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Statsrådets förordning

444/2014

om specialutbildning för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-
besiktningar av fordon

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 c § 2 mom. i lagen om transport av
farliga ämnen (719/1994), sådant momentet lyder i lag 956/2013:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om
den specialutbildning som förutsätts som til-
läggsutbildning av dem som beviljar TFÄ-
godkännanden av fordon som enskilda god-
kännanden enligt lagen om temporärt ord-
nande av enskilt godkännande av fordon
(228/2009) och av dem som beviljar TFÄ-
godkännanden och utför TFÄ-besiktningar av
fordon och som är sådana besiktare som av-
ses i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
(957/2013) samt bestämmelser om anordnare
av utbildning.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) närundervisning undervisning  som  ges   i

ett klassrum så att läraren och eleven är när-
varande,

2) distansundervisning undervisning  med
handledning eller instruktioner som under en
utbildningsperiod ordnas interaktivt och veri-
fierbart på annat sätt än i ett klassrum,

3) lektion ett  undervisningsavsnitt   som   är
45 minuter långt.

3 §

Specialutbildningens syfte och struktur

Syftet med den specialutbildning som av-
ses i 7 c § i lagen om transport av farliga
ämnen (719/1994) är att ge färdigheter för att
bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-
besiktningar. Specialutbildningen består av
en utbildningsperiod som gäller TFÄ-god-
kännanden och TFÄ-besiktningar.

Den specialutbildning som avses i 1 mom.
berättigar en beviljare av enskilda godkän-
nanden och en besiktare att bevilja TFÄ-
godkännanden och en besiktare att utföra
TFÄ-besiktningar.

Upprätthållandet av yrkesskickligheten sä-
kerställs genom fortbildning inom specialut-
bildningen och prov. Syftet med fortbild-
ningen är att ge den som beviljar av enskilda
godkännanden och besiktare kunskap om nya
bestämmelser, anvisningar och arbetsmetoder
som gäller TFÄ-godkännanden och TFÄ-be-
siktningar. I det prov som ingår i fortbild-
ningen inom specialutbildningen kontrolleras
det att den som beviljar enskilda godkännan-
den och en besiktare alltjämt behärskar de
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åtgärder som förutsätts för beviljande av
TFÄ-godkännanden och utförande av TFÄ-
besiktningar.

4 §

Inträdeskrav till specialutbildningen

För deltagande i utbildningen i beviljande
av TFÄ-godkännanden och utförande av
TFÄ-besiktningar krävs tolv månaders prak-
tisk erfarenhet av periodiska besiktningar och
kontrollbesiktningar av fordon eller sex må-
naders praktisk erfarenhet av registrerings-
och ändringsbesiktningar eller enskilda god-
kännanden av fordon.

5 §

Specialutbildningens längd och innehåll

Utbildningen i beviljande av TFÄ-godkän-
nanden och utförande av TFÄ-besiktningar
omfattar 21 lektioner närundervisning. Ut-
bildningen ska innehålla åtminstone följande
undervisningsämnen:

1) allmänna bestämmelser, föreskrifter och
anvisningar om transport av farliga ämnen,

2) den tekniska utrustningens syfte och
funktion i fordonen,

3) åtgärder vid beviljande av TFÄ-godkän-
nanden och utförande av TFÄ-besiktningar,

4) förfarandet för godkännande av fordon.
Utbildningen omfattar praktiska övningar.

6 §

Inträdeskrav till provet inom specialutbild-
ningen

För avläggande av provet inom specialut-
bildningen krävs det att den utbildning som
avses i 3 § 1 mom. har slutförts.

7 §

Provet inom specialutbildningen

För slutförande av specialutbildningen ska
personen i fråga godkännas i det skriftliga
prov i utbildningen i beviljande av TFÄ-
godkännanden och utförande av TFÄ-besikt-

ningar som ordnas av anordnaren av utbild-
ningen.

Trafiksäkerhetsverket gör upp en förteck-
ning över de ämnen som kommer att behand-
las i de frågor som ingår i provet. En företrä-
dare för Trafiksäkerhetsverket har rätt att
övervaka provet.

8 §

Inträdeskrav till det prov som ingår i
fortbildningen inom specialutbildningen

För avläggande av det prov som ingår i
fortbildningen inom specialutbildningen
krävs det att den fortbildning inom specialut-
bildningen som avses i 3 § 3 mom. har
slutförts.

9 §

Fortbildning och prov inom
specialutbildningen

I syfte att upprätthålla yrkesskickligheten
och bibehålla rätten att bevilja TFÄ-godkän-
nanden och utföra TFÄ-besiktningar i enlig-
het med 3 § 2 mom. ska den som beviljar
enskilda godkännanden och besiktare delta i
fortbildning inom specialutbildningen och
avlägga ett godkänt prov före utgången av
det år då det förflutit tre år sedan personen
senast godkändes i provet.

Inom fortbildningen behandlas nya be-
stämmelser, föreskrifter och anvisningar, ny
teknik och arbetsmetoder samt andra aktuella
ämnen som gäller TFÄ-godkännanden och
TFÄ-besiktningar.

Till varje fortbildning ska höra samman-
lagt åtminstone fyra lektioner närundervis-
ning eller distansundervisning samt ett prov.

Den som beviljar enskilda godkännanden
och besiktare kan av särskilda skäl som på
förhand anmälts till Trafiksäkerhetsverket,
utan att förlora rätten enligt 3 § 2 mom. att
bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-
besiktningar, skjuta upp deltagandet i fort-
bildning inom specialutbildningen och avläg-
gandet av prov till utgången av mars kalen-
deråret efter att rätten att bevilja godkännan-
den och utföra besiktningar upphörde. Delta-
gandet i fortbildning och avläggandet av prov
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som skjutits upp till följande år motsvarar
föregående års fortbildning och prov.

10 §

Uppskjutande av skyldigheten till fortbild-
ning och avläggande av prov

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl
skjuta upp skyldigheten att delta i fortbild-
ning och avlägga prov för en bestämd tid.
Deltagandet i fortbildning och avläggandet av
prov som skjutits upp till följande år motsva-
rar föregående års fortbildning och prov.

11 §

Ordnande av utbildning

Högst åtta lektioner utbildning får ges un-
der en utbildningsdag.

En företrädare för Trafiksäkerhetsverket
har rätt att närvara vid utbildningen. Anord-
naren av utbildningen ska underrätta Trafik-
säkerhetsverket om tid och plats för varje
utbildningsperiod senast två veckor innan ut-
bildningen börjar.

12 §

Ordnande och godkännande av prov

Anordnaren av utbildning kan ordna de
prov som hör till specialutbildningen ensam
eller tillsammans med någon annan anord-
nare av utbildningen.

Proven ska ordnas så att det kan kontrolle-

ras om deltagarna behärskar de undervis-
ningsämnen som ingår i utbildningen. Anord-
naren av utbildningen ska underrätta Trafik-
säkerhetsverket om tid och plats för varje
prov senast två veckor före provet.

I provet inom specialutbildningen kan
också de delta som avlägger provet inom
fortbildningen.

13 §

Intyg över prov

Den som ordnar provet inom specialutbild-
ningen och fortbildningen inom specialut-
bildningen ska på begäran ge den som delta-
git i provet ett intyg över godkänt prov.

Anordnaren av utbildningen ska på begä-
ran ge den som deltagit i fortbildning ett
intyg över deltagandet i utbildningen.

14 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2014. Förordningens 9 § 3 mom. träder dock
i kraft den 1 januari 2015.

Den som vid ikraftträdandet av denna för-
ordning uppfyller de specialutbildningskrav
som ställs på dem som beviljar TFÄ-godkän-
nanden och utför TFÄ-besiktningar anses
uppfylla de specialutbildningskrav som före-
skrivs i denna förordning, om han eller hon
med föreskrivna intervall genomgår fortbild-
ning inklusive prov enligt 9 §.

Helsingfors den 12 juni 2014

Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen

Regeringsråd Tiina Ranne
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