Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om körkort

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om körkort (423/2011) 2 § 1 mom. 6 punkten och 2 § 2 mom.,
3 § 2 mom. 2 punkten, 5 § 1 mom. 2 punkten, 8 §, 12 § 4 mom., 14 §, 32 § 1 mom. och 34 §,
av dem 2 § 1 mom. 6 punkten och 2 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 1215/2018, 3 § 2
mom. 2 punkten sådan den lyder i förordning 1/2012, 8 § sådan den lyder i förordning
1367/2015 samt 5 § 1 mom. 2 punkten, 12 § 4 mom., 14 § och 32 § 1 mom. sådana de lyder i
förordning 433/2018, samt
fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 714/2020 och 1/2012, ett nytt 3
mom., samt till förordningen nya 26 a och 39 § som följer:
2§
Undantag från körrättens omfattning i Finland
——————————————————————————————
6) den som utför fordonsbesiktning eller godkännande och har körrätt för kategori C får köra
fordon i kategori D och D1 och fordonskombinationer i kategori E och den som har körrätt för
kategori B får köra fordon i kategori BE under den provkörning som hör till fordonsbesiktningen
eller godkännandet för trafik,
——————————————————————————————
I 1 mom. 4 punkten avses med trafikövervakare en polisman eller en tullman eller gränsbevakningsman som fullgör tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning.
——————————————————————————————
3§
Automatväxlade fordon
——————————————————————————————
Den begränsning enligt 7 § 3 mom. 2 punkten i körkortslagen som gäller körrätt endast för
automatväxlade fordon gäller inte
——————————————————————————————
2) körrätt för lätt fyrhjuling i kategori AM trots att körprovet har avlagts med en automatväxlad lätt fyrhjuling eller med en traktor,
——————————————————————————————
Transport- och kommunikationsverket eller den tjänsteleverantör som verket anlitar kan på
ansökan slopa den begränsning som gäller körrätt endast för automatväxlade fordon i de fall
som avses i 2 mom.
5§
Utredning om behovet av körkort

För att få körkort för körningar som avses i 5 § 4 och 6 mom. i körkortslagen ska sökanden
som sådana upplysningar som avses i 10 § 1 mom. 5 punkten i körkortslagen lägga fram
——————————————————————————————
2) ett intyg av ett välfärdsområde över att sökanden behöver ett körkort för kategori C vid
fullgörandet av uppgifter inom prehospital akutsjukvård,
——————————————————————————————
8§
Förstörande av tidigare körkort
Om ett körkort skickas per post till en person som har ett tidigare körkort, ska han eller hon
förstöra det tidigare körkortet i enlighet med de anvisningar som bifogats försändelsen.
12 §
Minimimängd körundervisning vid avläggande av första körkort för motorcykel. Övningskörning med övningstillstånd
——————————————————————————————
Den motorcykel som används vid övningskörningen ska motsvara kategorin för den förarexamen som avläggs.
14 §
Utbildning för kategori B i upptäckande av risker
Av den utbildning som avses i 35 § 2 mom. i körkortslagen ska minst hälften ges i form av
körundervisning. Körundervisning i halt väglag ska omfatta minst en timme. Den som deltar i
förarexamens körprov ska visa upp ett intyg över genomgången utbildning.
26 a §
Märke som ange att föraren är minderårig
Det märke som avses i 51 a § i körkortslagen ska vara grön-gult och sexkantigt och överensstämma med modellen i bilagan till denna förordning. Märkets diameter vara minst 12 cm och
högst 20 cm.
Märket ska vara av icke reflekterande material och färgen ska växla i mitten av märket.
32 §
Anmälan till förarexamen
Den som anmäler sig till förarexamen ska styrka sin identitet och visa upp
1) ett utbildningsintyg, om undervisningen eller utbildningen utgör ett villkor för att få avlägga examen,
2) samtycke av vårdnadshavare, om det krävs enligt 9 § 2 mom. eller 46 § 2 mom. i körkortslagen,
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3) förarens yrkeskompetensbevis för den yrkeskompetens som avses i 5 § 1 mom. 7 punkten
eller 9 punkten underpunkt a i körkortslagen eller ett körkort med en anteckning om yrkeskompetensen, eller ett intyg över utbildningen för grundläggande yrkeskompetens och avlagt prov i
anslutning till den,
4) av ett för utbildning för grundläggande yrkeskompetens godkänt utbildningscentrum utfärdat dokument om godkännande enligt 5 § 2 mom. i körkortslagen samt ett intyg av utbildningscentrumet över att den som deltar i examen har den utbildning som avses i 3 mom., om examen
avläggs för en körrätt för de körningar som avses i det nämnda momentet,
5) en sådan uppmaning av polisen eller ett sådant läkarutlåtande som avses i 31 §, om examen
eller körprovet grundar sig på uppmaningen eller läkarutlåtandet samt dessutom körkort, om det
har utfärdats någon annanstans än i Finland.
——————————————————————————————
34 §
Anmälningar i anslutning till bilskoleverksamhet
Anmälningar enligt 82 § 1 och 2 mom. i körkortslagen om förändringar i fullgörandet av den
utbildningsansvariga föreståndarens uppdrag ska göras senast inom en månad från det att den
utbildningsansvariga föreståndaren har upphört med att sköta sina uppgifter. En underrättelse
enligt 82 § 3 mom. i körkortslagen om att verksamheten vid bilskolan upphör ska göras senast
en månad från det att verksamheten upphörde.
39 §
Övergångsbestämmelse som gäller utbildning för kategori B i upptäckande av risker
Bestämmelserna i 14 § tillämpas från och med den 1 april 2023.

———
Denna förordning träder i kraft den 20 .
Helsingfors den 20xx

minister Timo Harakka

Titel Förnamn Efternamn
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Andra bilagor
Bilaga

bildtext: Märke som anger att föraren är minderårig. Diameter 12-20 cm.
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