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Offentlig

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen
Inledning
Kommunikationsministeriet ber vänligen om utlåtande om utkastet till regeringens proposition
med förslag till lag om ändring av körkortslagen. I utkastet till proposition är strävan att främja
trafiksäkerheten bland unga genom den helhet som bildas av de föreslagna ändringarna.
Bakgrund
Körkortslagen reviderades 2018. I samband med att lagen antogs förutsatte riksdagen att
statsrådet låter göra en uppföljande undersökning om hur de lagändringen har genomförts och
vilka konsekvenserna blivit. Beredningen av den uppföljande undersökningen av körkortslagen
inleddes vid Transport- och kommunikationsverket sommaren 2020 på uppdrag av ministeriet.
De första undersökningsresultaten publicerades i mars 2021 (Traficoms publikationer 06/2021).
Efter att resultaten publicerats inledde kommunikationsministeriet ett lagstiftningsprojekt för att
ändra körkortslagen. I projektet uppdateras körkortsregleringen utifrån de första uppgifter som
hittills fåtts från den uppföljande undersökningen. Bakom projektet ligger behov av att förbättra
trafiksäkerheten i synnerhet bland unga förare.
I projektets inledningsskede ordnades som en del av arbetet med trafiksäkerhetsstrategin ett
sakkunnigmöte med bland annat inbjudna experter inom beteendevetenskap, psykologi, mental
hälsa, körundervisning och trafiksäkerhet. Diskussionerna vid mötet stödjer beredningen av
både trafiksäkerhetsstrategin och ändringarna av körkortslagen.
Sommaren 2021 bad ministeriet om utlåtanden om bedömningspromemorian om ändringar i
körkortslagen – trafiksäkerheten bland unga. Bedömningspromemorian utarbetades genom att
utnyttja de resultat av den uppföljande undersökningen som var klara och diskussionerna vid
ovannämnda sakkunnigmöte.
Det utkast till proposition som nu är föremål för remiss har beretts med beaktande av
remissvaren som gällde bedömningspromemorian.
Eventuella och mer omfattande ändringar i körkortslagen bedöms och genomförs separat,
eventuellt i och med den kommande granskningen för att revidera EU:s körkortsdirektiv.
Målsättning
Propositionens syfte är att främja trafiksäkerheten särskilt bland unga. Syftet är vidare att det
ska bli smidigare att skaffa körkort och att myndigheternas verksamhet ska bli smidigare.
Dessutom föreslås andra ändringar av teknisk natur.
Länkar
https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM017:00/2021 - Regeringens proposition med
förslag till lag om ändring av körkortslagen (Statsrådets projektsida)
Bilagor: Utkast till regeringens proposition
Tidtabell
Vänligen lämna ert utlåtande senast den 17 november 2021.
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Lämna utlåtande genom att besvara begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet
behöver inte skickas in separat med e-post eller post. För att ge utlåtande ska den som svarar
registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används
finns under Anvisningar > Bruksanvisningar i utlåtande.fi. Man kan be om stöd vid ibruktagandet
av tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Även andra än de som nämns i distributionslistan kan ge utlåtande. OBS! Alla lämnade
utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
För mer information kontakta kommunikationsministeriet:
Enhetsdirektör Sini Wirén, tfn 0295 342532, sini.wiren@gov.fi
Trafikrådet Pyry Takala, tfn 0295 342384, pyry.takala@gov.fi
Överinspektör Monika Mutanen, tfn 0295 342125, monika.mutanen@gov.fi
Distribution:
Ajovarma
Antin Autokoulu Oy
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
CAP-Group Ab
Careeria Oy
Datadrivers Oy
Finlands Näringsliv EK rf
NTM
Gradia
HAMK
Humaani Oy
Hämeen ammatti-instituutti HAMI
Konkurrens- och konsumentverket
Samlingspartiets Ungdomsförbund rf
Konsumentförbundet
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Liikenneopetus ry
Trafikskyddet
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry
Trafikförsäkringscentralen
Liikenteen turvallisuuskouluttajat (LIITU) ry
Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf
Mieli Suomen Mielenterveys ry
Nuorten Akatemia
justitieministeriet
Institutet för Olycksinformation
Olycksutredningscentralen
undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen
Perussuomalainen Nuoriso ry
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN)
Polisstyrelsen
Posti Abp
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Psykologiliitto
försvarsministeriet
Försvarsmakten
Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry
social- och hälsovårdsministeriet
Suomen Ajokonsultointi Oy
Finlands Yrkesstuderandes Förbund - Sakki rf
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy
Finlands Bilskoleförbund rf
Suomen Keskustanuoret ry
Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry KD
Finlands Transport och Logistik SKAL rf
Finlands Gymnasistförbund
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
Finlands Scouter
Finlands studentkårers förbund rf
Svensk Ungdom rf
Institutet för hälsa och välfärd
Dataombudsmannen
arbets- och näringsministeriet
Vänsterunga rf
Gröna ungas och studerandes förbund rf
Ämnesord
ajo-oikeus - körrätt
ajokortti - körkort
autokoulu - bilskola
tieliikenneturvallisuus - vägtrafiksäkerhet
ajokortit - körkort
nuoret - unga

Kommunikationsministeriet

Besöksadress
Södra esplanaden 16
Helsingfors

Postadress
PB 31
00023 Stadsrådet

Telefon
0295 16001

www.lvm.fi
fornamn.efternamn@gov.fi
kirjaamo.lvm@gov.fi

