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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- 
och bussförare 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att lagen om 

yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 
ändras. Avsikten är att bestämmelserna om 
tillämpningsområde, utbildningscentrumets 
skyldigheter och beviljande av yrkeskompe-
tensbevis för förare ska preciseras. Lagen ska 
gälla förare av fordon av klass C, C1, D och 
D1. Lagens tillämpningsområde ska inte om-
fatta framförande av bussar från utlandet, om 
det av föraren inte krävs yrkeskompetens för 
icke-kommersiella transporter i det land från 

vilket transporten kommer. Utbildningscent-
rumet ska anmäla ändringar till den som ut-
övar tillsyn över verksamheten. I lagen intas 
dessutom bestämmelser om utbildningscent-
rumets skyldighet att förvara handlingar som 
gäller utbildningen. Giltighetstiden för ett yr-
keskompetensbevis ska upphöra samtidigt 
som yrkeskompetensen.  

Lagen avses träda i kraft den 10 september 
2008. 

 
 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

 
1  Nuläge och föreslagna ändringar  

Enligt 2 § 1 mom. i lagen om yrkeskompe-
tens för lastbils- och bussförare (273/2007) 
gäller lagen den yrkeskompetens som krävs 
av den som framför en lastbil eller buss. Till-
lämpningsområdet omfattar dock inte vissa 
förare som framför sådana fordon med vilka 
utförs liknande transporter som med lastbil 
och för vars framförande krävs körkort för 
lastbil. För t.ex. framförande av trafiktraktor 
krävs enligt körkortsförordningen (845/1990) 
körkort för fordon av klass C. Enligt försla-
get ska definitioner av lastbil och buss tas in i 
lagen. Med lastbil avses ett fordon för vars 
framförande krävs körrätt för fordon av klass 
C eller C1. Med buss avses ett fordon för 
vars framförande krävs körrätt för fordon av 
klass D eller D1. Detta innebär att lagen ock-
så tillämpas på förare av trafiktraktorer. 

Enligt 2 § 3 mom. 7 punkten gäller lagen 
inte förare när en buss används i privat bruk 
för andra än kommersiella persontransporter 
för transport av personer som bor i samma 
hushåll som föraren och någon av dem äger 
bussen. Bestämmelsen är strängare än vad 
som förutsätts i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2003/59/EG om grundläggande 
kompetens och fortbildning för förare av vis-
sa vägfordon för gods- eller persontransport. 
Enligt förslaget ska tillämpningsområdet pre-
ciseras med avseende på sådana fall då en fö-
rare tillfälligt kommer till landet med en buss 
med passagerare och det är fråga om en pri-
vat transport som inte är kommersiell och för 
vilken det inte krävs yrkeskompetens i det 
land från vilket transporten kommer. 

Om de uppgifter som gavs vid godkännan-
det av utbildningscentrumet ändras ska ut-
bildningscentrumet enligt 14 § 1 mom. an-
mäla ändringarna till den myndighet som fat-
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tade beslut om godkännandet. Det kan vara 
fråga om ändringar av mycket varierande 
slag, och de kräver nödvändigtvis inte några 
åtgärder av den som godkänt utbildnings-
centrumet. Därför skulle den som godkänt 
utbildningscentrumet sysselsättas i onödan 
om anmälningarna görs till den. Anmälning-
arna ska enligt förslaget styras till den som 
utövar tillsyn över verksamheten. Närmare 
bestämmelser om anmälan utfärdas genom 
förordning av statsrådet.  

För att säkerställa rättsskyddet för dem som 
genomgår utbildningen, i synnerhet i sam-
band med fortbildning, är det nödvändigt att 
förplikta utbildningscentrumet att förvara de 
handlingar som gäller utbildningen en viss 
tid. Förpliktelsen gäller de handlingar som 
hänför sig till fortbildningen och den tjänar 
också behoven av tillsyn över utbildnings-
centrumet. Vid behov ska uppgifter också 
kunna lämnas till den som beviljar dokument 
som anger yrkeskompetensen. Den tid hand-
lingarna ska förvaras ska normalt vara minst 
sex år, vilket omfattar en fortbildningsperiod. 
När det gäller arrangemangen under över-
gångsperioden ska förvaringstiden vara läng-
re.  

Lagens 20 § gäller beviljande av yrkes-
kompetensbevis. Enligt 2 mom. beviljas yr-
keskompetensbevis för fem år, dock högst 
för den tid som sökandens körrätt gäller. Yr-
keskompetensbevisets giltighet grundar sig 
på yrkeskompetensens giltighet, och beviset 
kan inte beviljas för längre tid än den tid som 
yrkeskompetensen är giltig. Bestämmelser 
om giltighetstiden för yrkeskompetensen in-
går i 7 § 2 mom. Den fem år långa giltighets-
tiden börjar vid den tidpunkt då den grund-
läggande yrkeskompetensen uppnås, dvs. då 

ett intyg utfärdas över att provet har avlagts. 
Yrkeskompetensbeviset kan beviljas samma 
dag som yrkeskompetensen börjar, men det 
kan också beviljas vid en senare tidpunkt, be-
roende på när beviset söks och beslutet fattas. 
Om tidpunkten infaller senare beviljas bevi-
set i praktiken för kortare tid än fem år. Ef-
tersom det finns uttryckliga bestämmelser 
om uppnåendet av yrkeskompetensen, ska 
beviset beviljas för en bestämd tid som upp-
hör samtidigt som yrkeskompetensens giltig-
het, om inte körrätten upphör redan tidigare. 

 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

Genom propositionen blir förfarandepraxi-
sen tydligare och tillgodoses behoven av till-
syn och de intressen som de som genomgått 
utbildningen har. Genom de bestämmelser 
som gäller förare av bussar från utlandet pre-
ciseras kravet på yrkeskompetens. Proposi-
tionen har inte några konsekvenser för stats-
finanserna.  
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid kommunika-
tionsministeriet. I december 2007 har försla-
gen varit på remiss som en del av det propo-
sitionsutkast som gäller yrkeskompetensen 
för taxiförare.  
 
4  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 10 septem-
ber 2008.  
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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          Lagförslag 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 16 mars 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 

(273/2007) 14 § 1 mom. och 20 § 2 mom., samt 
fogas till 2 § ett nytt 4 mom. och till lagen nya 2 a och 14 a § som följer: 
 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

2 §  

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag gäller inte heller förare som är 

fast bosatta utomlands och som för tillfälligt 
bruk för in en utomlands registrerad buss och 
använder den för andra än kommersiella per-
sontransporter för transport här av passagera-
re som anlänt med fordonet. Föraren ska 
dock uppfylla de krav som ställs på förare i 
den EES-stat från vilken transporten kom-
mer. 
 

2 a §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) lastbil ett fordon för vars framförande 

krävs körrätt för fordon av klass C eller C1,  
2) buss ett fordon för vars framförande 

krävs körrätt för fordon av klass D eller D1. 
 
 

14 § 
Utbildningscentrumets ansvar vid ordnande 

av utbildning samt återkallande av godkän-
nandet av ett utbildningscentrum 

Utbildningscentrumet ansvarar för att un-
dervisningen överensstämmer med uppgif-
terna i ansökan om godkännande och andra 

uppgifter som lämnats utöver ansökan samt 
med villkoren för godkännandet. Om uppgif-
terna i ansökan eller andra uppgifter som 
lämnats av sökanden ändras, ska utbildnings-
centrumet omedelbart anmäla ändringarna till 
den som enligt 13 § utövar tillsyn över ut-
bildningscentrumets verksamhet. Närmare 
bestämmelser om anmälan utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 a § 

Förvaring av handlingar som gäller utbild-
ningen 

Utbildningscentrumet ska förvara de hand-
lingar som gäller ordnandet av fortbildning 
och dem som genomgått fortbildning så 
länge intyget över genomgången fortbildning 
kan användas för att ansöka om ett yrkes-
kompetensbevis eller en anteckning om yr-
keskompetens i körkortet. Därefter ska per-
sonuppgifterna om dem som genomgått ut-
bildningen utplånas. Uppgifter får för be-
handlingen av ett ansökningsärende lämnas 
till den som beviljar yrkeskompetensbevis el-
ler körkortstillstånd. 
 

20 §  

Beviljande av yrkeskompetensbevis 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yrkeskompetensbevis beviljas för en tid 

som upphör samtidigt som yrkeskompeten-
sen, dock högst för den tid som sökandens 
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körrätt gäller. Närmare föreskrifter om bevil-
jande av beviset och förfarandet vid bevil-
jandet utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Denna lag träder i kraft den              20  . 
 
 
 
 

————— 
 

Helsingfors den 18 april 2008 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Trafikminister Anu Vehviläinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 16 mars 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 

(273/2007) 14 § 1 mom. och 20 § 2 mom., samt 
fogas till 2 § ett nytt 4 mom. och till lagen nya 2 a och 14 a § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 § 

Utbildningscentrumets ansvar vid ordnande 
av utbildning samt återkallande av godkän-

nandet av ett utbildningscentrum 

Utbildningscentrumet ansvarar för att un-
dervisningen överensstämmer med uppgifter-
na i ansökan om godkännande och andra 

2 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag gäller inte heller förare som är 

fast bosatta utomlands och som för tillfälligt 
bruk för in en utomlands registrerad buss 
och använder den för andra än kommersiella 
persontransporter för transport här av pas-
sagerare som anlänt med fordonet. Föraren 
ska dock uppfylla de krav som ställs på föra-
re i den EES-stat från vilken transporten 
kommer. 

 
2 a § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) lastbil ett fordon för vars framförande 

krävs körrätt för fordon av klass C eller C1,  
2) buss ett fordon för vars framförande 

krävs körrätt för fordon av klass D eller D1. 
 

14 § 

Utbildningscentrumets ansvar vid ordnande 
av utbildning samt återkallande av godkän-

nandet av ett utbildningscentrum 

Utbildningscentrumet ansvarar för att un-
dervisningen överensstämmer med uppgif-
terna i ansökan om godkännande och andra 
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uppgifter som lämnats utöver ansökan samt 
med villkoren för godkännandet. Om uppgif-
terna i ansökan eller andra uppgifter som 
lämnats av sökanden ändras, skall utbild-
ningscentrumet omedelbart anmäla ändring-
arna till den myndighet som har godkänt an-
sökan. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 § 

Beviljande av yrkeskompetensbevis 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yrkeskompetensbevis beviljas för fem år, 

dock högst för den tid som sökandens körrätt 
gäller. I fråga om beviljande av beviset och 
förfarandet vid beviljandet föreskrivs närmare 
genom förordning av statsrådet. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

uppgifter som lämnats utöver ansökan samt 
med villkoren för godkännandet. Om uppgif-
terna i ansökan eller andra uppgifter som 
lämnats av sökanden ändras, ska utbildnings-
centrumet omedelbart anmäla ändringarna till 
den som enligt 13 § utövar tillsyn över ut-
bildningscentrumets verksamhet. Närmare 
bestämmelser om anmälan utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
14 a § 

 
Förvaring av handlingar som gäller ut-

bildningen 
 
Utbildningscentrumet ska förvara de hand-

lingar som gäller ordnandet av fortbildning 
och dem som genomgått fortbildning så 
länge intyget över genomgången fortbildning 
kan användas för att ansöka om ett yrkes-
kompetensbevis eller en anteckning om yr-
keskompetens i körkortet. Därefter ska per-
sonuppgifterna om dem som genomgått ut-
bildningen utplånas. Uppgifter får för be-
handlingen av ett ansökningsärende lämnas 
till den som beviljar yrkeskompetensbevis el-
ler körkortstillstånd. 

 
20 § 

Beviljande av yrkeskompetensbevis 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yrkeskompetensbevis beviljas för en tid 

som upphör samtidigt som yrkeskompeten-
sen, dock högst för den tid som sökandens 
körrätt gäller. Närmare föreskrifter om bevil-
jande av beviset och förfarandet vid bevil-
jandet utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

——— 
 

 
 
 


