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563/2020
Lag
om ändring av körkortslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i körkortslagen (386/2011) 2 och 5 §, i 6 § 3 mom. 2 punkten den finska språkdräkten, 9 § 2 mom., 17 §, 30 § 1 mom., 42 § 3 mom. 3 punkten och 81 § 4 mom.,
sådana de lyder, 2 §, 9 § 2 mom. och 42 § 3 mom. 3 punkten i lag 387/2018, 5 § delvis
ändrad i lagarna 1081/2012, 387/2018 och 372/2019, 6 § 3 mom. 2 punkten i lag
1081/2012 samt 17 §, 30 § 1 mom. och 81 § 4 mom. i lag 938/2018, som följer:
2§
Begränsning av tillämpningsområdet
Det som i denna lag föreskrivs om körrätt och om körkort och andra tillstånd och intyg
som ska medföras vid körning tillämpas på framförande av motordrivna fordon på sådana
vägar som avses i vägtrafiklagen (729/2018).
Körkort krävs dock inte för att gående framföra ett motordrivet fordon som också är avsett att framföras gående, eller för att köra ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon med
en konstruktiv hastighet av högst 25 kilometer i timmen, som också fordonstillverkaren
har fastställt som högsta konstruktiva hastighet för fordonet i samband med godkännandet
av fordonet. Den som kör ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon ska ha fyllt 15 år.
Denna lag gäller inte körkorts eller andra motsvarande tillstånds giltighet på Åland eller
körkort utfärdade på Åland och deras giltighet i övriga delar av Finland, om inte något annat föreskrivs.
5§
Ålderskrav
Minimiåldern för körkort är
1) 15 år för kategori AM,
2) 16 år för kategori A1,
3) 18 år för kategori A2,
4) 24 år för kategori A alternativt 20 år, om personen har haft körkort för kategori A2
i minst två år,
5) 18 år för kategorierna B och BE,
6) 18 år för kategorierna C1 och C1E,
7) 21 år för kategorierna C och CE alternativt 18 år, om personen har annan grundläggande yrkeskompetens för lastbilsförare än sådan som förvärvats genom en utbildning i
snabbare tempo,
8) 21 år för kategorierna D1 och D1E,
9) för kategorierna D och DE
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a) 24 år alternativt 23 år, om personen har grundläggande yrkeskompetens för bussförare som förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo, eller 21 år, om personen har
annan grundläggande yrkeskompetens för bussförare än sådan som förvärvats genom en
utbildning i snabbare tempo, eller
b) 18 år för kategori D, om personen har avlagt yrkesinriktad grundexamen som förbereder för uppgifter som bussförare och har annan grundläggande yrkeskompetens för
bussförare än sådan som förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo,
10) 15 år för kategori T.
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 enligt 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 yrkesinriktad grundexamen enligt den underpunkten 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 enligt 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.
Minimiåldern för framförande av trehjulingar i kategori A anges i 7 § 1 mom.
Med avvikelse från 1 mom. 5 punkten är minimiåldern för körkort för kategori B och
BE 17 år, om det är fråga om en person som studerar inom yrkesinriktad förarutbildning
som omfattar erhållande av körrätt för lastbil eller buss. När personen anländer till teoriprovet ska studierna påvisas med ett intyg som läroanstalten utfärdat. Innan den minimiålder som föreskrivs i 1 mom. 5 punkten har uppnåtts berättigar körrätten endast till körningar i anslutning till studier som avses i detta moment.
9§
Att ansöka om körkortstillstånd
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Körkortstillstånd får beviljas tidigast ett år innan sökanden uppfyller ålderskravet för
körkortskategorin i fråga. Körkortstillstånd för kategori B kan dock beviljas tidigast två år
innan ålderskravet är uppfyllt. För körrätt för fordonskombination enligt 7 § 4 mom. ska
den som ansöker om körkortstillstånd ha körrätt för kategori B. Om minimiåldern för körkortskategorin är under 18 år och sökanden inte har fyllt 18 år, krävs vårdnadshavarens
samtycke. Samtycke är ett villkor för avläggande av förarexamen och det gäller även i 5 §
5 mom. avsedda personer som avlägger körkort.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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17 §
Medicinska krav för körkort i grupp 1
För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 1 ska följande medicinska krav uppfyllas:
1) den som ansöker om körkortstillstånd ska, om nödvändigt med korrigerande linser,
ha en binokulär synskärpa på minst 0,5 för båda ögonen tillsammans; den som ansöker om
körkortstillstånd och är helt blind på ett öga eller annars endast använder det ena ögat för
att se ska ha en synskärpa på minst 0,5 och ska ha haft denna monokulära syn tillräckligt
länge för att ha vant sig vid den,
2) sökandens synfält ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, nedan körkortsdirektivet, så att
synfältet inte i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att riskfritt köra
ett fordon som hör till denna grupp,
3) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns
i bilaga III till körkortsdirektivet och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har
ett men, en sjukdom eller en kroppsskada som påverkar körförmågan, får detta inte i någon
väsentlig grad försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås
eller särskilda manöverorgan.
Med avvikelse från det som i punkt 12.6 i bilaga III till körkortsdirektivet föreskrivs om
epileptiska anfall som inträffar enbart i sömntillstånd, ska epileptiska anfall som inträffar
i sömntillstånd bedömas på samma sätt som anfall i vaket tillstånd vid en bedömning av
om de medicinska kraven uppfylls.
En specialistläkare får av särskilda skäl i sitt utlåtande avvika från körkortsdirektivets
minimikrav på synfält enligt 1 mom. 2 punkten och anse att de medicinska kraven är uppfyllda, om kraven enligt bilaga III till körkortsdirektivet är uppfyllda i övrigt och ett körprov som avläggs vid behov talar för det. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten uppfylls och
om undantag från kraven på synfält samt om hur övriga medicinska krav enligt 1 mom.
3 punkten uppfylls. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de kontroller som ska göras för att undersöka om de medicinska kraven är
uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven
i körkortsdirektivet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls.
30 §
När körkortstillstånd och andra tillstånd förfaller samt förstörande av körkort
Ett körkortstillstånd förfaller tre år efter den dag då det beviljades till den del ett körkort
eller ett temporärt körkort som motsvarar den kategori som antecknats i tillståndet inte har
lämnats ut.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
42 §
Förutsättningar för undervisningstillstånd för körkort i grupp 1
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Sökanden anses inte till sina personliga egenskaper vara lämplig för undervisningsuppdrag, om han eller hon
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
3) utifrån uppgifterna i straffregistret eller bötesregistret i övrigt med sitt handlande har
visat sig vara uppenbart olämplig för undervisningsuppdrag.
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81 §
Tillsyn över bilskolor
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Bilskolan ska föra bok över sina elever och den undervisning de fått, de fordon som använts i undervisningen, undervisningssättet samt de undervisningsintyg som utfärdats
över undervisningen. Bilskolan ska förvara den elevbokföring som avses i detta moment
under de sex kalenderår som följer på det år då undervisningen ordnades, varefter elevbokföringen ska förstöras.
————
Denna lag träder i kraft den 13 juli 2020.
Vad som i 81 § 4 mom. föreskrivs om förvaringstiden för handlingar tillämpas också på
den elevbokföring som upprättats före ikraftträdandet av denna lag.
Nådendal den 9 juli 2020
Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Timo Harakka
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