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Statsrådets förordning

1269/2014

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

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om specialutbildning för personer som beviljar TFÄ-

godkännanden och utför TFÄ-besiktningar av fordon (444/2014) 1 §, 3 § 2 och 3 mom. samt
9 § 1, 3 och 4 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om
den specialutbildning som förutsätts som vi-
dareutbildning av dem som beviljar TFÄ-
godkännanden av fordon och som är sådana
utförare av enskilt godkännande som avses i
lagen om ordnande av enskilt godkännande
av fordon (958/2013) och av dem som bevil-
jar TFÄ-godkännanden av fordon och utför
TFÄ-besiktningar av fordon och som är så-
dana besiktare som avses i lagen om fordons-
besiktningsverksamhet (957/2013) samt be-
stämmelser om anordnare av utbildning.

3 §

Specialutbildningens syfte och struktur

— — — — — — — — — — — — —
Den specialutbildning som avses i 1 mom.

berättigar en utförare av enskilt godkännande
och en besiktare att bevilja TFÄ-godkännan-
den och en besiktare att utföra TFÄ-besikt-
ningar.

Upprätthållandet av yrkesskickligheten sä-
kerställs genom fortbildning inom specialut-
bildningen och prov. Syftet med fortbild-
ningen är att ge utförare av enskilt godkän-

nande och besiktare kunskap om nya bestäm-
melser, anvisningar och arbetsmetoder som
gäller TFÄ-godkännanden och TFÄ-besikt-
ningar. I det prov som ingår i fortbildningen
inom specialutbildningen kontrolleras det att
utförare av enskilt godkännande och besik-
tare alltjämt behärskar de åtgärder som förut-
sätts för beviljande av TFÄ-godkännanden
och utförande av TFÄ-besiktningar.

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 utförare av enskilt
godkännande och besiktare delta i fortbild-
ning inom specialutbildningen och avlägga
ett godkänt prov före utgången av det år då
det förflutit tre år sedan personen senast god-
kändes i provet.
— — — — — — — — — — — — —

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

En utförare av enskilt godkännande och en
besiktare kan av särskilda skäl som på för-



hand anmälts till Trafiksäkerhetsverket, utan
att förlora rätten enligt 3 § 2 mom. att bevilja
TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-besikt-
ningar, skjuta upp deltagandet i fortbildning
inom specialutbildningen och avläggandet av
prov till utgången av mars kalenderåret efter
det att rätten att bevilja godkännanden och

utföra besiktningar upphörde. Deltagandet i
fortbildning och avläggandet av prov som
skjutits upp till följande år motsvarar föregå-
ende års fortbildning och prov.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

Helsingfors den 18 december 2014

Trafik- och kommunminister Paula Risikko

Regeringsråd Tiina Ranne

2 1269/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


