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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om specialutbildning för personer som bevil-

jar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar av fordon

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) 7 och 9–12 §, av dem 9 §
sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1269/2014, som följer:

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-besiktning-
ar som ordnas av anordnaren av utbildningen.

Transport- och kommunikationsverket gör upp en förteckning över de ämnen som kom-
mer att behandlas i de frågor som ingår i provet. En företrädare för Transport- och kom-
munikationsverket har rätt att övervaka provet.

9 §

Fortbildning och prov inom specialutbildningen

I syfte att upprätthålla yrkesskickligheten och bibehålla rätten att bevilja TFÄ-godkän-
nanden och utföra TFÄ-besiktningar i enlighet med 3 § 2 mom. ska utförare av enskilt
godkännande 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 godkän-
des i provet.

Inom fortbildningen behandlas nya bestämmelser, föreskrifter och anvisningar, ny tek-
nik och arbetsmetoder samt andra aktuella ämnen som gäller TFÄ-godkännanden och
TFÄ-besiktningar.

Till varje fortbildning ska höra sammanlagt åtminstone fyra lektioner närundervisning
och distansundervisning samt ett prov.

En utförare av enskilt godkännande och en besiktare kan av särskilda skäl som på för-
hand anmälts till Transport- och kommunikationsverket, utan att förlora rätten enligt 3 §
2 mom. att bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar, skjuta upp deltagan-
det i fortbildning inom specialutbildningen och avläggandet av prov till utgången av mars
kalenderåret efter det att rätten att bevilja godkännanden och utföra besiktningar upphör-
de. Deltagandet i fortbildning och avläggandet av prov som skjutits upp till följande år
motsvarar föregående års fortbildning och prov.
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10 §

Uppskjutande av skyldigheten till fortbildning och avläggande av prov

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl skjuta upp skyldigheten att
delta i fortbildning och avlägga prov för en bestämd tid. Deltagandet i fortbildning och av-
läggandet av prov som skjutits upp till följande år motsvarar föregående års fortbildning
och prov.

11 §

Ordnande av utbildning

Högst åtta lektioner utbildning får ges under en utbildningsdag.
En företrädare för Transport- och kommunikationsverket har rätt att närvara vid utbild-

ningen. Anordnaren av utbildningen ska underrätta Transport- och kommunikationsverket
om tid och plats för varje utbildningsperiod senast två veckor innan utbildningen börjar.

12 §

Ordnande och godkännande av prov

Anordnaren av utbildning kan ordna de prov som hör till specialutbildningen ensam el-
ler tillsammans med någon annan anordnare av utbildningen.

Proven ska ordnas så att det kan kontrolleras om deltagarna behärskar de undervisn-
ingsämnen som ingår i utbildningen. Anordnaren av utbildningen ska underrätta Trans-
port- och kommunikationsverket om tid och plats för varje prov senast två veckor före pro-
vet.

I provet inom specialutbildningen kan också de delta som avlägger provet inom fort-
bildningen.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister Anne Berner

Lagstiftningsdirektör Silja Ruokola
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