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299/2021

Lag
om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om transportservice (320/2017) 25 § 6 mom., sådant det lyder i lag

539/2018,
ändras 4 §, 6 § 1 mom. 8 punkten, 6 § 2 mom. 7 punkten, den finska språkdräkten i 6 §

3 mom., 6 § 4 mom., den finska språkdräkten i det inledande stycket i 8 § 1 och 2 mom.,
den finska språkdräkten i 11 § 3 mom., 25 § 2 mom. 3 punkten, det inledande stycket i
3 mom. samt 4 och 5 mom., 26 § 2 mom., den finska språkdräkten i 151 § 5 punkten, 151 §
7 punkten, 152 och 179 §, 216 § 1 mom. 3 punkten, 227 § 1 mom. 3 punkten, det inledan-
de stycket i 228 § 1 mom., 256 § 2 mom., 265 § 1 mom. 1 punkten och rubriken för 268 §
samt 268 § 1 mom. 1 och 2 punkten,

av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 371/2019, den finska språkdräkten i 6 §
3 mom., 25 § 2 mom. 3 punkten, 26 § 2 mom., 151 § 7 punkten, det inledande stycket i
228 § 1 mom., 265 § 1 mom. 1 punkten och 268 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag
371/2019, den finska språkdräkten i det inledande stycket i 8 § 1 mom., 216 § 1 mom.
3 punkten och 227 § 1 mom. 3 punkten sådana de lyder i lag 301/2018, den finska språk-
dräkten i 11 § 3 mom., det inledande stycket i 25 § 3 mom. samt 25 § 5 mom. sådana de
lyder i lag 984/2018, 25 § 4 mom. samt 152 § sådana de lyder delvis ändrade i lag
984/2018, 179 § sådan den lyder i lagarna 984/2018 och 198/2021, 256 § 2 mom. sådant
det lyder i lag 1505/2019 samt rubriken för 268 § sådan den lyder i lag 731/2018, samt

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 984/2018 och 371/2019,
nya 9 och 10 punkter, till 6 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 984/2018
och 371/2019, en ny 8 punkt, till lagen nya 6 a, 15 a, 25 a, 26 a, 35 a, 35 b, 36 a och 36 b §,
till 151 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 371/2019, en ny 8 punkt, till 151 §,
sådan den lyder delvis ändrad i lag 371/2019, nya 2 och 3 mom., till lagen en ny 193 a §,
till 216 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 301/2018 och 984/2018, en ny 4 punkt, till
227 § 1 mom., sådant det lyder i lag 301/2018, en ny 4 punkt, till lagen en ny 246 a §, till
268 § 1 mom., sådant det lyder i lag 731/2018, en ny 3 punkt samt till 268 §, sådan den
lyder i lagarna 731/2018 och 371/2019, och ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom.
blir 3 mom., som följer:

4 §

Taxitrafik

För yrkesmässig transport av personer på väg och tillhandahållande av sådana tjänster
för allmänheten med sådan personbil, paketbil, lastbil, trehjuling, lätt fyrhjuling eller tung
fyrhjuling som avses i fordonslagen (taxitrafik) behövs taxitrafiktillstånd eller person- el-
ler godstrafiktillstånd. Den som innehar person- eller godstrafiktillstånd ska göra anmälan
till Transport- och kommunikationsverket om bedrivande av taxitrafik.
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Utan taxitrafiktillstånd får dock följande utföras:
1) interna persontransporter med fordon som innehas av en koncern, en därmed jäm-

förbar sammanslutning eller ett offentligt samfund,
2) persontransporter som en del av social- och hälsovårdstjänster en kommun eller nå-

got annat offentligt samfund tillhandahåller med en personbil som innehas av kommunen
eller samfundet mot en fastslagen klientavgift som tas ut hos dem som får transporttjäns-
ter, eller

3) sådana transporter utförda av ett hemserviceföretag eller företag som tillhandahåller
turisttjänster som är en del av det servicepaket som företaget erbjuder sina kunder och som
utförs med ett fordon som innehas av detta tjänsteföretag.

6 §

Beviljande av taxitrafiktillstånd

Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan taxitrafiktillstånd till en fy-
sisk person

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
8) som inte på grund av i 3–7 punkten avsedd eller därmed direkt jämförbar tidigare

verksamhet visar sig uppenbart olämplig att bedriva sådan tillståndspliktig verksamhet
som avses i denna lag,

9) som har getts ett företags- och organisationsnummer i enlighet med 9 § i företags-
och organisationsdatalagen (244/2001),

10) som har blivit godkänd i ett företagarprov enligt 6 a § 3 mom. eller som med god-
känt resultat har genomgått en sådan företagarkurs i taxitrafik som påvisar yrkeskompe-
tens och avlagt ett företagarprov enligt den upphävda lagen om taxitrafik (217/2007) eller
som annars uppfyllt kravet på yrkeskompetens enligt lagen om taxitrafik.

Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan taxitrafiktillstånd till en ju-
ridisk person

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7) som inte på grund av i 2–6 punkten i detta moment avsedd eller därmed direkt jäm-

förbar tidigare verksamhet visar sig uppenbart olämplig att bedriva sådan tillståndspliktig
verksamhet som avses i denna lag,

8) vars i 7 § avsedda trafikansvarige har blivit godkänd i ett företagarprov enligt 6 a §
3 mom. eller med godkänt resultat har genomgått en sådan företagarkurs i taxitrafik som
påvisar yrkeskompetens och avlagt ett företagarprov enligt lagen om taxitrafik eller som
annars uppfyllt kravet på yrkeskompetens enligt lagen om taxitrafik.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tillstånd av Ålands landskapsregering att bedriva taxitrafik berättigar också till taxitra-

fik mellan Åland och övriga Finland.

6 a §

Företagarutbildning i och företagarprov för taxitrafik

Företagarutbildningen i taxitrafik ska innehålla undervisning om den kommersiella och
ekonomiska ledningen av ett taxiföretag, om den för taxiföretagare centrala lagstiftningen
om fordon och trafik samt om lagstiftningen om beskattning, bokföring, sysselsättning, lö-
ner, social trygghet, pensioner och försäkring.

Utbildningen omfattar minst 21 timmar.
Det företagarprov som avläggs efter utbildningen ska innehålla frågor om alla de hel-

heter som avses i 1 mom. Den utbildningsorganisation som ordnat provet beviljar dem
som godkänts i provet ett intyg. Deltagande i ett företagarprov förutsätter att personen har
deltagit i företagarutbildningen.
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För ordnandet och övervakningen av företagarprovet svarar en utbildningsorganisation
som ordnar företagarutbildning och som Transport- och kommunikationsverket har bevil-
jat ett godkännande enligt 35 a §.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om innehållet i
och genomförandet av företagarutbildningen och företagarprovet samt om grunderna för
bedömningen av provet.

15 a §

Uppgifter som ska samlas in om taxiresor

En tillståndshavare som tillhandahåller persontrafik svarar och sörjer för att det i fordon
för taxitrafik används taxameter som uppfyller kraven enligt lagen om mätinstrument
(707/2011) eller något annat instrument eller system som på ett tillförlitligt sätt samlar in
följande uppgifter i elektronisk form för varje taxiresa:

1) identifieringsuppgifter för företagaren,
2) identifieringsuppgifter för fordonet,
3) identifieringsuppgifter för den förare som utfört körningen,
4) tidpunkten för resan samt dess längd och varaktighet,
5) uppgifter om resans pris och betalningssätt.
Tillståndshavare som tillhandahåller persontrafik svarar för att uppgifterna enligt

1 mom. förvaras så att deras innehåll inte kan ändras och så att de utan svårighet kan gran-
skas och vid behov skrivas ut i läsbar form. De insamlade uppgifterna ska förvaras i en
databas som förvaltas av en tredje part och till vilken de överförs automatiskt.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare tekniska föreskrifter om de
andra instrument eller system som avses i 1 mom. samt om förvarandet av de uppgifter
som samlats in med dem.

Bestämmelser om hur uppgifterna ska förvaras finns i 2 kap. 7 § 1 mom. och 9 § i bok-
föringslagen (1336/1997). Bestämmelser om bevaringstiden för uppgifterna finns i 2 kap.
10 § 2 mom. i bokföringslagen, 209 n § i mervärdesskattelagen och 12 § i lagen om be-
skattningsförfarande (1558/1995).

25 §

Krav på taxiförare

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan körtillstånd för taxiförare till

en person som
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) har avlagt det prov för taxiförare som avses i 25 a §.
Transport- och kommunikationsverket får dock inte bevilja körtillstånd för taxiförare,

om personen på det sätt som framgår av straffregistret under de senaste fem åren innan an-
sökan om körtillstånd avgjorts har gjort sig skyldig till

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Transport- och kommunikationsverket får inte heller bevilja körtillstånd, om personen

på det sätt som framgår av bötesregistret under de senaste tre åren innan ansökan om kör-
tillstånd avgjorts har gjort sig skyldig till

1) grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 2 § i strafflagen, rattfylleri enligt
23 kap. 3 § eller grovt rattfylleri enligt 23 kap. 4 § i den lagen,

2) förande av fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 kap. 10 § i strafflagen, om
gärningen visar att han eller hon är uppenbart olämplig att arbeta som taxiförare, eller

3) en i 3 mom. 1, 2 eller 4 punkten avsedd gärning, om gärningen visar att han eller hon
är uppenbart olämplig att arbeta som taxiförare.
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När sökanden har beviljats körtillstånd, kan Transport- och kommunikationsverket på
begäran bevilja ett temporärt intyg över det. Vad som i övrigt föreskrivs om körtillstånd
tillämpas också på temporära intyg.

25 a §

Prov för taxiförare

Ett godkänt prov för taxiförare visar att aspiranten har de kunskaper och färdigheter och
den kompetens som behövs för uppgiften som taxiförare. Provet ska innehålla frågor om
assistans till passagerarna och om omsorg om deras säkerhet, om olika passagerargruppers
särskilda behov, om kundbetjäningssituationer inom taxitjänsterna samt om faktorer som
påverkar säkerheten för transporter och trafik.

Transport- och kommunikationsverket svarar för ordnandet och övervakningen av pro-
vet. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om innehållet i
och genomförandet av provet samt om anmälan till provet.

26 §

Giltighet för och förnyande av körtillstånd för taxiförare

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ett körtillstånd kan förnyas genom ansökan hos Transport- och kommunikationsverket.

Ansökan om förnyande av körtillstånd får göras tidigast sex månader innan giltighetstiden
för körtillståndet löper ut. För förnyande av körtillstånd gäller vad som föreskrivs om be-
viljande av körtillstånd i 25 § 2 mom. 1 och 2 punkten samt 3 och 4 mom. Om den som
ansöker om förnyande av ett tillstånd under tillståndets giltighetstid har gjort sig skyldig
till en sådan gärning som avses i 25 § 3 mom., kan tillståndet trots det förnyas om det att
tillståndet inte förnyas kan anses oskäligt med beaktande av de straff som redan påförts
eller administrativa påföljder som redan bestämts för gärningen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

26 a §

Sådan förarutbildning i taxitrafik som är inriktad på grupper med särskilda behov samt 
utbildningsintyg

Den utbildningsorganisation som ordnat utbildningen beviljar den som har genomgått
sådan förarutbildning i taxitrafik som är inriktad på grupper med särskilda behov ett ut-
bildningsintyg. Den förarutbildning som är inriktad på grupper med särskilda behov ska
omfatta undervisning i inverkan av nedsatt rörlighet och funktionsbegränsningar på an-
vändningen av taxitjänster, bemötande av och kommunikation med kunder med nedsatt
rörlighet och funktionsbegränsning, assistans till grupper med särskilda behov och assis-
tans med att ta sig in i fordon samt särskilda frågor som gäller skol- och dagvårdstranspor-
ter.

Den förarutbildning som är inriktad på grupper med särskilda behov omfattar 21 tim-
mar, av vilka minst sju timmar ska vara praktisk undervisning.

Den som har haft ett sådant gällande körtillstånd för taxiförare som avses i den upphäv-
da lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) och vars deltagande i lagstadgad
utbildning eller fortbildning som avses i den lagen kan påvisas får utbildningsintyget ge-
nom att genomgå den praktiska undervisningen i förarutbildning som är inriktad på grup-
per med särskilda behov.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om utbildningens
innehåll och det praktiska genomförandet.
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35 a §

Godkännande av en utbildningsorganisation som anordnare av förarutbildning i 
taxitrafik som är inriktad på grupper med särskilda behov och av företagarutbildning i 

taxitrafik

För ordnande av i 26 a § avsedd förarutbildning som är inriktad på grupper med särskil-
da behov och i 6 a § avsedd företagarutbildning krävs ett godkännande av Transport- och
kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket godkänner på ansökan som utbildningsanordna-
re enligt denna paragraf en utbildningsorganisation

1) som uppfyller de pedagogiska och yrkesmässiga förutsättningar som avses i 36 a §,
2) som är solvent och på behörigt sätt kan fullgöra sina skyldigheter i samband med fö-

retagsverksamhet och visar att organisationen har tillräckliga ekonomiska resurser för att
ordna och på behörigt sätt sköta utbildningsverksamheten, och

3) som har ett av Transport- och kommunikationsverket fastställt utbildningsprogram.

35 b §

Ansökan om godkännande av en anordnare av utbildning i taxitrafik och fastställande av 
utbildningsprogram

Den ansökan med vilken en utbildningsorganisation ansöker om godkännande som an-
ordnare av utbildning i taxitrafik ska omfatta uppgifter om utbildningsanordnaren, utbild-
ningsprogrammet och genomförandet av det samt en redogörelse för undervisningsperso-
nalens behörighet.

Vid ansökan om godkännande ska sökanden uppge
1) firma och FO-nummer som verksamheten bedrivs under,
2) den person som svarar för utbildningen och en redogörelse för dennes behörighet,
3) en redogörelse för undervisningspersonalen, utbildningspersonalens behörighet och

undervisningsredskapen,
4) ett utbildningsprogram som gjorts upp i enlighet med de helheter som behandlas vid

utbildningarna och av vilket läroplanen och undervisningsmetoderna framgår,
5) en redogörelse för de ekonomiska förutsättningarna för ordnande av utbildning.
Av utbildningsprogrammet ska det framgå hur de ämnesområden som avses i 6 a §

1 mom. och 26 a § 1 mom. behandlas och hur de praktiska övningar som ingår i utbild-
ningsprogrammet dimensioneras enligt antalet deltagare samt motsvarande uppgifter om
de praktiska arrangemangen vid övningarna.

Transport- och kommunikationsverket fastställer på ansökan utbildningsprogrammet i
samband med godkännandet av utbildningsanordnaren och förnyandet av utbildningspro-
grammet. Ett fastställt utbildningsprogram är i kraft högst fem år. Transport- och kommu-
nikationsverket kan på särskild ansökan fastställa ett utbildningsprogram endast för i 6 a §
avsedd företagarutbildning eller i 26 a § avsedd förarutbildning som är inriktad på grupper
med särskilda behov. Även någon annan än en godkänd utbildningsanordnare eller den
som ansöker om godkännande kan ansöka om fastställande av ett utbildningsprogram.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om det förfarande
som ska iakttas vid ansökan om och beviljande av godkännande som utbildningsanordna-
re, om villkoren för fastställande av utbildningsprogrammet och om de villkor för ordnan-
de av undervisningen i praktiken, undervisningslokaler, undervisningsutrustning, under-
visningsredskap och elevgruppsstorlek som behövs för tillsynen över utbildningspro-
grammet.
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36 a §

Undervisningspersonal och redskap hos en godkänd anordnare av utbildning i taxitrafik

En utbildningsanordnare som godkänts i enlighet med 35 a § ska ha tillräcklig under-
visningspersonal med hänsyn till verksamhetens omfattning, en person som svarar för ut-
bildningen samt ändamålsenligt undervisningsredskap och ändamålsenliga lokaler. Den
person som svarar för utbildningen ska styra, övervaka och utveckla undervisningsverk-
samheten och utbildningen och också i övrigt faktiskt sköta de uppgifter som ingår i upp-
draget.

Den person som svarar för utbildningen och lärarna ska ha de pedagogiska färdigheter
som undervisningsuppgiften förutsätter, förtrogenhet med inlärning och handledning samt
de kunskaper och den yrkeskunskap som undervisningsuppgiften förutsätter, inbegripet
förtrogenhet med de bestämmelser, föreskrifter och förfaranden som gäller taxibranschen.

Den person som ansvarar för utbildningen vid en utbildningsorganisation för i 26 a §
avsedd förarutbildning i taxitrafik som är inriktad på grupper med särskilda behov eller en
av lärarna inom denna utbildning ska ha minst ett års erfarenhet av att vara verksam som
taxiförare på heltid.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om behörighets-
villkoren för den som ansvarar för utbildningen samt för den undervisningspersonal som
används i utbildningen.

36 b §

Skyldigheter för en godkänd anordnare av utbildning i taxitrafik

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag svarar en utbildningsanordnare
som godkänts i enlighet med 35 a § för att den har ett giltigt utbildningsprogram som fast-
ställts av Transport- och kommunikationsverket och för att utbildningen ges i enlighet
med de uppgifter som lämnats vid ansökan om godkännande och villkoren för godkännan-
det. Om det sker väsentliga förändringar i de uppgifter som lämnats vid ansökan om god-
kännande, ska utbildningsorganisationen utan dröjsmål underrätta Transport- och kom-
munikationsverket om detta.

Utbildningsorganisationen ska till Transport- och kommunikationsverket anmäla upp-
gifter om

1) det utbildningsprogram som används samt tidpunkt och plats för utbildningarna och
företagarproven,

2) de personer som har genomgått utbildningen och avlagt företagarprov och om un-
dervisningens omfattning.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 punkten införs i det trafik- och transportregister som
avses i denna lag. Anmälningarna ska göras utan dröjsmål och med iakttagande av vad
som i denna lag föreskrivs eller med stöd av den bestäms om anmälan. En i 2 mom.
1 punkten avsedd anmälan ska göras senast tio dygn innan utbildningen börjar och en i
2 punkten avsedd anmälan inom två veckor från det att utbildningen eller företagarprovet
har slutförts med godkänt resultat.

En godkänd utbildningsanordnare ska föra förteckning över lärare och de personer som
svarar för utbildningen och alla handlingar som gäller de utbildningar som ordnats, de lä-
rare som deltagit i utbildningarna och de personer som slutfört utbildningen ska bevaras
av utbildningsanordnaren i sex kalenderårs tid räknat från det år som följer på det år då
utbildningen slutfördes. När bevaringstiden gått ut ska personuppgifterna om dem som
slutfört utbildningen utplånas.
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151 §

Skyldigheter i fråga om taxitrafik

En tillståndshavare som tillhandahåller persontrafik svarar och sörjer vid taxitrafik för
att

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7) passageraren har rätt att betala resan kontant eller med något av de vanligaste betal-

korten, om inte ett särskilt betalningssätt har angetts på det sätt som avses i 150 § och pas-
sageraren har godkänt betalningssättet i samband med beställningen eller bokningen,

8) ett taxitrafiktillstånd enligt 4 § eller en kopia av det medförs i fordonet vid bedrivan-
de av trafik eller, om trafiken bedrivs med stöd av en anmälan enligt 4 §, en utredning av
vilken det framgår att anmälan har antecknats i trafik- och transportregistret.

En taxiförare svarar och sörjer vid taxitrafik för att
1) ett taxitrafiktillstånd enligt 4 § eller en kopia av det medförs i fordonet vid bedrivan-

de av trafik eller, om trafiken bedrivs med stöd av en anmälan enligt 4 §, en utredning av
vilken det framgår att anmälan har antecknats i trafik- och transportregistret,

2) namnet på tillståndshavaren och dennes kontaktuppgifter samt förarens namn finns
angivna och informationen är placerad så att passageraren kan se den.

Föraren ska på begäran visa upp ett tillstånd, en kopia av tillståndet eller en utredning
enligt 2 mom. 1 punkten för tillsynsmyndigheten samt vid behov på begäran av en passa-
gerare muntligen redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. 2 punkten för passagera-
ren.

152 §

Prissättning av taxitrafiktjänster

En tillståndshavare som tillhandahåller persontrafik samt den som tillhandahåller för-
medlingstjänster ska innan en taxiresa inleds eller beställningen bekräftas informera kon-
sumenten om resans totalpris inklusive skatt eller, om ett exakt pris inte kan anges i förväg,
grunderna för prissättningen inklusive skatt. Totalpriset eller grunderna för hur priset be-
stäms ska anges på ett tydligt, entydigt och för konsumenten lättförståeligt sätt. Prisupp-
gifterna ska läggas fram på ett sådant sätt att de är lättillgängliga för konsumenterna innan
resan börjar.

Om inget fast pris har avtalats för en taxiresa som erbjuds en konsument, ska resans pris
grunda sig på den tillryggalagda sträckan och den tid som använts för resan och en taxa-
meter som uppfyller kraven i lagen om mätinstrument användas för att bestämma priset.
För resan kan det dessutom tas ut en separat grundavgift och andra tilläggsavgifter, som
passageraren på förhand känner till. De grunder för bestämmande av priset som används
när priset bestäms får inte ändras under taxiresan. Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare tekniska föreskrifter om taxametrar som ska användas för bestämman-
de av priset.

Om inget fast pris har avtalats för en taxiresa som erbjuds en konsument, ska en till-
ståndshavare som tillhandahåller persontrafik informera passageraren om priset på en ex-
empelresa innan taxiresan börjar. Priset på en exempelresa är priset inklusive mervär-
desskatt på en resa på 10 kilometer som varar 15 minuter. Priset på exempelresan ska läg-
gas fram på ett sådant sätt att det är lättillgängligt för passagerarna innan resan börjar.
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om hur prisuppgif-
terna och priset på exempelresan anges och hålls synliga.

Transport- och kommunikationsverket ska följa prissättningen av de taxitrafiktjänster
som tillhandahålls konsumenter. Transport- och kommunikationsverket meddelar närma-
re föreskrifter om ett sådant pris på exempelresan som om det överskrids innebär att det
särskilt ska avtalas om priset på taxiresan eller om grunderna för bestämmande av priset.
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Transport- och kommunikationsverket ska slå fast priset på exempelresan på en sådan nivå
att om den överskrids kan priset på exempelresan anses överskrida den allmänna prisnivån
för taxitrafiktjänster som erbjuds konsumenter avsevärt. Det fastslagna priset på exempel-
resan ska ses över årligen. Om oenighet uppstår om huruvida det har avtalats särskilt om
priset eller om grunderna för bestämmande av priset, ska tjänstetillhandahållaren visa att
dennes påstående är riktigt. Om det inte har avtalats särskilt om priset eller om grunderna
för bestämmande av priset, får priset inte överstiga det pris på exempelresan som Trans-
port- och kommunikationsverket slagit fast.

Om prisutvecklingen för tilläggstjänster för taxitrafik som riktar sig till grupper med
särskilda behov visar att de priser som tas ut hos konsumenter för tilläggstjänsten inte är
skäliga, kan Transport- och kommunikationsverket fastställa ett maximipris för dem. Ett
skäligt pris är ett pris som är skäligt med beaktande av en effektiv aktörs kostnader för att
producera tjänsten. Maximipriset ska vara kostnadsorienterat så att det innefattar en skälig
avkastning. Maximipriset kan bestämmas för högst ett år åt gången. Transport- och kom-
munikationsverket ska årligen följa utvecklingen av priserna på de tilläggstjänster för tax-
itrafik som tillhandahålls i olika geografiska områden.

Det som i 1–4 mom. föreskrivs om information om priset, om prissättning av skjutsar
som erbjuds konsumenter och om bestämmande av priset tillämpas också på skjutsar som
erbjuds andra kunder, om inte något annat avtalats om dem på förhand.

Transport- och kommunikationsverket ska följa den allmänna prisutvecklingen för tax-
itrafiktjänster inom olika regioner. En tillståndshavare som bedriver persontrafik och en
tillhandahållare av förmedlingstjänster är, för skötseln av de övervakningsuppgifter som
avses i detta moment samt i 4 och 5 mom., trots företagshemligheten skyldiga att regel-
bundet lämna Transport- och kommunikationsverket uppgifter om de faktiska priserna på
de taxitjänster som de tillhandahåller eller förmedlar. Transport- och kommunikationsver-
ket meddelar närmare föreskrifter om de prisuppgifter som ska lämnas, om sätten att läm-
na uppgifter på och om tidsfristerna för lämnande av uppgifter.

179 §

Transport- och kommunikationsverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter

Transport- och kommunikationsverket följer upp efterfrågan på och utbudet av mobili-
tetstjänster och samordnar utvecklingen av tjänsterna. Dessutom bedömer Transport- och
kommunikationsverket trafiksystemets tillstånd och funktion och verkningarna av denna
lag och rapporterar regelbundet om dem.

En tillhandahållare av mobilitetstjänster för persontrafiken är trots företagshemligheten
skyldig att regelbundet lämna Transport- och kommunikationsverket de regionalt och tids-
mässigt klassificerade uppgifter om utbudet och den faktiska efterfrågan på de tillhanda-
hållna eller förmedlade tjänster som verket behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter
enligt 1 mom. samt för statistikföring och forskning. Den som tillhandahåller transport-
tjänster inom persontrafiken ska senast 60 dagar innan en plan genomförs dessutom med-
dela Transport- och kommunikationsverket om att en tjänst som tillhandahålls regelbundet
inleds, upphör eller ändras väsentligt, till den del uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp
av ett gränssnitt som avses i 154 § 1 mom. Uppgifterna ska ges avgiftsfritt. Om Transport-
och kommunikationsverket i enlighet med 154 § 2 mom. ordnar informationstjänsten ge-
nom att skaffa den av Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab, ska anmälan göras direkt till
Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab.

Transport- och kommunikationsverket eller Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab som är
verksamt för verkets räkning har trots sekretess rätt att till en annan myndighet lämna ut
de uppgifter som verket eller tjänsteleverantören fått, om uppgifterna är nödvändiga för
att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag. Transport- och kommunika-
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tionsverket eller Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab som är verksamt för verkets räkning
får lämna ut uppgifterna via ett gränssnitt eller på något annat sätt elektroniskt.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter
som ska lämnas enligt 2 mom., om sätten att lämna uppgifter på och om tidsfrister för läm-
nande av uppgifter.

193 a §

Myndighet som övervakar verksamheten vid de utbildningsorganisationer som ordnar 
förarutbildning i taxitrafik som är inriktad på grupper med särskilda behov samt 

företagarutbildning

Transport- och kommunikationsverket svarar för tillsynen över de utbildningsanordna-
re som fått ett godkännande i enlighet med 35 a § och den utbildning som de ordnar samt
över ordnandet av i 6 a § avsedda företagarprov. Transport- och kommunikationsverket
svarar också för tillsynen över beviljandet av de intyg som utbildningsanordnarna beviljar.
Transport- och kommunikationsverket kan bemyndiga en utomstående expert för den
praktiska tillsynsverksamheten. En expert som Transport- och kommunikationsverket be-
myndigat att sköta uppgiften ska vara insatt i de krav som gäller utbildningar och företa-
garprov för tillsynsobjekten samt ordnandet av dessa, och experten ska ha tillräcklig, ge-
nom arbetserfarenhet eller på annat sätt inhämtade kunskaper om lagstiftningen och praxis
i taxibranschen. Experten ska dessutom ha tillräcklig sakkännedom och förtrogenhet med
tillsynsverksamhet.

En utomstående expert som Transport- och kommunikationsverket bemyndigat att skö-
ta tillsynsuppgiften har rätt att följa undervisningen och få de uppgifter som behövs för
tillsynen. En expert som Transport- och kommunikationsverket bemyndigat att sköta till-
synsuppgiften har också rätt att följa företagarprovet inom företagarutbildningen för att
säkerställa att det genomförs och förlöper på behörigt sätt. De utbildningsanordnare som
fått ett godkännande ska ordna sådana förhållanden att inspektioner kan utföras på behö-
rigt sätt. Inspektioner får inte företas i utrymmen som används för boende av permanent
natur. Vid inspektionerna ska 39 § i förvaltningslagen iakttas.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrättas om brister och för-
summelser som upptäckts vid tillsynen så att verket kan vidta behövliga åtgärder. På av
Transport- och kommunikationsverket bemyndigade utomstående experter tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns
i skadeståndslagen.

216 §

Trafik- och transportregistrets innehåll och syfte

Transport- och kommunikationsverket för ett elektroniskt trafik- och transportregister
som innehåller uppgifter om

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) persontillstånd,
4) utbildningsorganisationer som fått ett godkännande i enlighet med 35 a § att ordna

förarutbildning som är inriktad på grupper med särskilda behov och företagarutbildning.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

227 §

Utlämnande av uppgifter ur trafik- och transportregistret i enskilda fall

Var och en har rätt att i enskilda fall få följande uppgifter:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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3) på basis av för- och släktnamn, personbeteckning eller någon annan identifierings-
uppgift, uppgift om en persons rätt att framföra ett trafikmedel eller om något annat per-
sontillstånds giltighet och omfattning,

4) på basis av för- och släktnamn, personbeteckning eller någon annan identifierings-
uppgift, uppgift om huruvida personen avlagt en i 26 a § avsedd förarutbildning som är
inriktad på grupper med särskilda behov.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

228 §

Utlämnande av uppgifter ur trafik- och transportregistret för ändamål som har samband 
med transporter

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag får Transport- och kommuni-
kationsverket lämna ut sådana uppgifter som får lämnas ut enligt 227 § 1 mom. 1–3 punk-
ten för ändamål som har samband med transporter enligt följande:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

246 a §

Vid avläggande av prov för taxiförare och företagarprov konstaterat fusk

Om en person som deltar i ett sådant prov för taxiförare som avses i 25 a § eller i ett
företagarprov som avses i 6 a § under provet konstateras göra sig skyldig till verksamhet
som är att betrakta som fusk, ska den som ordnar provet avbryta provet för personen i fråga
och underkänna provprestationen. Som fusk betraktas en oärlig gärning eller underlåtelse
som har som syfte att ge en felaktig bild av de egna kunskaperna eller en annan persons
kunskaper.

Transport- och kommunikationsverket meddelar ett tidsbundet förbud på sex månader
att delta i provet för taxiförare för den som konstateras ha gjort sig skyldig till verksamhet
som är att betrakta som fusk vid provet. Tidsfristen räknas från den provdag då den verk-
samhet som är att betrakta som fusk skedde. Transport- och kommunikationsverkets be-
slut om ett tidsbundet förbud att delta i ett prov är verkställbart även om beslutet inte har
vunnit laga kraft.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om verksamhet
som är att betrakta som fusk och om påvisande av fusk samt om förfarandet i sådana fall.

256 §

Begäran om omprövning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den som söker eller innehar ett persontillstånd eller ett taxitrafiktillstånd och den som

är i 7 § avsedd trafikansvarig för en innehavare av taxitrafiktillstånd får hos Transport- och
kommunikationsverket begära omprövning av ett utlåtande eller av något annat beslut
som fattats av ett av Transport- och kommunikationsverket godkänt utbildningscentrum
som avses i 35 §, av en av Transport- och kommunikationsverket godkänd utbildningsan-
ordnare som avses i 35 a §, av en examinator som avses i 89 §, en anordnare av sjöfarts-
utbildning som avses i 114 §, en innehavare av utbildningstillstånd som avses i 135 § eller
av en flygläkare, ett flygmedicinskt centrum, en företagsläkare eller en organisation som
beviljar kabinbesättningsintyg, vilka avses i 195 §, eller av en järnvägsläkare som avses i
204 §, en psykolog som avses i 205 § eller en sjömansläkare som aves i 206 §.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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265 §

Olovlig trafikutbildningsverksamhet

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) bedriver utbildnings- eller provverksamhet enligt 6 a, 26 a, 31, 34 eller 37 § utan ett

godkännande enligt 35, 35 a eller 37 §,
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

268 §

Förseelser som gäller handlingar för ett motordrivet fordon och uppgifter om 
tillståndspliktig trafik

Föraren av ett motordrivet fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro,
om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten att medföra
handlingar enligt

1) artikel 4.6 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik eller artikel 19.1 i EU:s för-
ordning om internationell busstrafik,

2) 39 §, eller
3) 151 § 2 mom. 1 punkten.
Föraren kan påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro, om han eller hon uppsåtli-

gen eller av oaktsamhet bryter mot vad som föreskrivs i 151 § 2 mom. 2 punkten enligt
vilken namnet på tillståndshavaren och dennes kontaktuppgifter samt förarens namn ska
finnas angivna och informationen vara placerad så att passageraren kan se den.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021. Bestämmelserna i 15 a och 152 § träder dock
i kraft först den 1 september 2021.

De innehavare av taxitrafiktillstånd som vid lagens ikraftträdande inte har ett företags-
och organisationsnummer ska skaffa ett företags- och organisationsnummer inom tre må-
nader efter det att denna lag trätt i kraft.

Om en innehavare av taxitrafiktillstånd vid lagens ikraftträdande inte uppfyller i 6 §
1 mom. 10 punkten eller 6 § 2 mom. 8 punkten föreskrivna villkor för beviljande av till-
stånd, ska denne uppfylla villkoret på det sätt som anges i den punkten inom ett år efter
det att denna lag trätt i kraft.

Trots vad som föreskrivs i 6 a § 3 mom. får innehavare av taxitrafiktillstånd som bevil-
jats taxitrafiktillstånd mellan den 1 juli 2018 och dagen för denna lags ikraftträdande delta
i företagarprov utan att ha deltagit i företagarutbildning. Vad som ovan i detta moment fö-
reskrivs om innehavare av taxitrafiktillstånd tillämpas också på i 7 § avsedda trafikansva-
riga för innehavare av taxitrafiktillstånd som har anmälts till Trafiksäkerhetsverket eller
Transport- och kommunikationsverket mellan den 1 juli 2018 och dagen för denna lags
ikraftträdande.
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