
Rättelser till Finlands författningssamling 

 

 

 

Till Finlands författningssamling nr 320/2017 

(Lag om transportservice) 

 

På sidan 9, II avd. 3 kap. 1 § 3 mom. upprepas 3 punkt 2 gånger så det står: 

  

Trafiksäkerhetsverket får dock inte bevilja körtillstånd för taxiförare, om personen på det sätt som 

framgår av straffregistret under de föregående fem åren före ansökan om körtillstånd har gjort sig 

skyldig till 

1) en sedlighetssårande gärning enligt 17 kap. 18, 18 a eller 19 § i strafflagen (39/1889), sexualbrott 

enligt 20 kap., brott mot liv eller hälsa enligt 21 kap. 1–3 eller 6 §, människohandel enligt 25 kap. 3 

§ eller grov människohandel enligt 25 kap. 3 a §, grovt rån enligt 31 kap. 2 § eller narkotikabrott 

enligt 50 kap. i den lagen, 

2) brott mot liv eller hälsa enligt 21 kap. 4, 5, 6 a eller 7–15 § i strafflagen, egendomsbrott enligt 28 

kap. 1–9, 11 och 12 §, rån enligt 31 kap. 1 § eller häleri- eller penningtvättsbrott enligt 32 kap. 1–10 

§ i den lagen, 

3) grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 2 § i strafflagen, rattfylleri enligt 23 kap. 3 

§, grovt rattfylleri enligt 23 kap. 4 § eller förande av fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 

kap. 10 § i den lagen, 

3) grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 2 § i strafflagen, rattfylleri enligt 23 kap. 3 

§, grovt rattfylleri enligt 23 kap. 4 § eller förande av fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 

kap. 10 § i den lagen, 

4) ett brott som motsvarar de brott som avses i 1–3 punkten, då ett avgörande i domstol om brottet 

med stöd av 2 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) har antecknats i straffregistret. 

  

Bör vara: 

Trafiksäkerhetsverket får dock inte bevilja körtillstånd för taxiförare, om personen på det sätt som 

framgår av straffregistret under de föregående fem åren före ansökan om körtillstånd har gjort sig 

skyldig till 

1) en sedlighetssårande gärning enligt 17 kap. 18, 18 a eller 19 § i strafflagen (39/1889), sexualbrott 

enligt 20 kap., brott mot liv eller hälsa enligt 21 kap. 1–3 eller 6 §, människohandel enligt 25 kap. 3 

§ eller grov människohandel enligt 25 kap. 3 a §, grovt rån enligt 31 kap. 2 § eller narkotikabrott 

enligt 50 kap. i den lagen, 

2) brott mot liv eller hälsa enligt 21 kap. 4, 5, 6 a eller 7–15 § i strafflagen, egendomsbrott enligt 28 

kap. 1–9, 11 och 12 §, rån enligt 31 kap. 1 § eller häleri- eller penningtvättsbrott enligt 32 kap. 1–10 

§ i den lagen, 

3) grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 2 § i strafflagen, rattfylleri enligt 23 kap. 3 

§, grovt rattfylleri enligt 23 kap. 4 § eller förande av fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 

kap. 10 § i den lagen, 

4) ett brott som motsvarar de brott som avses i 1–3 punkten, då ett avgörande i domstol om brottet 

med stöd av 2 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) har antecknats i straffregistret. 

 

 

På sidan 30, VII avd. 1 kap. 2 § står: 

Den personal i tjänsteförhållande som sköter sådana uppgifter enligt II avd. 1 kap. 4 § som ska 

överföras till Trafiksäkerhetsverket... 

  

Bör vara: 

Den personal i tjänsteförhållande som sköter sådana uppgifter enligt II avd. 1 kap. 3 och 4 § som 

ska överföras till Trafiksäkerhetsverket... 




