Lag
om ändring av körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i körkortslagen (386/2011) 3 § 6 punkten, 5 § 2—4 mom., 65 § 1 mom. 2 och 5
punkten samt 84 § 2 mom. 2 punkten,
sådana de lyder, 3 § 6 punkten i lag 938/2018, 5 § 2 mom. och 84 § 2 mom. 2 punkten i lag
387/2018, 5 § 3 och 4 mom. i lag 302/2018 samt 65 § 1 mom. 2 och 5 punkten i lag 302/2018,
som följer:
3§
Definitioner
I denna lag avses med
——————————————————————————————
6) yrkeskompetens för förare yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare enligt II avd. 3
kap. i lagen om transportservice (320/2017) och med grundläggande yrkeskompetens grundläggande yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare enligt 29 § i den lagen och med yrkesinriktad grund-examen för bussförare grundexamen enligt 30 § 4 mom. i den lagen,
——————————————————————————————
5§
Ålderskrav
——————————————————————————————
Av den som genomgår en yrkesutbildning för förare enligt 33 § 1 mom. i lagen om transportservice som omfattar avläggande av grundläggande yrkeskompetens och som har ett godkännandedokument enligt den paragrafen, krävs inte den grundläggande yrkeskompetens för
att avlägga examen för kategorierna C, CE och D som avses ovan i 1 mom. 7 och 9 punkten.
Innan den ovannämnda grundläggande yrkeskompetensen uppnås gäller den körrätt som avses
i detta moment endast vid transporter som genomförs med godkännandedokument eller då det
ålderskrav som föreskrivs uppfylls på annan grund.
Ålderskravet i 1 mom. 9 punkten underpunkt b gäller också erhållande av körkort för kategori D för körning enligt 33 § i lagen om transportservice, om det gäller en sådan yrkesinriktad grundexamen enligt den underpunkten som omfattar minst 180 kompetenspoäng, förutsatt
att studeranden har avlagt minst 90 kompetenspoäng för att sköta uppgiften som bussförare för
persontrafik och studeranden har grundläggande yrkeskompetens för bussförare som förvärvats på något annat sätt än genom en utbildning för grundläggande yrkeskompetens i snabbare
tempo. Körkortet för kategori D gäller bara i Finland innan innehavaren uppfyller ålderskravet
i 9 punkten underpunkt a.
Med avvikelse från 1 mom. är minimiåldern för körkort för kategori C dock 18 år och för
kategori D 21 år, om personen avser att köra fordonet i enlighet med 28 § 2 eller 3 punkten i
lagen om transportservice, med undantag för provkörning för besiktning. Körkortet gäller bara
vid körning i Finland enligt detta moment. Begränsningen ska antecknas på körkortet, och den
gäller till dess att personen i övrigt uppfyller kraven på minimiålder för körkortskategorin.
——————————————————————————————

65 §
Körförbud på grundval av återkommande förseelser
Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud, om denne minst fyra gånger på två år
eller tre gånger på ett år har gjort sig skyldig till följande vid körning med motordrivet fordon:
——————————————————————————————
2) brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter enligt 267 § i lagen om transportservice,
——————————————————————————————
5) brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens enligt 264 § i lagen om transportservice,
dock inte en förseelse som gäller handlingar enligt 39 § i den lagen,
——————————————————————————————
84 §
Undervisningspersonal
——————————————————————————————
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. krävs det av läraren
——————————————————————————————
2) vid undervisning för körkort för moped att läraren i samband med specialyrkesexamen för
trafiklärare har avlagt examensdelen för arbete som lärare i trafikfostran för ungdomar och
inom kategori AM120 och under minst tre år har haft körkort för moped eller motorcykel, eller att läraren har behörighet enligt 1 punkten för undervisning för körkort för motorcykel,
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
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