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1 Allmänt 

1.1 Föreskriftens syfte 

Enligt 67 § i vägtrafiklagen (729/2018) är en av förutsättningarna för beviljande av 

tillstånd att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter att utbildningen 

för vägtransportledare för specialtransporter har genomgåtts med godkänt resultat. 

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket med stöd 

av 67 § 6 mom. i vägtrafiklagen närmare föreskrifter om utbildningen för vägtrans-

portledare för specialtransporter och förnyandet av rätten att arbeta som vägtrans-

portledare för specialtransporter genom utbildning. 
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1.2 Definitioner 

I denna föreskrift avses med: 

1) nätutbildning distansundervisning där den som utbildas avlägger teoriunder-

visning i enlighet med läroplanens krav självständigt utan en utbildare med 

hjälp av ett program som stöder inlärning och en teknisk anslutning. Den 

som utbildas ska alltid ha möjlighet att i realtid ställa frågor och föra samtal 

med den som har rollen som utbildare antingen genom en webbdiskussion i 

realtid, genom en ljudförbindelse eller genom en videoförbindelse. Delta-

gande i en lektion förutsätter tillförlitlig identifiering av den som utbildas.  

2) virtuell utbildning distansundervisning där den som utbildas deltar i den teo-

riundervisning i enlighet med läroplanens krav som utbildaren ger med hjälp 

av en teknisk anslutning som utnyttjar videoförbindelse. Anslutningen ska 

möjliggöra växelverkan i realtid mellan utbildaren och dem som utbildas un-

der hela lektionen. Deltagande i en lektion förutsätter tillförlitlig identifiering 

av den som utbildas. 

 

2 Godkännande som utbildare för vägtransportledare för special-

transporter 

Utbildning för vägtransportledare för specialtransporter kan ges av en utbildare som 

Transport- och kommunikationsverket har godkänt. Som utbildare godkänns på an-

sökan ett företag eller en sammanslutning som har tillräckliga kunskaper för att 

ordna utbildning för vägtransportledare för specialtransporter samt tillräckliga eko-

nomiska och övriga verksamhetsbetingelser för att ordna utbildningar. 

Godkännande som utbildare söks skriftligen på en blankett som Transport- och 

kommunikationsverket tillhandahåller. De uppgifter och intyg som behövs för be-

handling av ansökan om godkännande som utbildare ska lämnas in som bilaga till 

blanketten. 

Utbildaren ska utse en föreståndare som ansvarar för utbildningen och vars uppgif-

ter omfattar att säkerställa utbildningens kvalitet och laglighet. Föreståndaren som 

ansvarar för utbildningen ska ha en giltig rätt att arbeta som vägtransportledare för 

specialtransporter och en giltig behörighet ”Säkerhetsutbildning för arbete på väg 

(Vägskydd) 2” samt de kunskaper som krävs för att sköta uppgiften. Utbildaren an-

svarar för att dess personal är behörig till uppgiften. 

Godkännandet som utbildare gäller i fem år och kan förnyas på ansökan, om sö-

kanden uppfyller alla förutsättningar för godkännandet. Den som godkänts som ut-

bildare för vägtransportledare för specialtransporter ska inom en månad anmäla så-

dana ändringar som påverkar förutsättningarna för godkännandet till Transport- 

och kommunikationsverket.  

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla godkännandet som utbildare, 

om förutsättningarna för godkännandet inte längre uppfylls eller om utbildningen 

inte ordnas på ett behörigt sätt. Godkännandet kan även återkallas till följd av 

verksamhet som strider mot författningar, föreskrifter eller de villkor eller anvis-

ningar som gäller godkännandet som utbildare.  
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3 Grundutbildning för vägtransportledare för specialtransporter 

Minimiomfattningen av grundutbildningen för vägtransportledare för specialtrans-

porter är 21 lektioner. En lektion är minst 45 minuter lång. Utbildningen ska åt-

minstone omfatta följande ämnesområden:  

 Uppgiften som vägtransportledare för specialtransporter 

 Vägtransportledarens roll vid specialtransporter 

 Etiska principer och tjänsteansvar för vägtransportledare för specialtranspor-

ter  

 Parternas ansvar och skyldigheter vid specialtransporter 

 Grundläggande information om transportförsäkringar 

 Lagstiftning om specialtransporter 

 Sådan lagstiftning om vägtrafik som är relevant för specialtransporter 

 Tillstånd för specialtransport och villkor för tillståndet 

 Grundläggande information om de handlingar som behövs  

 Mått och massor för specialtransporter, fria måttgränser 

 Principer för lastning och säkring av last 

 Markeringar för specialtransporter 

 Vägtransportledarens utrustning, EKL- och varningsbil 

 Förberedelse för specialtransport 

 Uppgift som övervakare av transport över bro  

 Reglering av trafiken under specialtransport 

 Verksamhet i särskilda objekt  

 

Av utbildningen kan högst sju timmar ges som nätutbildning eller virtuell utbild-

ning. Den som ger utbildningen ska på ett tillförlitligt sätt identifiera den som deltar 

i utbildningen. Föreståndaren som ansvarar för utbildningen ska utfärda ett intyg 

för den som avlagt utbildningen med godkänt resultat.  

Utbildaren ska till Transport- och kommunikationsverket anmäla en utbildning som 

ordnats inom 10 vardagar från datumet då utbildningen avslutats. Anmälan ska in-

nehålla datumet då utbildningen avlagts, utbildningens omfattning, genomförande-

metoden och de personer som avlagt utbildningen. 

Undervisningsmaterialet som används i utbildningen ska vara förenligt med gäl-

lande författningar och föreskrifter. 
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4 Förnyande av rätten att arbeta som vägtransportledare för speci-

altransporter  

För att rätten att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter ska kunna 

förnyas ska sökanden uppfylla kraven i 67 § i vägtrafiklagen och han eller hon ska 

ha avlagt fortbildningen som avses i denna föreskrift.  

Giltighetstiden för rätten att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter 

kan förlängas med fem år räknat från den dag giltighetstiden löpte ut, om sökan-

den uppfyller villkoren för beviljande av rätten och har avlagt fortbildningen som 

avses i denna föreskrift under de 12 månader som föregår eller de 6 månader som 

följer efter giltighetstidens utgång. Om fortbildningen har avlagts tidigare än under 

de 12 månader som föregick giltighetstidens utgång, beviljas en ny rätt som gäller i 

fem år räknat från den dag utbildningen avlades. Om det har gått mer än 6 måna-

der från det att rätten föråldrade, ska man avlägga grundkursen för att förnya rät-

ten. 

 

5 Fortbildning för vägtransportledare för specialtransporter 

Utbildningens minimiomfattning är 7 lektioner. En lektion är minst 45 minuter lång. 

Kunskaper hos den som utbildas ska uppdateras och fördjupas under fortbildningen 

i fråga om de ämnesområden som behandlas under grundutbildningen. Fortbildning 

kan inte ges samtidigt med grundutbildning.  

Av utbildningen kan högst sju timmar ges som nätutbildning eller virtuell utbild-

ning. Utbildaren ska på ett tillförlitligt sätt identifiera den som deltar i utbildningen. 

Föreståndaren som ansvarar för utbildningen ska utfärda ett intyg för den som av-

lagt utbildningen med godkänt resultat. 

Utbildaren ska till Transport- och kommunikationsverket anmäla en fortbildning 

som ordnats inom 10 vardagar från datumet då utbildningen avslutats. Anmälan 

ska innehålla datumet då utbildningen avlagts, genomförandemetoden och de per-

soner som avlagt utbildningen. 

Undervisningsmaterialet som används i utbildningen ska vara förenligt med gäl-

lande författningar och föreskrifter. 

 

6 Undantagsföreskrifter 

De rättigheter att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter som bevil-

jats i Finland och vars giltighetstid går ut under tidsperioden 13.3.2020–1.11.2020 

gäller vid inhemska vägtransporter undantagsvis till och med den 30 november 

2020.  
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