregionens trafik  
 övrig närtrafik 

 
Därtill anges andelen tillgängliga tågturer i trafik som upphandlats av kommunikations-
ministeriet i egenskap av behörig myndighet. 
 
En tillgänglig tågtur är en tågtur med minst en vagn med rullstolsplats samt rullstols-
ramp, flyttbar trappa eller rullstolslift för att komma in i vagnen. 

 
5. Uppgifter som ska lämnas om busstrafik 

5.1 Uppgifter som ska lämnas av trafikföretag 

Trafikföretagare inom busstrafik ska åtminstone skicka in de uppgifter om efterfrågan och ut-
bud för sin busstrafik som anges i detta kapitel. Uppgifterna som ska lämnas gäller all den 
trafik som respektive trafikföretag idkar.  

Uppgifterna fylls i på Statistikcentralens elektroniska blankett i maskinläsbart format varje ka-
lenderår som en del av enkäten om försäljningsintäkter och prestationer. Föregående års upp-
gifter ska lämnas senast den 31 maj. 

Skyldigheten tillämpas inte på bussföretag vars omsättning för busstrafik under föregående 
avslutade räkenskapsperiod underskridit 200 000 euro. 

 

 Passagerarantal indelade enligt följande: 
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 uppgifter om regelbunden busstrafik totalt och separat specificerade uppgifter om 
trafik på marknadsvillkor samt om avtalstrafik. Avtalstrafik omfattar konkurrensut-
satt och direktupphandlad trafik. För avtalstrafikens del ska man separat meddela 
uppgifter om trafik inom bruttomodellen och koncessionsmodellen (nettomodellen). 
Uppgifter om passagerarantalet inom bruttomodellen ska lämnas in, om de finns 
att tillgå. För trafik på marknadsvillkor ska resor som gjorts med servicesedel med-
delas separat. Uppgifterna ska indelas enligt följande: 

 fjärrtrafik 
 trafik i stora stadsregioner 
 trafik i medelstora stadsregioner 
 trafik i små städer 
 övrig kollektivtrafik  
 servicetrafik 

 Uppgifter om beställningstrafiken totalt och specificerade enligt följande: 

 regelbundna beställningskörningar 
 övrig beställningstrafik (t.ex. bussturism inom landet)  

 Biljettintäkterna indelade enligt följande: 

 uppgifter om regelbunden busstrafik totalt och separat specificerade uppgifter om 
trafik på marknadsvillkor och avtalstrafik Avtalstrafik omfattar konkurrensutsatt 
och direktupphandlad trafik. För avtalstrafikens del ska man separat meddela upp-
gifter om trafik inom bruttomodellen och koncessionsmodellen (nettomodellen). 
Uppgifter om biljettintäkterna inom bruttomodellen ska lämnas in, om de finns att 
tillgå. För trafik på marknadsvillkor ska inkomster som erhållits genom servicesed-
lar meddelas separat. Uppgifterna ska indelas enligt följande: 

 fjärrtrafik 
 trafik i stora stadsregioner 
 trafik i medelstora stadsregioner 
 trafik i små städer 
 övrig kollektivtrafik  
 servicetrafik 

 Uppgifter om beställningstrafiken totalt och specificerade enligt följande: 

 regelbundna beställningskörningar 
 övrig beställningstrafik (t.ex. bussturism inom landet)  

 Intäkter från regelbunden busstrafik och beställningstrafik totalt 

 Annan yrkesmässig trafik 

 Omsättning 

 Körkilometer indelade enligt följande: 

 uppgifter om regelbunden busstrafik totalt och separat specificerade uppgifter om 
trafik på marknadsvillkor samt om avtalstrafik. Avtalstrafik omfattar konkurrensut-
satt och direktupphandlad trafik. För avtalstrafikens del ska man separat meddela 
uppgifter om trafik inom bruttomodellen och koncessionsmodellen (nettomodellen). 
Uppgifterna ska indelas enligt följande: 

 fjärrtrafik 
 trafik i stora stadsregioner 
 trafik i medelstora stadsregioner 



Föreskrift 13 (18) 
 

TRAFICOM/420990/03.04.03.00/2020 
 
 

Transport- och kommunikationsverket Traficom • PB 320, 00059 TRAFICOM • tfn 029 534 5000 • FO-nummer 2924753-3 
• traficom.fi 

 trafik i små städer 
 övrig kollektivtrafik (exempelvis TVV-NTM-områden) 
 servicetrafik  

 Uppgifter om beställningstrafiken totalt och specificerade enligt följande: 

 regelbundna beställningskörningar 
 övrig beställningstrafik (t.ex. bussturism inom landet)  

 

 Antalet bussar inom yrkestrafiken totalt och specificerade enligt drivkraft (diesel, gas, el)  

 Andelen turer (i procent) som körs med tillgängliga fordon i regelbunden trafik på mark-
nadsvillkor. Som tillgänglig tur betraktas en tur som körs med buss i kategori M2 eller M3 
som har låggolv eller rullstolsplats och för vilken det varit möjligt att köpa en rullstols-
plats.  

5.2 Uppgifter som ska lämnas om trafik anordnad av aktörer som tillhandahål-
ler förmedlingstjänster 

Aktörer som erbjuder förmedlingstjänster för busstrafik ska lämna åtminstone de uppgifter 
om efterfrågan och utbud som anges i detta kapitel om de tjänster de förmedlar till Transport- 
och kommunikationsverket. 

 Sammanställda uppgifter om rutter, tidtabeller och trafikdagar inom den förmedlade buss-
trafiken för de tre typveckorna vecka 6, vecka 29 och vecka 47 senast 2 veckor efter typ-
veckan, om aktören inte lämnar aktuella uppgifter om de förmedlade tjänsterna enligt 
154 § i lagen om transportservice. För varje typvecka ska uppgifter om vardagarna, lörda-
gen och söndagen lämnas in. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt i GTFS-, NeTEx- eller 
Kalkati-format. 

 
 
6. Uppgifter som ska lämnas om trafik anordnad av behöriga myndig-

heter 

6.1 Uppgifter om trafik ordnad av behöriga myndigheter inom vägtrafiken 

De behöriga myndigheterna inom vägtrafiken ska lämna in åtminstone följande uppgifter om 
efterfrågan och utbud specificerade enligt avtalstyp (brutto- och koncessionsmodell) om trafi-
ken inom sitt behörighetsområde. Uppgifterna fylls i på Transport- och kommunikationsver-
kets elektroniska blankett i maskinläsbart format. De månatliga uppgifterna för körperioden 
under början av året och sommaren ska lämnas senast den 30 september och föregående års 
uppgifter i sin helhet senast den 28 februari. Om inga exakta uppgifter finns att tillgå, kan 
man göra en uppskattning. 

 antal påstigningar per månad och i genomsnitt under en vardag, lördag och söndag 
under vintertrafiken (september–maj) per år, specificerade enligt avtalstyp,  

 biljettintäkter (euro) per månad specificerade enligt avtalstyp och biljettyp,  

 Antal avgångar per månad och i genomsnitt under en vardag, lördag och söndag under 
vintertrafiken (september–maj) per år, specificerade enligt avtalstyp,  

 linjekilometer per månad och i genomsnitt under en vardag, lördag och söndag under 
vintertrafiken (september–maj) per år, specificerade enligt avtalstyp, 

 trafikersättning (euro) per månad,  
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 biljettpriser (euro) per biljettyp och zon, 

 antal fordon per drivkraft och utsläppsklass,  

 kilometerprestation med olika drivkrafter per år, 

 antal fordon med låggolv och deras andel (i procent) av det totala antalet fordon och 

 andel turer som körs med fordon med låggolv (i procent). 

Behöriga myndigheter inom vägtrafiken ska dessutom lämna åtminstone följande uppgifter 
om konkurrensutsättning av sin trafik och om trafikavtal via ovan nämnda elektroniska blan-
kett per konkurrensutsättningsperiod samt avtals- och optionsperiod: 

 datum för publiceringen av anbudsinfordran 

 anbudstidens slut 

 upphandlingsbeslutets datum 

 vald trafikidkare 

 antal anbud  

 priset för anbudet som antagits (euro) 

 priset för det näst bästa anbudet (euro) 

 avtalstyp (bruttomodell/koncessionsmodell) 

 avtalets värde (euro) 

 antal fordon  

 trafikens startdag  

 antal optionsperioder  

 slut på option som tagits i bruk  

 datum då optionerna löper ut 

 
6.2 Uppgifter som ska lämnas om stadsspårtrafik och tilläggsuppgifter som 

ska lämnas in om närtågstrafik anordnad av samkommunen Helsingfors-
regionens trafik 

Behöriga myndigheter inom vägtrafiken som ordnar stadsspårtrafik ska lämna nedanstående 
uppgifter om den spår- och metrotrafik som de anordnar varje kalenderår. Samkommunen 
Helsingforsregionens trafik ska också lämna ifrågavarande uppgifter om sin närtågstrafik varje 
kalenderår. Om inga exakta uppgifter finns att tillgå, kan man göra en uppskattning. Föregå-
ende års uppgifter ska skickas till Statistikcentralen i maskinläsbart tabellformat (Excel) sen-
ast den 31 mars.  

 Linjekilometer  

 Platskilometer  

 Passagerarantal 

 Biljettintäkter 
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 Underskott 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik ska också lämna uppgifter om passageraranta-
len vid trafikplatser för persontrafik för de trafiktjänster den köpt för de trafikplatser som 
används av närtågstrafiken i Helsingforsregionen. Föregående års uppgifter ska skickas till 
Transport- och kommunikationsverket i maskinläsbart tabellformat (Excel) senast den 31 
mars. Metoden för statistikföringen ska beskrivas i metadata.  

6.3 Uppgifter som ska lämnas om vattentrafik 

Behöriga myndigheter inom vägtrafiken som ordnar trafik med stadsfärjor ska lämna nedan-
stående uppgifter om efterfrågan och utbud per kalenderår. Föregående års uppgifter ska 
skickas till Statistikcentralen i maskinläsbart tabellformat (Excel) senast den 31 mars. 

 Passagerarantal 

 Antal kilometer som fartygen kört 

 Fartygens platskilometer 

 

7. Uppgifter som ska lämnas om övriga mobilitetstjänster 

Aktörer som tillhandahåller andra mobilitetstjänster ska meddela uppgifter enligt detta kapitel. 

Skyldigheten att meddela uppgifter gäller följande tjänster: 

 Avgiftsbelagda parkeringstjänster 
 Bildelningstjänster 
 Elsparkcykeltjänster 
 Stadscykeltjänster 

 

7.1 Uppgifter som ska lämnas om avgiftsbelagda parkeringstjänster 

 Olika tjänster och tjänstehelheter som erbjuds 
 Antal parkeringshändelser  
 Antal kunder som använt tjänsten, om uppgiften finns att tillgå 
 Kundprofil, om uppgiften finns att tillgå 
 Längden på en genomsnittlig parkeringshändelse 
 Omsättning 
 Geografisk fördelning av användningen av tjänsten 
 Fördelning av användningen av tjänsten mellan årstiderna 
 Antal parkeringsplatser som finns tillgängliga  
 Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade 
 Antal laddningsplatser för elbilar 
 Försäljningskanaler 
 Bedömning av antalet parkeringshändelser som ingår i kombinationstjänster 

 

7.2 Uppgifter som ska lämnas om bildelningstjänster 

 Olika tjänster och tjänstehelheter som erbjuds 
 Antal uthyrningshändelser 
 Antal kunder som använt tjänsten 
 Kundprofil, om uppgiften finns att tillgå 
 Genomsnittlig resesträcka 
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 Genomsnittlig restid 
 Omsättning 
 Geografisk fördelning av användningen av tjänsten 
 Fördelning av användningen av tjänsten mellan årstiderna 
 Antal bilar som används i tjänsten 
 Försäljningskanaler 
 Bedömning av antalet uthyrningshändelser som ingår i kombinationstjänster 

 

7.3 Uppgifter som ska lämnas om elsparkcykeltjänster 

 Olika tjänster och tjänstehelheter som erbjuds 
 Antal resehändelser 
 Antal kunder som använt tjänsten 
 Kundprofil, om uppgiften finns att tillgå 
 Genomsnittlig resesträcka 
 Genomsnittlig restid 
 Omsättning 
 Geografisk fördelning av användningen av tjänsten 
 Fördelning av användningen av tjänsten mellan årstiderna 
 Antal elsparkcyklar som finns tillgängliga i tjänsten 
 Försäljningskanaler 
 Bedömning av antalet resehändelser som ingår i kombinationstjänster 

  

7.4 Uppgifter som ska lämnas om stadscykeltjänster 

 Olika tjänster och tjänstehelheter som erbjuds 
 Antal resehändelser 
 Antal kunder som använt tjänsten 
 Personkilometer 
 Kundprofil, om uppgiften finns att tillgå 
 Genomsnittlig resesträcka 
 Genomsnittlig restid 
 Omsättning 
 Offentlig finansiering 
 Kommunal finansiering 
 Kommunernas köptrafik 
 Geografisk fördelning av användningen av tjänsten 
 Fördelning av användningen av tjänsten mellan årstiderna 
 Antal stadscyklar som finns tillgängliga inom tjänsten 
 Stadscykelsystemets funktionsprincip: med eller utan station   
 Försäljningskanaler 
 Bedömning av antalet resehändelser som ingår i kombinationstjänster 

 

7.5 Uppgifternas format och lämnande av dem  

Uppgifterna ska lämnas in årligen senast den 30 april med hjälp av Transport- och kommunikat-
ionsverkets elektroniska enkätblankett. 

Uppgifterna för 2020 ska emellertid lämnas in senast den 31 januari 2022. 

  



Föreskrift 17 (18) 
 

TRAFICOM/420990/03.04.03.00/2020 
 
 

Transport- och kommunikationsverket Traficom • PB 320, 00059 TRAFICOM • tfn 029 534 5000 • FO-nummer 2924753-3 
• traficom.fi 

 

8.  Ändringsuppgifter som ska meddelas om regelbunden persontrafik  

Ändringsuppgifter om regelbunden persontrafik ska meddelas enligt detta kapitel. 
 
Anmälningsskyldigheten gäller tillhandahållare av trafiktjänster som ordnar regelbunden person-
trafik på marknadsvillkor. Ändringsanmälan görs av trafikidkaren eller en aktör som befullmäkti-
gats av trafikidkaren. 
 
Ändringar som ska meddelas är inledande av ny trafik samt nedläggning av eller väsentliga änd-
ringar i befintlig trafik. 
 
Anmälan görs i mobilitetstjänstekatalogen NAP på www.finap.fi. 
 
Ändringsanmälan ska enligt 179 § göras minst 60 dagar innan ändringen verkställs.  

 

9. Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 16 november 2021 och är i kraft tills vidare. 

 
 

Kirsi Karlamaa 
Generaldirektör 

 

 

Jenni Eskola 
Överdirektör 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 Datamodell för resehändelser i månadsuppföljningsuppgifterna 

Kod Förklaring 

CompID Företagsnummer för det taxiföretag som gjort taxiresan 

VehicleID Beteckning för det fordon med vilket taxiresan gjorts 

OrderTime Tidpunkt för beställning av taxiresan 

DepTime Taxiresans starttid 

ArrTime Taxiresans sluttid 

OrderTimeApprox Tidpunkt för beställning av taxiresan i jämna timmar 

OrderDepDuration Taxiresans responstid 

TripDuration Taxiresans varaktighet 

DepLocMUN Taxiresans startplats, kommunformat 

DepLocGPSx Taxiresans startplats, GPS-format, x-koordinat 

TripDistance Taxiresans längd 

OrderType Metod för beställning av taxiresan 

PreOrder Förhandsbeställning av taxiresa 

AccessRequirement Tillgänglighetsbehov under taxiresan 

PriceTotal Taxiresans totala pris 

PriceWithoutAddServ Taxiresans grundpris 

PaymentMethod Betalningssätt för taxiresan 

AddInfo Fält för tilläggsuppgift om taxiresa  

 

 

 

 

 

 

 


