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Lag
om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om transportservice (320/2017) I avd. 1 kap. 1 §, i II avd. det inledande

stycket i 1 kap. 1 § 1 mom. samt 1 kap. 2 § 1 mom., 3 § 3 mom., det inledande stycket
i 6 § samt 6 § 1 mom. 3 punkten och 6 § 2 mom. 8 punkten, 9 § 2 mom., 12 § 2 mom.
1 punkten, 15 § 1 mom., rubriken för 2 kap. samt 2 kap. 1 och 3 §, rubriken för 3 kap.
samt 3 kap. 1 § 1 mom. och 2 §, III avd. 2 kap. 4 §, 3 kap. 2 § 3 mom., 8 § 2 mom. och
4 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten, IV avd. 1 kap. 4 § 3 mom. 1 punkten, 7 § 1 mom., 8 §,
rubriken för 9 § och 9 § 2 mom., 13 §, 2 kap. 1 § 1 mom., 2 § 3 mom., 3 § och rubriken
för 4 §, rubriken för V avd. och V avd. 1 kap. samt VI avd. 1 kap. 1 § 1 mom. och 2 och
5 § samt 2 kap. 1 och 3 § samt

fogas till I avd. 1 kap. en ny 2 §, till II avd. 1 kap. 3 § ett nytt 4 mom., varvid det nuva-
rande 4 mom. blir 5 mom., till 2 kap. nya 5 och 6 §, till 3 kap. nya 3–15 § och till avdel-
ningen nya  4–13 kap., till III avd. 1 kap. en ny 4 §, till 2 kap. en ny 2 a §, till 3 kap. 2 §
nya 4–6 mom., till kapitlet en ny 11 § och till avdelningen ett nytt 5 kap., till IV avd. 1 kap.
2 § ett nytt 4 mom., till 9 § nya 3–5 mom. och till kapitlet nya 15–18 §, till 2 kap. 1 § nya
4 och 5 mom., till kapitlet en ny 3 a §, till 4 § nya 4 och 5 mom., till kapitlet nya 6 och 7 §
och till avdelningen nya 3 och 4 kap., till V avd. nya 2 och 3 kap. samt till VI avd. 1 kap.
nya 2 a–2 c, 3 a–3 h och 6–10 § samt till 2 kap. nya 4–6 § som följer:

AVDELNING I

ALLMÄNT

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på transportservice, på persontillstånd i samband med den samt på
trafik- och transportregistret.

Denna lag tillämpas på tjänsteleverantörer som har ett verksamhetsställe i Finland eller
som annars står under finsk jurisdiktion. Lagen tillämpas också på leverantörer av trans-
porttjänster som trafikerar en tjänst med start- eller slutpunkt i Finland eller som går via
Finland.
RP 145/2017
KoUB 3/2018
RSv 20/2018
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2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) transporttjänster yrkesmässig transport av personer eller gods,
2) förmedlingstjänster förmedling av transporter mot ersättning, dock inte förmedling

som gäller enbart tjänsteleverantörens egna transporter eller paketresor och sammanlän-
kade researrangemang som hör till tillämpningsområdet för lagen om kombinerade rese-
tjänster (901/2017),

3) trafiktjänster offentliga eller privata tjänster och kombinationer av tjänster i anslut-
ning till trafik som tillhandahålls för allmänt eller privat bruk,

4) mobilitetstjänster trafiktjänster samt förmedlings-, informations-, parkerings- och
andra stödtjänster i omedelbar anslutning till dem,

5) kombinationstjänster skapande av resekedjor och andra tjänstehelheter mot ersätt-
ning genom kombination av olika tjänsteleverantörers mobilitetstjänster, dock inte pake-
tresor och sammanlänkade researrangemang som hör till tillämpningsområdet för lagen
om kombinerade resetjänster,

6) EES-stat stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
7) persontillstånd personliga tillstånd, kompetenser, tilläggskompetenser, behörighe-

ter, kvalifikationer, rättigheter att framföra trafikmedel och godkännanden som beviljas
fysiska personer och vilkas existens kan styrkas med en licens, ett behörighetsbrev, ett cer-
tifikat över specialbehörighet, ett kompetensbevis, ett intyg över erkännande eller något
annat motsvarande dokument i elektroniskt format eller på papper,

8) tillstånd för verksamhetsutövare verksamhetstillstånd eller ett motsvarande godkän-
nande som berättigar till att utöva tillståndspliktig, i regel yrkesmässig, verksamhet,

9) dokument ett elektroniskt dokument eller ett dokument i pappersform.

AVDELNING II

TRAFIKMARKNADEN

1 kap.

Tillståndspliktig verksamhet inom vägtrafiken

1 §

Transport av personer och gods på väg

För transport av personer eller gods på väg i förtjänstsyfte mot ersättning (yrkesmässig
transport på väg) behövs tillstånd. Tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas
av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv
96/26/EG, nedan EU:s förordning om trafikidkare, behövs för

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

2 §

Taxitrafik

För yrkesmässig transport av personer på väg med sådan personbil, paketbil, lastbil, tre-
hjuling, lätt fyrhjuling eller tung fyrhjuling som avses i fordonslagen (1090/2002)
(taxitrafik) behövs taxitrafiktillstånd eller ett sådant person- eller godstrafiktillstånd som
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avses i 1 §. Den som innehar person- eller godstrafiktillstånd ska göra anmälan till Trafik-
säkerhetsverket om bedrivande av taxitrafik.

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

3 §

Beviljande av persontrafiktillstånd och godstrafiktillstånd

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. är en förutsättning för beviljande av person-

och godstrafiktillstånd att den som tillståndssökanden har utsett till trafikansvarig uppfyl-
ler kraven enligt artiklarna 4, 6 och 8 i EU:s förordning om trafikidkare samt enligt 1 mom.
5 punkten i denna paragraf. Dessutom ska verkställande direktören och de ansvariga bo-
lagsmännen i ett företag som söker tillstånd ha sådant gott anseende som avses i 6 §.

Trafiksäkerhetsverket beviljar det förartillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den
internationella marknaden för godstransporter på väg (EU:s förordning om tillstånd för
godstrafik).

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

6 §

Gott anseende hos fysiska personer

Om inte något annat följer av artikel 6 i EU:s förordning om trafikidkare har en trafi-
kansvarig eller en fysisk person som söker eller innehar tillstånd inte gott anseende, om

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) han eller hon under de senaste två åren har dömts till fängelsestraff för en gärning

som avses i 1 eller 2 punkten eller påförts bötesstraff eller andra sanktioner för samman-
lagt minst fyra sådana gärningar som avses i 1 eller 2 punkten.

En trafikansvarig och en fysisk person som söker eller innehar tillstånd ska emellertid
anses ha gott anseende, om de gärningar som avses i 1 mom. inte visar att han eller hon är
uppenbart olämplig att bedriva yrkesmässig trafik. Uppenbar olämplighet kan föreligga
när

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
8) gärningen är någon av de allvarligaste överträdelserna av gemenskapsreglerna enligt

bilaga IV till EU:s förordning om trafikidkare eller en allvarlig överträdelse enligt den för-
teckning som kommissionen upprättat med stöd av artikel 6.2 b i den förordningen.

9 §

Ändring och förnyande av tillstånd

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om en ansökan om förnyande av tillstånd har väckts senast en månad före tillståndets

sista giltighetsdag, får trafiken fortsätta med det tillstånd som ska förnyas tills ärendet har
avgjorts.

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

12 §

Utredningsskyldighet för beställare av godstransport

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den som beställer en godstransport eller dennes företrädare ska innan avtal ingås om

transport utreda att
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1) transportören har godstrafiktillstånd eller rätt att utföra transporten som cabota-
getransport enligt EU:s förordning om tillstånd för godstrafik, och

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

15 §

Fordon som används i trafik

Innehavare av taxitrafiktillstånd, persontrafiktillstånd eller godstrafiktillstånd och såda-
na tjänsteleverantörer som avses i 14 § ska se till att de fordon som används för trafik är
registrerade i det trafik- och transportregister som avses i V avd. 1 kap. 1 § och att till-
ståndspliktig användning har angetts som fordonets användningsändamål.

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

2 kap.

Internationella vägtransporter

1 §

Definitioner av internationell vägtransport

I detta kapitel avses med:
1) transporttillstånd för internationell trafik ett tillstånd med stöd av vilket en i utlan-

det registrerad lastbil eller tung släpvagn får användas i Finland eller en i Finland regist-
rerad lastbil eller tung släpvagn får användas utomlands eller med stöd av vilket interna-
tionell passagerartrafik mellan Finland och en annan stat får bedrivas med buss,

2) internationell kombinerad transport i rådets direktiv 92/106/EEG om gemensam-
ma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna av-
sedd transport av gods mellan stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, när godset transporteras på en lastbil, i en släpvagn, i en påhängsvagn med eller
utan dragbil eller på ett växelflak eller i en container som är minst 20 fot lång delvis på
väg och delvis med fartyg eller på järnväg, sålunda att fartygs- eller järnvägstransporten
är längre än 100 km fågelvägen och att vägtransporten sker

a) mellan den plats där godset lastas och närmaste lämpliga pålastningsstation för järn-
vägssträckan,

b) mellan närmaste lämpliga urlastningsstation för järnvägssträckan och den plats där
godset lossas, eller

c) på en sträcka av högst 150 km fågelvägen från lastnings- eller lossningshamnen för
den inre vattenvägen eller havstransporten.

3 §

Beviljande av transporttillstånd för utrikestransporter

Den som ansöker om transporttillstånd för internationell trafik för utrikestransporter el-
ler på bilaterala avtal baserat tillstånd för passagerartrafikrutter som överskrider riksgrän-
serna ska i tillståndsansökan lämna de uppgifter som Trafiksäkerhetsverket har begärt och
som behövs för behandlingen av ansökan.

Om endast en del av de sökande kan beviljas transporttillstånd för internationell trafik
på grund av det ringa antalet tillstånd, ska tillstånd beviljas de sökande vars transport ef-
fektivast utnyttjar den transporträtt som hänför sig till det tillstånd som ansökan gäller. Om
endast en del av de sökande kan beviljas på bilaterala avtal baserat tillstånd för passage-
rartrafikrutter som överskrider riksgränserna på grund av det ringa antalet tillstånd, ska
tillstånd beviljas dem som först ansökt om det.
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5 §

Rättigheter vid internationella kombinerade transporter

Transportföretag som är etablerade i en EES-stat och som uppfyller villkoren för att be-
driva transportverksamhet på väg och för att få tillträde till marknaden för varutransporter
mellan medlemsstater har rätt att som en integrerad del av en internationell kombinerad
transport utföra vägtransporter, oavsett om detta innebär en gränspassage mellan Finland
och en EES-stat.

6 §

Villkor för utförande av internationella kombinerade transporter

Om en internationell kombinerad transport utförs för någon annans räkning, ska i trans-
portdokumentet utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag noggrant anges pålast-
nings- och urlastningsstationen för järnvägssträckan samt lastnings- och lossningshamnen
för den inre vattenvägen eller havstransporten. Dessa uppgifter ska anges i dokumentet
före transporten och bestyrkas av järnvägs- eller hamnmyndigheterna genom en stämpel
eller på något annat jämförbart sätt när den del av transporten avslutats som har skett på
järnväg, inre vattenvägar eller till sjöss.

När en släpvagn eller påhängsvagn som tillhör ett företag som utför transporter för
egen räkning på den avslutande sträckan av en vägtransport transporteras av en dragbil
som tillhör ett företag som utför transport för andras räkning krävs för transporten inte
det i 1 mom. angivna dokumentet, men för transporten ska ett annat dokument visas upp
som anger den del av transporten som utförs eller ska utföras på järnväg eller inre vat-
tenvägar eller till sjöss.

När den som avsänder godset som en del av en internationell kombinerad transport för
egen räkning utför den inledande transporten på väg i enlighet med rådets första direktiv
om fastställande av vissa gemensamma regler för internationella transporter
(31962L2005) (yrkesmässiga godstransporter på väg), får trots definitionen i direktivet
den som ska ta emot godset transportera det för egen räkning på den avslutande sträckan
med en dragbil i sin besittning, även om släpvagnen eller påhängsvagnen har registrerats
eller hyrts av den som har avsänt godset.

Om den inledande transporten på väg i en internationell kombinerad transport utförs av
avsändaren med dragbil som är i avsändarens besittning, men vars släpvagn eller påhängs-
vagn har registrerats eller hyrts av den som ska ta emot godset, ska trots vad som sägs i
det direktiv som nämns i 3 mom. även den inledande transporten anses utföras för egen
räkning, om mottagaren utför den avslutande delen av vägtransporten för egen räkning i
enlighet med direktivet.

3 kap.

Krav på förare i vägtrafik

1 §

Krav på taxiförare

En fysisk person som är verksam som förare inom taxitrafiken (taxiförare) ska ha kör-
tillstånd för taxiförare.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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2 §

Giltighet för och förnyande av körtillstånd för taxiförare

Ett körtillstånd för taxiförare är i kraft fem år från beviljandet av tillståndet. För taxifö-
rare som fyllt 68 år är tillståndet dock i kraft två år från beviljandet.

Ett körtillstånd kan förnyas genom ansökan till Trafiksäkerhetsverket. För förnyande av
körtillstånd gäller vad som föreskrivs om beviljande av körtillstånd i 1 § 2 mom. 1 och 2
punkten samt 3 och 4 mom. Om den som ansöker om förnyande av ett tillstånd under till-
ståndets giltighetstid har gjort sig skyldig till en sådan gärning som avses i 1 § 3 mom.,
kan tillståndet ändå förnyas om det att tillståndet inte förnyas kan anses oskäligt med be-
aktande av de straff eller administrativa påföljder som redan påförts för gärningen.

3 §

Krav på lastbils- och bussförare

En fysisk person som vid person- och godstransporter i vägtrafik framför en lastbil eller
buss eller en fordonskombination som består av ett sådant fordon och ett släpfordon, ska
ha yrkeskompetens i vägtrafik och uppfylla kraven på minimiålder. I de fall då det av en
traktorförare krävs ett körkort för framförande av lastbil, ska föraren uppfylla de krav för
yrkeskompetens som avses i detta kapitel. Yrkeskompetens krävs också av medborgare i
andra EES-stater samt av sådana medborgare i andra länder som är anställda hos ett före-
tag som är etablerat i en EES-stat eller som anlitas som förare av ett företag som är etable-
rat i en EES-stat.

Den som har förvärvat yrkeskompetens som lastbils- eller bussförare får framföra last-
bilar och bussar, eller fordonskombinationer där de ingår, i de klasser som motsvarar fö-
rarens körrätt.

Föraren behöver dock inte yrkeskompetens, om
1) fordonets största tillåtna konstruktiva hastighet är 45 kilometer i timmen,
2) fordonet används av polisen, räddningsväsendet, en läroanstalt som svarar för ut-

bildning inom räddningsbranschen, den prehospitala akutsjukvården, försvarsmakten,
Tullen eller gränsbevakningsväsendet för transporter som hänför sig till deras uppgifter,

3) fordonet provkörs eller flyttas i samband med reparation, underhåll eller besiktning,
flyttas på depån i samband med tvättning, städning eller tankning eller provkörs i syfte att
göra tekniska förbättringar eller om ett nytt eller ombyggt fordon provkörs innan det god-
känns för trafik,

4) fordonet används i brådskande nödsituationer för räddningsinsatser på order av po-
lisen, räddningsmyndigheterna, Tullen eller gränsbevakningsväsendet,

5) fordonet används för körundervisning som ges för erhållande av körrätt eller för er-
hållande av grundläggande yrkeskompetens eller fortbildning enligt denna lag,

6) fordonet används i privat bruk för andra än kommersiella godstransporter,
7) en buss som får framföras med körrätt för fordon av klass D1, som är planerad och

tillverkad för transport av högst 16 passagerare utöver föraren, används i privat bruk för
andra än kommersiella persontransporter för transport av personer som bor i samma hus-
håll som föraren och högst tre andra personer och föraren eller någon av dem som bor i
samma hushåll som föraren äger bussen, eller en annan buss används i privat bruk för an-
dra än kommersiella persontransporter för transport av personer som bor i samma hushåll
som föraren och någon av dem äger bussen, eller

8) fordonet används för transport av material eller utrustning som föraren använder i
sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga
sysselsättning, eller fordonet används för transport i liten skala av egna varor som föraren
säljer på en bestämd plats, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens
huvudsakliga sysselsättning.
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4 §

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ska förvärvas enligt denna
lag om förarens permanenta bosättningsort enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/126/EG om körkort är i Finland. Sådana i 3 § 1 mom. avsedda förare som är med-
borgare i andra länder och som är anställda hos ett företag som är etablerat i en EES-stat
eller som anlitas som förare av ett företag som är etablerat i en EES-stat ska förvärva
grundläggande yrkeskompetens enligt denna lag, om föraren är anställd hos ett företag i
Finland eller har beviljats arbetstillstånd i Finland.

Yrkeskompetens förvärvas genom utbildning för grundläggande yrkeskompetens enligt
bestämmelserna i detta kapitel. Utbildningen får också genomföras i snabbare tempo. Ut-
bildningen innefattar ett teoriprov. Genom utbildning för grundläggande yrkeskompetens
förvärvas yrkeskompetens för fem år, och den kan förlängas för fem år åt gången genom
fortbildning.

I samband med avläggande av grundläggande yrkeskompetens för bussförare enligt 2
mom. ska dessutom en sådan utbildning genomföras som avses i artikel 16.1 b i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid
busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004, nedan EU:s förordning
om passagerares rättigheter vid busstransport, och som berör personal, inbegripet förare,
som direkt har att göra med passagerarna.

Närmare bestämmelser om utbildning enligt denna paragraf får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

5 §

Minimiålder för lastbils- och bussförare

Lastbilar i klass C och fordonskombinationer i klass CE får framföras av fysiska perso-
ner som har fyllt 18 år eller, om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats ge-
nom utbildning för grundläggande yrkeskompetens i snabbare tempo, 21 år. Lastbilar i
klass C1 och fordonskombinationer i klass C1E får framföras av den som har fyllt 18 år
också när den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en utbildning i
snabbare tempo.

Bussar i klass D och fordonskombinationer i klass DE får framföras av fysiska personer
som har fyllt 21 år eller, om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom
en utbildning i snabbare tempo, 23 år. Bussar i klass D1 och fordonskombinationer i klass
D1E får framföras av den som har fyllt 21 år.

Bussar i klass D och fordonskombinationer i klass DE får trots 2 mom. i lokaltrafik på
regelbundna, högst 50 kilometer långa rutter framföras av den som har fyllt 21 år också
när den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en utbildning i snabbare
tempo.

Den som har genomfört utbildning för grundläggande yrkeskompetens annat än genom
utbildning i snabbare tempo i samband med yrkesutbildning som avses i artikel 3.1 a i Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fort-
bildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av
rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande
av rådets direktiv 76/914/EEG, nedan direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik, får fram-
föra bussar i klass D1 eller i klass D i Finland, med undantag för Åland, om han eller hon
har fyllt 18 år och har erhållit körrätt för fordonet. Bestämmelser om de begränsningar som
gäller utövande av bussföraryrket före 20 års ålder finns i 5 mom.
7



301/2018  
En i 4 mom. avsedd förare som inte har fyllt 20 år får framföra bussar i klass D endast
i lokaltrafik på regelbundna, högst 50 kilometer långa rutter och flytta fordon i klass D
utan passagerare.

6 §

Utbildning för grundläggande yrkeskompetens

Utbildningen för grundläggande yrkeskompetens omfattar undervisning i sådan kun-
skap och skicklighet som förutsätts av förare, omständigheter som inverkar på trafiksäker-
heten och förarens och transporternas säkerhet samt i god yrkesutövning vid framförandet
av fordonet och i andra föraruppgifter. De läroämnen som ingår i utbildningen samt målen
för läroämnena anges i avsnitt 1 i bilaga I till direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik.
Bestämmelser om de läroämnen som avser passagerares rättigheter och som ska ingå i ut-
bildningen för grundläggande yrkeskompetens finns i läroämnesförteckningen i bilaga II
del a i EU:s förordning om passagerares rättigheter vid busstransport.

Utbildningen för grundläggande yrkeskompetens omfattar 280 timmar, av vilka minst
20 timmar ska vara körundervisning. Utbildningen för grundläggande yrkeskompetens i
snabbare tempo omfattar 140 timmar, av vilka minst 10 timmar ska vara körundervisning.
Om den som genomgår utbildning för yrkeskompetens inte har körrätt för det fordon som
ska användas i körundervisningen, ska bestämmelserna om körkortsutbildning för mot-
svarande klass tillämpas vid körundervisningen.

Den som önskar bygga på sin yrkeskompetens för person- eller godstrafik till att också
omfatta någon annan transportform ska genomgå en kompletterande utbildning i enlighet
med artikel 5.5 i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik. Den kompletterande utbild-
ningen omfattar 70 timmar, av vilka minst fem timmar ska vara körundervisning. I snabb-
are tempo omfattar den 35 timmar, av vilka minst tre lektioner ska vara körundervisning.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om innehållet i och
genomförandet av utbildningen samt om lektionernas längd och om tillgodoräknandet av
en tidigare förvärvad grundläggande yrkeskompetens eller av yrkeskunnande enligt arti-
kel 8 i EU:s förordning om trafikidkare.

När utbildning ges i samband med sådan examensutbildning som avses i 3 § i lagen om
yrkesutbildning (531/2017), ska de examensgrunder som Utbildningsstyrelsen har be-
stämt iakttas i utbildningen. I examensgrunderna beaktas kraven enligt direktivet om yr-
keskompetens i vägtrafik och den statsrådsförordning som avses i 4 mom.

7 §

Prov för grundläggande yrkeskompetens

I det teoriprov som ska avläggas som avslutning på utbildningen för grundläggande yr-
keskompetens ska ingå minst en fråga för varje mål i den förteckning över läroämnen som
avses i 6 § 1 mom.

Den som godkänns i provet får ett intyg över att grundläggande yrkeskompetens förvär-
vats eller över att den förvärvats genom utbildning i snabbare tempo. En anteckning om
genomförd utbildning kan också tas in i det betyg över avlagd examen som avses i 57 § i
lagen om yrkesutbildning.

Närmare bestämmelser om provet och hur det ska genomföras får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.
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8 §

Undantag vid förvärvande av grundläggande yrkeskompetens i samband med 
yrkesutbildning

Ett prov som avses i 7 § kan avläggas stegvis under en sådan utbildning för grundläg-
gande yrkeskompetens som innefattar avläggande av en examen eller samlad kompetens
enligt 1 § i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser
(93/2017) i enlighet med bestämmelserna om yrkesutbildning i artikel 3.1 a i direktivet om
yrkeskompetens i vägtrafik.

Under den utbildning som avses i 1 mom. får ett fordon eller en fordonskombination
framföras i Finland utan yrkeskompetens av en studerande som

1) har körrätt för det fordon eller den fordonskombination som framförs,
2) uppfyller kraven på minimiålder,
3) har ett godkännande av ett utbildningscentrum som godkänts för utbildning enligt 1

mom., som ger rätt att utan yrkeskompetens framföra fordonet eller fordonskombinatio-
nen för de transporter som utförs under utbildningen. Godkännandet ska bestyrkas med ett
godkännandedokument som utbildningscentrumet utfärdar.

Godkännandedokumentet får avse transporter som utförs i Finland med undantag för
Åland både under utbildningen och under loven mellan utbildningsperioderna. Närmare
bestämmelser om godkännandet och om verksamheten som förare får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

9 §

Fortbildning

För att upprätthålla och komplettera yrkeskompetensen eller för att den ska träda i kraft
på nytt ska en förare genomgå fortbildning i sådana läroämnen som är viktiga i uppgiften
som förare och som ingår i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens. I fortbild-
ningen ska ingå undervisning om ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt. Trafik-
säkerhetsverket fastställer ett utbildningsprogram för fortbildningen.

Fortbildningen ska omfatta 35 timmar under en period på fem år. Över genomgången
fortbildning ska ett intyg utfärdas. Ett intyg ska också utfärdas över ett avsnitt av fortbild-
ningen som omfattar minst sju timmar utbildning.

En förare som har sin vanliga vistelseort i Finland eller som arbetar i Finland ska ge-
nomgå fortbildning enligt denna lag.

Närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll, tidpunkten då den ska genomgås,
hur den ska genomföras och övriga krav som gäller fortbildningen utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

10 §

Utbildningscentrum

Vid godkännande av ett utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkes-
kompetens och fortbildning iakttas bilaga I till direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik.
Som utbildningscentrum kan på ansökan godkännas

1) en utbildningsanordnare som har ett anordnartillstånd enligt 22 § 1 mom. i lagen om
yrkesutbildning,

2) en annan anordnare av yrkesutbildning eller utbildningsanordnare än de som avses
i 1 punkten som har av Trafiksäkerhetsverket beviljat tillstånd att hålla bilskola och ordna
förarundervisning för erhållande av körrätt för lastbil eller buss eller fordonskombinatio-
ner av dessa,

3) en enhet inom försvarsmakten som ordnar förarutbildning.
9
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Undervisnings- och kulturministeriet godkänner de utbildningscentrum som avses
i 1 mom. 1 punkten, om utbildningen ingår i den yrkesutbildning som ges vid ett ut-
bildningscentrum. Trafiksäkerhetsverket godkänner de utbildningscentrum som avses
i 1 mom. 2 och 3 punkten. Trafiksäkerhetsverket kan dessutom som ett utbildnings-
centrum som ordnar fortbildning godkänna sådana andra företag, stiftelser eller sam-
manslutningar som med avseende på utbildningens art och omfattning har tillräckliga
pedagogiska, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen.

I ansökan ska det beskrivas hur utbildningscentrumet och den utbildning som ges där
uppfyller kraven. Godkännandet ges tills vidare, dock högst för den tid under vilken ut-
bildningsanordnaren har rätt att ordna sådan yrkesutbildning som avses i 1 mom. 1 eller
2 punkten eller under vilken ett sådant tillstånd att hålla bilskola som avses i 1 mom.
2 punkten är i kraft. Om uppgifterna i ansökan ändras, ska utbildningscentrumet ome-
delbart informera den myndighet som godkänt utbildningscentrumet om detta.

Närmare bestämmelser om krav på utbildningscentrum och om de uppgifter som ska
lämnas i ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §

Provbedömare, undervisningspersonal och undervisningsmaterial vid 
utbildningscentrumen

Ett utbildningscentrum ska ha tillräcklig undervisningspersonal med hänsyn till verk-
samhetens omfattning, en föreståndare som ansvarar för undervisningen samt ändamål-
senligt undervisningsmaterial och ändamålsenliga lokaler. Ett utbildningscentrums ansva-
riga föreståndare ska styra, övervaka och utveckla undervisningen och utbildningen och
också i övrigt faktiskt sköta de uppgifter som ingår i uppdraget.

Den som bedömer prov ska ha den sakkunskap och det yrkeskunnande som uppgiften
kräver.

Lärarna ska ha de kunskaper i undervisning och pedagogik som undervisningsuppgiften
förutsätter samt tillräcklig kännedom om branschen. Körlärare och föreståndare som an-
svarar för undervisningen ska vid utbildning för grundläggande yrkeskompetens ha behö-
righet för körundervisning för erhållande av körrätt för fordon av motsvarande klass som
de fordon som används i undervisningen samt erfarenhet av branschen som skaffats ge-
nom verksamhet som förare eller körlärare. Utbildningscentrumet ansvarar för att under-
visningspersonalen har den kännedom om undervisningssektorn och branschen och lag-
stiftningen inom den som undervisningsverksamheten förutsätter.

Den som studerar i en sådan utbildning som avses i 84 § 4 mom. i körkortslagen
(386/2011) får vara lärare i utbildning för grundläggande yrkeskompetens, om

1) undervisandet ingår i utbildningen för en examensdel i en förberedande utbildning
för en specialyrkesexamen för trafiklärare som ger rätt att arbeta som utbildare för yrkes-
kompetens inom transportbranschen,

2) den studerande har tillstånd för undervisningspraktik enligt 91 § i körkortslagen och
uppfyller de övriga kraven för undervisningspraktik.

De fordon som används vid körundervisningen ska motsvara den yrkeskompetens som
avläggs och uppfylla kraven för fordon som används i undervisning som ges för körkort.

Närmare bestämmelser om behörighetsvillkor för föreståndare som ansvarar för under-
visningen, för dem som bedömer prov och för lärare samt om de fordon och det övriga un-
dervisningsmaterial som ska användas får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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12 §

Förvaring av dokument som gäller utbildningen

Utbildningscentrumet ska förvara de dokument som gäller ordnandet av fortbildning
och dem som genomgått fortbildning så länge intyget över genomgången fortbildning kan
användas för att ansöka om ett yrkeskompetensbevis eller en anteckning om yrkeskompe-
tens i körkortet. Därefter ska personuppgifterna om dem som genomgått utbildningen ut-
plånas. Uppgifter får för behandlingen av ett ansökningsärende lämnas till den som bevil-
jar yrkeskompetensbevis eller körkortstillstånd.

13 §

Påvisande av yrkeskompetens

Yrkeskompetens påvisas med ett yrkeskompetensbevis för förare eller en anteckning
om yrkeskompetens som görs i körkortet. Uppgifter om yrkeskompetens ingår i det trafik-
och transportregister som avses i V avd. 1 kap. 1 §.

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på ansökan ett yrkeskompetensbevis eller gör en anteck-
ning om yrkeskompetens i körkortet för förare

1) som har förvärvat grundläggande yrkeskompetens enligt denna lag,
2) som har upprätthållit sin yrkeskompetens enligt 9 §,
3) som har sådan giltig körrätt i Finland som krävs för yrkeskompetens.
En anteckning om yrkeskompetens som görs i ett yrkeskompetensbevis eller körkort är

i kraft i fem år från utfärdandet av ett intyg över avläggande av ett prov som ingår i utbild-
ningen för grundläggande yrkeskompetens eller över genomgången fortbildning. En ansö-
kan om anteckning i körkortet görs hos Trafiksäkerhetsverket med beaktande av det som
i körkortslagen föreskrivs om körkort och ansökan om körkortstillstånd.

Föraren ska medföra ett sådant dokument som avses i 1 mom. vid körning och på begä-
ran visa upp det för polisen eller någon annan trafikövervakare. Polisen eller Tullen får
avbryta körningen om dokumentet inte medförs och yrkeskompetensen inte kan styrkas på
något annat sätt i enlighet med 1 mom. Fortsatt körning får tillåtas om förarens identitet
kan styrkas på tillförlitligt sätt. Föraren kan åläggas att styrka sin kompetens för polisen
inom en utsatt tid.

14 §

Särskilda bestämmelser om påvisande av yrkeskompetens

Yrkeskompetensbevis för förare ska följa modellen i bilaga II till direktivet om yrkes-
kompetens i vägtrafik.

Innan ett yrkeskompetensbevis enligt 13 § lämnas ut, kan en förare av särskilda skäl och
för en bestämd tid ges ett temporärt dokument som bevis över yrkeskompetensen. Ett tem-
porärt dokument godkänns som bevis på yrkeskompetens endast i Finland med undantag
för Åland.

Ett yrkeskompetensbevis för förare kan postas till sökanden, varvid de bestämmelser
om sändande av körkort per post som finns i körkortslagen och som utfärdats med stöd av
den ska tillämpas.

Närmare bestämmelser om de anteckningar som påvisar yrkeskompetens, om utfärdan-
de av temporära dokument och om ansökan om yrkeskompetensbevis får utfärdas genom
förordning av statsrådet.
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15 §

Erkännande av dokument över yrkeskompetens som har utfärdats i andra EES-stater eller 
i landskapet Åland

Innehavare av dokument som utfärdats i någon annan EES-stat än Finland eller i land-
skapet Åland och som överensstämmer med 13 § 1 mom. får framföra lastbil eller buss i
Finland. Bestämmelser om ömsesidigt erkännande av körkort och anteckningarna i dem
finns i körkortslagen.

Bestämmelser om ersättande av yrkeskompetensbevis som utfärdats i någon annan
EES-stat än Finland eller i landskapet Åland med ett yrkeskompetensbevis för förare en-
ligt denna lag eller med en anteckning i körkortet enligt denna lag utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. En i 3 § 1 mom. avsedd medborgare i ett annat land som är anställd hos
ett företag i en annan EES-stat eller som ett sådant företag anlitar som förare kan styrka
sin yrkeskompetens med ett förartillstånd enligt EU:s förordning om tillstånd för godstra-
fik som utfärdats av den EES-staten, under förutsättning att den EES-stat som utfärdat till-
ståndet inte förutsätter att förarens yrkeskompetens styrks med något annat dokument.

4 kap.

Viss social lagstiftning om vägtransporter och arbetstid för förare

1 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
1) kör- och vilotidsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och
om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,

2) färdskrivarförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på väg-
transportområdet,

3) AETR-överenskommelsen den europeiska överenskommelsen om arbetsförhål-
landen för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (FördrS 66/1999),
sådan den lyder ändrad den 27–29 oktober 2004 samt den 29 och 30 oktober 2008
(FördrS 64/2010),

4) färdskrivare mekaniska och digitala färdskrivare,
5) färdskrivarkort sådana verkstads-, förar-, företags- och kontrollkort som används i

digitala färdskrivare,
6) företag den som utför sådana transporter som omfattas av tillämpningsområdet för

kör- och vilotidsförordningen,
7) förare den som kör fordonet eller som medföljer i fordonet för att vid behov kunna

köra det,
8) verkstad den som har ett tillstånd enligt 87 § i fordonslagen för installation och re-

paration av färdskrivare,
9) tillsynsmyndighet polisen, Tullen, gränsbevakningsväsendet och arbetarskydds-

myndigheterna,
10) förare som är egenföretagare en person som deltar i utövande av sådan transport-

verksamhet i vägtrafik som hör till tillämpningsområdet för kör- och vilotidsförordningen
eller för AETR-överenskommelsen, som inte står i anställningsförhållande och vars hu-
12
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vudsakliga yrkesverksamhet består i att utföra person- eller varutransporter på väg på det
sätt som avses i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik eller i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den interna-
tionella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr
561/2006, nedan EU:s förordning om internationell busstrafik, med stöd av ett gemen-
skapstillstånd eller med stöd av ett tillstånd enligt II avd. 1 kap. 1 §, och

a) som arbetar för egen räkning,
b) som är fri att organisera sin yrkesverksamhet,
c) vars inkomster är direkt beroende av den rörelsevinst som görs, och
d) som är fri att, självständigt eller i samarbete med andra transportföretagare, ha af-

färsförbindelser med kunder,
11) arbetstid vad gäller förare som är egenföretagare hela den tidsperiod, mellan arbe-

tets början och dess slut, som ägnas åt arbete som avser vägtransporter och under vilken
föraren befinner sig på sin arbetsplats, står till kundens förfogande och ägnar sig åt andra
uppgifter eller annan verksamhet än allmänt administrativt arbete som inte direkt hänger
samman med transporten i fråga,

12) sammanlagd arbetstid summan av de arbetstimmar som omfattas av tillämpnings-
området för denna lag, oavsett om arbetet har utförts för en eller flera kunder,

13) arbetsplats
a) den ort där det företag som en förare som är egenföretagare äger har sitt huvudkon-

tor,
b) det fordon som föraren använder vid utförandet av sina uppgifter,
c) andra platser där den verksamhet bedrivs som har samband med utförande av trans-

porter,
14) vecka den period som börjar måndag klockan 0.00 och slutar följande söndag

klockan 24.00,
15) nattetid perioden mellan klockan 01.00 och klockan 05.00.

2 §

Viss social lagstiftning om vägtransporter

I fråga om kör- och vilotider och användning av färdskrivare gäller vad som föreskrivs
i kör- och vilotidsförordningen, färdskrivarförordningen och AETR-överenskommelsen.

En person som fyllt 16 år kan vara förarbiträde, om förutsättningarna enligt artikel 5.2
i kör- och vilotidsförordningen uppfylls. I fråga om de undantag som anges i artikel 14 i
förordningen beslutar kommunikationsministeriet.

Bestämmelser om arbetsfördelningen mellan tillsynsmyndigheterna och om verkställ-
igheten av övervakningen samt tillämpningen av de undantag som anges i artikel 13.1 och
13.3 och artikel 14 i kör- och vilotidsförordningen får utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

3 §

Utfärdande av färdskrivarkort

Trafiksäkerhetsverket utfärdar verkstadskort till en sökande som har beviljats tillstånd
enligt 87 § i fordonslagen för installation och reparation av digitala färdskrivare.

Trafiksäkerhetsverket utfärdar förarkort till en sökande som
1) har körrätt för ett fordon som avses i artikel 3.1 i färdskrivarförordningen,
2) har sin normala hemvist enligt artikel 26 i färdskrivarförordningen i Finland, och
3) inte har ett giltigt förarkort eller som har gjort en ansökan om förnyelse av ett kort

vars giltighetstid löpt ut.
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Förarkort utfärdas också till en sökande som begär att ett förarkort som utfärdats i en
annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska bytas ut i Finland på det sätt som anges
i artikel 30 i färdskrivarförordningen.

Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett företagskort till en sökande som är antecknad i Pa-
tent- och registerstyrelsens och Skattestyrelsens företags- och organisationsdatasystem.

Trafiksäkerhetsverket utfärdar kontrollkort till en tillsynsmyndighet på ansökan.
Närmare bestämmelser om ansökan om färdskrivarkort, förnyelse av färdskrivarkort,

kortinnehavarens anmälningsskyldighet samt om kortens giltighetstid utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

4 §

Förarens skyldigheter i samband med användningen av färdskrivare

Bestämmelser om förarens skyldigheter i samband med användningen av färdskrivare
och förarkort finns i kör- och vilotidsförordningen, färdskrivarförordningen och AETR-
överenskommelsen.

Föraren ska meddela arbetsgivaren om han eller hon inte har ett giltigt förarkort. Be-
stämmelser om förarens skyldigheter när förarkort saknas finns i artikel 29 i färdskrivar-
förordningen. Föraren ska för registrering av uppgifterna om kör- och vilotider överlämna
förarkortet också till arbetsgivaren eller till det företag som endast tillfälligt anlitar föra-
ren.

Närmare bestämmelser om de undantag från tillämpningen av färdskrivarförordningen
som avses i artikel 3.2 och 3.3 i förordningen, om hur föraren ska använda färdskrivaren
samt om reparation av färdskrivaren utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Arbetsgivarens och företagets skyldigheter i samband med användningen av färdskrivare

Arbetsgivaren svarar för att ett fordon som är utrustat med en digital färdskrivare inte
överlämnas för att framföras till en förare som inte har ett giltigt förarkort, om det inte
finns i färdskrivarförordningen eller i AETR-överenskommelsen nämnda skäl för att for-
donet får framföras utan förarkort.

Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter när färdskrivarskivor lämnas ut eller
uppgifter skrivs ut ur en digital färdskrivare finns i artikel 33.1 och 33.2 i färdskrivarför-
ordningen.

För specificering av företagets uppgifter om kör- och vilotider ska företaget med hjälp
av företagskortet låsa uppgifterna i den digitala färdskrivaren så att integritetsskyddet för
den som registrerats inte äventyras.

Företaget ska se till att de periodiska besiktningar av färdskrivare som föreskrivs i
färdskrivarförordningen utförs. Angående företagets skyldigheter när funktionsstörningar
uppträder i färdskrivaren eller den annars fungerar felaktigt föreskrivs i artikel 37 i
färdskrivarförordningen.

6 §

Behandlingen av färdskrivarens uppgifter vid företaget

För övervakningen av kör- och vilotider, hanteringen av rättigheter och skyldigheter i
anslutning till ett anställningsförhållande samt för styrningen av transporter ska företaget
kopiera de uppgifter om kör- och vilotider i fordonets digitala färdskrivare som gäller det
egna företaget. Om fordonet finns i Finland, ska uppgifterna kopieras åtminstone varan-
nan månad och när företaget överlåter besittningen av fordonet eller när den digitala
färdskrivaren tas ur bruk. Arbetsgivaren och det företag som tillfälligt anlitar en förare ska
14
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med högst tre veckors mellanrum kopiera förarkortets uppgifter om kör- och vilotider för
de veckor under vilka föraren varit i arbete. Om fordonet finns utomlands, ska uppgifterna
kopieras när det anlänt till Finland.

Bestämmelser om företagets skyldighet att förvara, visa upp och överlämna färdskriv-
arskivorna eller kopior av dem finns i artikel 33.2 i färdskrivarförordningen. Bestämmel-
ser om företagets och arbetsgivarens skyldighet att förvara de uppgifter som kopierats från
digitala färdskrivare och förarkort finns i artikel 10.5 i kör- och vilotidsförordningen.
Färdskrivarskivor som använts vid förarexamen eller uppgifter som registrerats i en digital
färdskrivare under förarexamen behöver dock inte förvaras.

Företaget ska på förarens begäran ge honom eller henne en utskrift av de uppgifter om
hans eller hennes kör- och vilotider som kopierats från den digitala färdskrivaren eller
förarkortet. Uppgifter som kopierats från den digitala färdskrivaren eller förarkortet och
som gäller andra företag eller som inte motsvarar det användningsändamål som avses i 1
mom. ska omedelbart förstöras.

7 §

Behandlingen av den digitala färdskrivarens uppgifter vid verkstaden

Bestämmelser om verkstadens skyldigheter i samband med behandlingen av digitala
färdskrivare finns i artiklarna 22 och 23 i färdskrivarförordningen. Verkstaden ska förvara
den besiktningsrapport som avses i nämnda artikel 23 i två år räknat från den tidpunkt då
rapporten utarbetades.

För att uppgifterna om kör- och vilotider ska kunna överlämnas till företaget och till-
synsmyndigheten ska verkstaden kopiera uppgifterna i den digitala färdskrivaren innan
färdskrivaren repareras eller byts ut. Verkstaden ska förvara uppgifterna oförändrade i ett
år efter det att de registrerats.

Verkstaden ska överlämna de uppgifter som avses i 2 mom. till det företag som har låst
uppgifterna eller annars på ett tillförlitligt sätt redogjort för sin rätt till uppgifterna och be-
visligen begärt att uppgifterna ska överlämnas. Uppgifterna ska på begäran också över-
lämnas till tillsynsmyndigheten.

Om det är omöjligt att kopiera de uppgifter som avses i 2 mom., ska verkstaden ge fö-
retaget ett intyg över detta och förvara en kopia av intyget på det sätt som föreskrivs i
färdskrivarförordningen.

8 §

Maximal veckoarbetstid för förare som är egenföretagare

Arbetstiden för en förare som är egenföretagare får uppgå till i genomsnitt högst 48 tim-
mar per vecka under en referensperiod på högst fyra månader. Den sammanlagda arbets-
tiden får dock inte överstiga 60 timmar per vecka.

Av tekniska skäl eller skäl som rör arbetets organisation får en förare som är egenföre-
tagare överskrida den maximala veckoarbetstiden på 60 timmar, och referensperioden får
vara sex månader vid beräkningen av den genomsnittliga maximala veckoarbetstiden på
48 timmar.

9 §

Nattarbete för förare som är egenföretagare

Arbetstiden för en förare som är egenföretagare får inte överstiga tio timmar, om en 24-
timmarsperiod som inleds när den vila som avses i artikel 8 eller 9 i kör- och vilotidsför-
ordningen eller i artikel 8 eller 8 b i AETR-överenskommelsen upphör, innefattar arbete
som utförts nattetid mellan klockan ett och fem.
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En förare som är egenföretagare får av tekniska skäl eller skäl som rör arbetets organi-
sation överskrida den arbetstid som har samband med nattarbete.

10 §

Raster för förare som är egenföretagare

En förare som är egenföretagare får inte arbeta mer än sex timmar i sträck utan rast. Om
arbetstiden omfattar mellan sex och nio timmar, ska rasten vara minst 30 minuter. Om ar-
betstiden omfattar mer än nio timmar, ska rasten vara minst 45 minuter. Rasten får delas
upp på flera perioder om minst 15 minuter. De raster som tas ut i enlighet med artikel 7 i
kör- och vilotidsförordningen eller artikel 7 i AETR-överenskommelsen ska beaktas också
när längden på rasterna enligt denna paragraf räknas ut.

11 §

Arbetstidsbokföringen för förare som är egenföretagare

En förare som är egenföretagare ska ha ett arbetstidsregister eller någon annan tillför-
litlig rapport från de två föregående åren som ger information om arbetstider och raster
enligt denna lag samt, om genomsnittlig arbetstid används, den referensperiod under vil-
ken arbetstiden utjämnas till en veckoarbetstid på 48 timmar. Av arbetstidsregistret eller
rapporten ska också de undantag som avses i 8 § 2 mom. och 9 § 2 mom. och motiven till
dem framgå.

5 kap.

Marknaden för järnvägstrafik

1 §

Förutsättningar för bedrivande av järnvägstrafik

Ett järnvägsföretag får bedriva järnvägstrafik endast om
1) det har koncession för bedrivande av järnvägstrafik som beviljats av Trafiksäker-

hetsverket eller i någon annan EES-stat,
2) det har ett sådant säkerhetsintyg som avses i 4 § i järnvägslagen (304/2011) och som

omfattar alla de järnvägslinjer där trafiken ska bedrivas,
3) det i enlighet med 26 § i järnvägslagen har beviljats den bankapacitet som behövs

för trafiken,
4) det har ingått ett sådant avtal som avses i 30 § i järnvägslagen med en bannätsför-

valtare om användning av bannätet,
5) de villkor för bedrivande av järnvägstrafik som föreskrivs eller bestäms i Europeiska

unionens lagstiftning och i eller med stöd av detta kapitel i övrigt är uppfyllda.
Vad som i 1 mom. 2, 3 och 5 punkten föreskrivs om järnvägsföretags rätt att bedriva

järnvägstrafik gäller även andra järnvägsoperatörer.
Alla järnvägsoperatörer ska dessutom ha sådan ansvarsförsäkring som avses i 90 § i

järnvägslagen eller något annat motsvarande arrangemang.
En koncession som beviljats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbets-

området är giltig i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
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2 §

Förutsättningar för beviljande av koncession

Trafiksäkerhetsverket ska bevilja ett i Finland etablerat järnvägsföretag koncession för
järnvägstrafik, om

1) sökanden har för avsikt att som sin huvudsakliga verksamhet bedriva järnvägstrafik
med rullande materiel som sökanden förfogar över eller att tillhandahålla dragkraft,

2) sökanden har för utövande av verksamheten tillräcklig yrkesmässig kompetens och
erfarenhet för kontroll över en säker och pålitlig affärsverksamhet och för tillsyn över
verksamheten,

3) sökanden är tillförlitlig och de personer som har utsetts att sköta uppgifter inom dess
operativa ledning har gott anseende och är yrkesmässigt kompetenta,

4) sökanden visar sin solvens genom att den enligt en bedömning av de omständigheter
som är kända förmår att i minst ett år fullgöra alla sina faktiska och förväntade skyldighe-
ter och åtaganden,

5) sökanden har lämnat alla uppgifter som avses i denna paragraf och i 1 § 3 mom. för
bedömning av förutsättningarna.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att få revisionsberättelsen samt relevanta dokument
som upprättats av en bank, ett offentligt kreditinstitut, en bokförare eller en revisor.

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta Europeiska unionens järnvägsbyrå om koncession
som det beviljar järnvägsföretag.

3 §

Gott anseende, yrkesmässig kompetens och solvens

Den som har utsetts att sköta uppgifter inom den operativa ledningen uppfyller inte kra-
vet på gott anseende enligt 2 § 3 punkten, om han eller hon under de senaste fem åren har
dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren till bötesstraff för allvarligt brott
mot bestämmelser eller föreskrifter om anställningsförhållanden eller gällande kollektiv-
avtal, näringsutövning, bokföring, skuldförhållanden, bedrivande av trafik eller trafiksä-
kerhet och gärningen visar att personen är uppenbart olämplig att bedriva järnvägstrafik.
Detta gäller också brott mot tullbestämmelser, om sökanden har för avsikt att bedriva in-
ternationell järnvägstrafik.

Sökanden uppfyller kravet på yrkesmässig kompetens enligt 2 § 2 punkten, om sökan-
den i den utsträckning som ansökan förutsätter har kunskaper och erfarenhet av att under
säkra former bedriva och övervaka järnvägstrafik.

Sökanden uppfyller inte solvenskravet enligt 2 § 4 punkten, om
1) sökanden eller den som har utsetts att sköta uppgifter inom den operativa ledningen

har försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud
(1059/1985),

2) den som har utsetts att sköta uppgifter inom den operativa ledningen har ansökt om
skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), eller om

3) sökanden har obetalda skatter eller lagstadgade socialavgifter som förfallit till betal-
ning och som uppgår till betydande belopp och har orsakats av verksamheten.

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl avvika från det krav som avses i 3 mom.
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de utredningar den som an-

söker om koncession ska lägga fram.
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4 §

Beviljande av koncession

En ansökan om koncession ska avgöras inom tre månader från det att alla för avgöran-
det av ärendet behövliga uppgifter har sänts in till Trafiksäkerhetsverket. Koncessionen
kan på ansökan beviljas med begränsningen att den endast gäller person- eller godstrafik.

5 §

Koncessionens giltighet och ändringar i den

Ett järnvägsföretags koncession är giltig så länge järnvägsföretaget uppfyller förutsätt-
ningarna enligt detta kapitel.

Järnvägsföretaget ska inleda sin verksamhet inom sex månader från det att koncessio-
nen beviljades. Trafiksäkerhetsverket kan på begäran av koncessionshavaren, med beak-
tande av den speciella arten av de tjänster som ska tillhandahållas, besluta att verksam-
heten får inledas senare än sex månader efter det att koncessionen beviljades. Om konces-
sionshavaren inte har inlett sin verksamhet inom sex månader från det att koncessionen
beviljades eller har avbrutit sin verksamhet för minst sex månader i följd, kan Trafiksäker-
hetsverket be koncessionshavaren lägga fram en tilläggsutredning för att utreda förutsätt-
ningarna för koncessionens giltighet.

Om ett järnvägsföretag avser att ändra eller utvidga sin verksamhet betydligt, ska det
lämna in en ny ansökan till Trafiksäkerhetsverket eller lämna sådan tilläggsutredning som
verket begärt. Trafiksäkerhetsverket kan på grundval av ansökan bevilja ny koncession el-
ler ändra koncessionen eller utifrån tilläggsutredningen ge sitt samtycke till fortsatt verk-
samhet.

Trafiksäkerhetsverket kan kräva en utredning, om koncessionshavarens rättsliga ställ-
ning ändras på ett sätt som kan ha betydelse för den koncessionsenliga järnvägstrafiken.
Verket ska bedöma förutsättningarna för fortsatt verksamhet så snart som möjligt efter att
ha fått koncessionshavarens utredning.

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta Europeiska unionens järnvägsbyrå om ändringar
som verket gör i en koncession som har beviljats ett järnvägsföretag.

6 §

Beredskap för undantagsförhållanden och störningar

Järnvägsoperatörer ska förbereda sig för undantagsförhållanden och se till att verksam-
heten fortgår så störningsfritt som möjligt också under sådana undantagsförhållanden som
avses i beredskapslagen (1552/2011) och vid därmed jämförbara störningar under normala
förhållanden. De ska på det sätt som deras verksamhet kräver delta i beredskapsplanering
och på förhand förbereda verksamhet som bedrivs under undantagsförhållanden och vid
därmed jämförbara störningar under normala förhållanden.

Utöver vad som i beredskapslagen föreskrivs om statsrådets och ministeriets behörighet
får genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om ordnandet av den
beredskapsplanering enligt denna paragraf som behövs för förberedelser för undantagsför-
hållanden och därmed jämförbara störningar under normala förhållanden.
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6 kap.

Bedrivande av spårbunden stadstrafik

1 §

Spårbunden stadstrafik

En trafikutövare som bedriver metro- eller spårtrafik på ett metrobannät eller ett spår-
vägsnät (spårbunden stadstrafik) ska till Trafiksäkerhetsverket lämna en skriftlig anmälan
om den verksamhet som trafikutövaren bedriver. Den som bedriver trafiken
(trafikutövare) kan vara ett kommunalt affärsverk eller bolag eller något annat bolag eller
någon annan sammanslutning som bedriver trafik på ett metrobannät eller ett spårvägsnät.

2 §

Krav på trafikutövare

En trafikutövare ska uppfylla följande krav:
1) trafikutövaren ska ha en organisation som garanterar säkerheten och ett säkerhets-

styrningssystem,
2) trafikutövaren ska genom sitt säkerhetsstyrningssystem kunna trygga att trafiken be-

drivs säkert,
3) trafikutövaren ska vara tillförlitlig och de personer som har utsetts att sköta uppgif-

ter inom dess operativa ledning ska ha gott anseende och vara yrkesmässigt kompetenta,
4) förarna inom den spårbundna stadstrafiken ska uppfylla föreskrivna behörighets-

krav och vara yrkesmässigt kompetenta,
5) trafikutövaren ska vara så solvent att en bedömning av de omständigheter som är

kända visar att trafikutövaren förmår att i minst ett år fullgöra alla sina faktiska och för-
väntade skyldigheter och åtaganden,

6) trafikutövaren ska ha en tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande
arrangemang för att utöva verksamheten.

3 §

Gott anseende, yrkesmässig kompetens och solvens

Den som har utsetts att sköta uppgifter inom den operativa ledningen uppfyller inte kra-
vet på gott anseende enligt 2 § 3 punkten, om han eller hon under de senaste fem åren har
dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren till bötesstraff för allvarligt brott
mot bestämmelser eller föreskrifter om anställningsförhållanden, näringsutövning, bokfö-
ring, skuldförhållanden, bedrivande av trafik eller trafiksäkerhet och gärningen visar att
personen är uppenbart olämplig att sköta uppgifter inom trafikutövarens operativa led-
ning.

Den som har utsetts att sköta uppgifter inom den operativa ledningen uppfyller kravet
på yrkesmässig kompetens enligt 2 § 3 punkten, om han eller hon i den utsträckning som
den verksamhet som ska bedrivas förutsätter har kunskaper och erfarenhet av att under
säkra former bedriva och övervaka trafiken.

Trafikutövaren uppfyller inte solvenskravet enligt 2 § 5 punkten, om
1) trafikutövaren eller den som har utsetts att sköta uppgifter inom den operativa led-

ningen har försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud,
2) den som har utsetts att sköta uppgifter inom den operativa ledningen har ansökt om

skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner, eller om
3) trafikutövaren har obetalda skatter eller lagstadgade socialavgifter som förfallit till

betalning och som uppgår till betydande belopp och har orsakats av verksamheten.
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4 §

Trafikutövarens skyldighet att göra en anmälan om sin verksamhet

En anmälan om bedrivande av spårbunden stadstrafik ska innehålla trafikutövarens
namn och fullständiga kontaktuppgifter. Dessutom ska trafikutövaren i sin anmälan påvisa
att kraven enligt 2 § uppfylls. Anmälan ska göras senast tre månader innan verksamheten
inleds.

Trafikutövaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Trafiksäkerhetsverket om för-
ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. Anmälan ska även göras om avslutande av
verksamheten.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i de uppgifter
som ska anmälas och om hur de ska ges in till Trafiksäkerhetsverket.

5 §

Trafikutövarens ansvar

Trafikutövaren svarar för att metro- och spårvägstrafiksystemet drivs säkert samt för
förvaltningen av de risker som har samband med driften i fråga om den verksamhet som
trafikutövaren bedriver. Trafikutövaren ska i sin verksamhet beakta de säkerhetsmål för
metro- och spårvägstrafiksystemet som Trafiksäkerhetsverket ställt upp med stöd av 3
mom.

Bestämmelser om ersättning för person- och sakskador i spårbunden stadstrafik finns i
lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999).

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om minimisäkerhetsnivån för
metro- och spårvägstrafiksystemet och dess delar samt om säkerhetsmålen för metro- och
spårvägstrafiksystemet.

6 §

Säkerhetsstyrningssystem

Trafikutövaren ska ha ett säkerhetsstyrningssystem som erbjuder en systematisk metod
för att identifiera faromoment och hantera risker och säkerställa att åtgärderna för att han-
tera de faromoment och risker som identifierats är effektiva. Förvaltningen av alla risker
som hör till organisationens verksamhet ska tryggas genom säkerhetsstyrningssystemet.

Trafikutövarens verkställande direktör eller någon annan som svarar för den operativa
ledningen svarar för att säkerhetsstyrningssystemet tas i bruk och förvaltas effektivt inom
den organisation som de leder.

Säkerhetsstyrningssystemet ska upprättas skriftligt. Det ska innehålla en säkerhetspoli-
tik som godkänts av organisationens verkställande direktör eller av någon annan direktör
som hör till den högsta ledningen och ska ha meddelats hela personalen, kvalitativa och
kvantitativa mål för upprätthållande och förbättring av säkerheten samt planer och förfa-
randen för uppnående av dessa mål.

I säkerhetsstyrningssystemet ska man särskilt beakta ansvarsfördelningen inom organi-
sationen, att organisationen bedriver övervakning på samtliga nivåer, att personalen deltar
i beslutsfattandet om styrningssystemet samt att säkerhetsstyrningssystemet förbättras
kontinuerligt.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i säkerhetsstyr-
ningssystemet.
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7 §

Behörighetskrav och läkarundersökning för förare inom spårbunden stadstrafik

Av den som sköter uppgiften som förare för metrotåg, spårvagnar eller fordon som an-
vänds i underhållet av bannätet krävs att han eller hon

1) är lämplig för uppgiften,
2) uppfyller de hälsokrav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den,
3) i tillräcklig omfattning behärskar och förstår det språk som används vid skötseln av

trafik,
4) är minst 18 år gammal.
Endast den som genom läkarintyg visat att han eller hon på basis av sitt hälsotillstånd

är lämplig att sköta en uppgift som förare får utföra nämnda uppgifter. Trafikutövaren ska
säkerställa att den som sköter en uppgift som förare enligt 1 mom. genomgår en läkar-
undersökning innan han eller hon påbörjar skötseln av uppgiften. Därefter ska den som
sköter en uppgift som förare regelbundet genomgå läkarundersökning.

Trafikutövaren har rätt att överföra den som sköter en uppgift som förare till andra upp-
gifter om denne har underlåtit att genomgå en sådan läkarundersökning som krävs.

I sin verksamhet svarar trafikutövaren för att de anställda eller de som deltar i verksam-
heten och sköter uppgifter som förare uppfyller behörighetsvillkoren enligt denna lag och
de övriga krav på den som sköter uppgifter som förare som föreskrivs med stöd av denna
lag.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om kraven på behörigheten för
och hälsotillståndet hos personer som sköter uppgifter som förare, om läkarundersökning-
ar och om hur ofta den som sköter en uppgift som förare ska påvisa sin behörighet.

8 §

Beredskap för undantagsförhållanden och störningar

Utövare av spårbunden stadstrafik ska förbereda sig för undantagsförhållanden och se
till att verksamheten fortgår så störningsfritt som möjligt också under sådana undantags-
förhållanden som avses i beredskapslagen och vid därmed jämförbara störningar under
normala förhållanden. De ska på det sätt som deras verksamhet kräver delta i beredskaps-
planering och på förhand förbereda verksamhet som bedrivs under undantagsförhållanden
och vid därmed jämförbara störningar under normala förhållanden.

Utöver vad som i beredskapslagen föreskrivs om statsrådets och ministeriets behörig-
het, får genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om ordnandet av
den beredskapsplanering enligt denna paragraf som behövs för förberedelser för undan-
tagsförhållanden och därmed jämförbara störningar under normala förhållanden.

7 kap.

Behörighet inom järnvägstrafiken

1 §

Tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på fysiska personer som i person- eller godstågstrafik eller väx-
elarbete framför rullande materiel och som enligt detta kapitel är behöriga för uppgiften
som förare.

Detta kapitel tillämpas inte på
1) förare på sådana delar av bannätet som funktionellt är åtskilda från det övriga järn-

vägssystemet och som enbart är avsedda för lokal person- och godstrafik och inte på järn-
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vägsoperatörer som uteslutande bedriver trafik på sådana delar av bannätet som avses i
denna punkt,

2) förare på sådana spåranläggningar som spåranläggningens ägare eller förvaltare an-
vänder enbart för sin egen godstrafik,

3) förare på sådana delar av bannätet som är stängda för annan järnvägstrafik,
4) förare hos järnvägsföretag som är etablerade i Ryssland i direkt internationell järn-

vägstrafik mellan Finland och Ryssland på finska statens gränsområde och på järnvägs-
gränsstationer.

2 §

Järnvägsoperatörens ansvar

En järnvägsoperatör svarar för att förare som är anställda hos den eller deltar i verksam-
heten uppfyller de behörighetsvillkor som anges i och med stöd av detta kapitel.

En järnvägsoperatör ska beskriva och ta i bruk förfaranden för förarnas kompetens i det
säkerhetsstyrningssystem som avses i 40 § i järnvägslagen. En järnvägsoperatör ska ha ett
uppföljningssystem för uppföljning av förarnas kompetens.

3 §

Tillstånd som krävs av förare

För att framföra rullande materiel krävs tillstånd. Ett tillstånd kan styrkas genom ett för-
arbevis, som tillhör föraren. Föraren ska ha förarbeviset med sig när han eller hon framför
rullande materiel, om inte tillståndets existens kan styrkas på annat sätt.

Ett tillstånd som utfärdats i Finland är i kraft också i andra EES-stater för förare som
har fyllt 20 år. På motsvarande villkor är ett förarbevis som utfärdats i någon annan EES-
stat i kraft i Finland.

4 §

Beviljande av tillstånd

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på ansökan tillstånd till den som
1) är minst 18 år gammal,
2) har genomgått den grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande

utbildning (628/1998) eller motsvarande lärokurs samt en utbildning på andra stadiet,
3) har avlagt den utbildning som krävs för förarbevis och av en av Trafiksäkerhetsver-

ket godkänd examinator (examinator) har fått ett intyg över godkänt avläggande av det
prov som krävs för förarbevis,

4) av en läkare som Trafiksäkerhetsverket godkänt (järnvägsläkare) har fått ett läkar-
intyg över att hans eller hennes hälsotillstånd uppfyller de angivna kraven,

5) av en psykolog som Trafiksäkerhetsverket godkänt (järnvägspsykolog) har fått ett
positivt utlåtande om sin lämplighet.

Ett tillstånd ska dock inte beviljas om sökanden inte är lämplig att inneha det. En sö-
kande kan anses vara olämplig att inneha ett tillstånd, om sökanden

1) trots en anmärkning eller varning fortsätter att bryta mot bestämmelserna eller före-
skrifterna om järnvägstrafik,

2) genom att i väsentlig grad eller upprepade gånger bryta mot bestämmelserna eller
föreskrifterna om järnvägstrafik visar bristande vilja eller förmåga att följa dessa,

3) under de senaste fem åren har gjort sig skyldig till användning av berusningsmedel
i järnvägstrafiken eller till brott enligt 23 kap. i strafflagen, eller

4) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sådan allmän likgiltighet gentemot
bestämmelserna eller föreskrifterna att det finns anledning att misstänka att sökanden inte
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förmår eller vill följa de bestämmelser och föreskrifter som är av väsentlig betydelse för
säkerheten inom järnvägstrafiken.

Trafiksäkerhetsverket ska avgöra en ansökan om tillstånd inom en månad från det att
den sökande har lämnat in alla uppgifter enligt 1 mom. för behandlingen av ansökan. Tra-
fiksäkerhetsverket för in uppgifter som gäller tillstånd i trafik- och transportregistret och
utfärdar ett sådant förarbevis som behövs för att styrka tillståndet.

Trafiksäkerhetsverket ska offentliggöra det förfarande som ska iakttas vid beviljande av
tillstånd.

5 §

Tillståndets giltighet och förnyande av tillstånd

Ett tillstånd är i kraft tio år från det att det utfärdades om föraren har upprätthållit sin
yrkeskompetens på det sätt som anges i järnvägsoperatörens säkerhetsstyrningssystem
och de krav som ställs på förarens hälsotillstånd är uppfyllda.

Trafiksäkerhetsverket förnyar på ansökan en förares tillstånd, om förutsättningarna för
beviljande av tillstånd uppfylls. Trafiksäkerhetsverket kontrollerar i trafik- och transport-
registret om förutsättningarna uppfylls.

Trafiksäkerhetsverket ska avgöra en ansökan om förnyande av tillstånd inom en månad
från det att den sökande har lämnat in alla uppgifter enligt 1 mom. för behandlingen av
ansökan. Trafiksäkerhetsverket för in uppgifter som gäller tillstånd i trafik- och transport-
registret och utfärdar ett sådant förarbevis som behövs för att styrka tillståndet.

6 §

Medicinska krav

En förare ska ha tillräckliga medicinska förutsättningar för uppgiften, vilket ska styrkas
med ett läkarintyg som utfärdats av en järnvägsläkare.

Den får inte vara förare som på grund av sjukdom, lyte eller skada, andra nedsättningar
av funktionsförmågan eller på grund av någon annan liknande egenskap enligt bilaga II
till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning av lok-
förare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (lokförardirektivet) har
väsentligt nedsatt förmåga att fortlöpande eller tillfälligt utföra en uppgift som förare.
Också förarens sinnesfunktioner ska uppfylla kraven i bilaga II till lokförardirektivet. En
förare får inte utan en järnvägsläkares godkännande framföra rullande materiel under på-
verkan av sådana läkemedel som kan påverka framförandet.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de krav som ställs på sinnes-
funktionerna samt om sådana läkemedel, sjukdomar, lyten, skador och andra motsvarande
omständigheter som påverkar möjligheterna att utföra uppgiften som förare samt om be-
dömningen och vården i samband med dem.

7 §

Krav på psykisk lämplighet

En förare ska i fråga om psykiska egenskaper, uppförande och personlighet uppfylla de
krav på psykisk kapacitet och lämplighet som gäller för uppgiften som förare. Lämplig-
heten ska styrkas med ett positivt utlåtande av en järnvägspsykolog.

En person som har sådana konstaterade yrkespsykologiska brister vad gäller funktionell
lämplighet eller andra psykiska egenskaper som avses i bilaga II till lokförardirektivet och
som sannolikt påverkar förmågan att utföra uppgiften får inte vara förare.
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8 §

Läkarundersökningar

En järnvägsläkare ska utföra en läkarundersökning på förare innan de börjar i sitt arbete.
Som föraruppgifter anses också praktik- och utbildningsperioder som har samband med
uppgiften.

Förare ska genomgå läkarundersökningar som uppfyller kraven i bilaga II till lokförard-
irektivet minst vart tredje år till 55 års ålder och därefter varje år, om inte en järnvägsläkare
kräver att undersökningarna ska göras oftare. En läkarundersökning ska också alltid göras
om det finns skäl att misstänka att en förares hälsotillstånd inte uppfyller kraven enligt 6 §.

Efter undersökningen ska järnvägsläkaren ge ett skriftligt läkarintyg om personens häl-
somässiga lämplighet för uppgiften.

En läkare eller vårdinrättning som vårdar eller har vårdat en förare ska med förarens
samtycke trots sekretessbestämmelserna på begäran ge järnvägsläkaren de uppgifter om
förarens hälsotillstånd som behövs för läkarundersökningen.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om läkarundersökningar.

9 §

Psykisk lämplighet

En järnvägspsykolog ska utföra en psykologisk personbedömning på förare innan de
börjar i sitt arbete. Som föraruppgifter anses också praktik- och utbildningsperioder som
har samband med uppgiften.

En psykologisk personbedömning ska också göras om det finns skäl att misstänka att
en förare inte har psykisk kapacitet att utföra sina uppgifter.

Utifrån den psykologiska personbedömningen ska järnvägspsykologen ge ett skriftligt
utlåtande om förarens psykiska lämplighet för uppgiften.

Järnvägspsykologen har trots sekretessbestämmelserna rätt att med förarens medgiv-
ande få behövliga uppgifter om förarens psykiska lämplighet från tidigare utförda psyko-
logiska personbedömningar.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de psykiska egenskaper och
den psykiska lämplighet som krävs av förare samt om hur en psykologisk personbedöm-
ning ska utföras.

10 §

Kompletterande intyg

Utöver ett tillstånd enligt 3 § ska en förare ha ett kompletterande intyg som styrker vil-
ken rullande materiel föraren får framföra och på vilket bannät. Ett kompletterande intyg
i kategori A berättigar föraren att trafikera vid växelarbete och ett kompletterande intyg i
kategori B att trafikera i tågtrafik.

Det kompletterande intyget tillhör järnvägsoperatören, som på begäran ska ge föraren
en till riktigheten bestyrkt kopia av intyget. Föraren ska ha det kompletterande intyget el-
ler en till riktigheten bestyrkt kopia av det med sig när han eller hon framför rullande ma-
teriel.

11 §

Beviljande av kompletterande intyg

En järnvägsoperatör ska i sitt säkerhetsstyrningssystem beskriva förfarandet för att be-
vilja och uppdatera kompletterande intyg enligt detta kapitel samt förfarandet då en förare
anhåller om ett kompletterande intyg eller om att det uppdateras eller att järnvägsoperatö-
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rens beslut om att intyget ska återkallas ska tas upp till ny prövning. En järnvägsoperatör
ska bevilja ett kompletterande intyg till en förare som är anställd hos operatören eller del-
tar i dess verksamhet, och som

1) har genomgått en utbildning för den rullande materiel och det bannät som anges i
det kompletterande intyget som ordnats av en läroanstalt samt som en del av utbildningen
för bannätet språkundervisning, om trafikspråket på bannätet förutsätter det,

2) efter genomgången utbildning enligt 1 punkten med godkänt resultat har avlagt prov
genom vilka kännedom om de ämnesområden som avses i den punkten styrks, och har fått
ett intyg över godkänt prov av examinatorn,

3) har genomgått en sådan utbildning för uppgiften som förare som bestäms i järn-
vägsoperatörens säkerhetsstyrningssystem.

Den som ansökt om ett kompletterande intyg får begära att järnvägsoperatören om-
prövar sitt beslut om beviljande, uppdatering eller återkallande av det kompletterande
intyget. Sökanden ska begära omprövning av ett beslut utan ogrundat dröjsmål och se-
nast inom 30 dagar från det att sökanden fått del av beslutet.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de språkkunskaper som ska
krävas av förare samt om nivåkrav för språkkunskaper.

12 §

Det kompletterande intygets giltighet och ikrafthållande av det

Ett kompletterande intyg är i kraft tills vidare, om
1) förarens anställningsförhållande fortsätter,
2) förarens förarbevis är i kraft,
3) föraren har upprätthållit sitt kunnande på det sätt som beskrivs i järnvägsoperatörens

säkerhetsstyrningssystem, och
4) föraren har avlagt de prov som avses i 2 mom.
För att hålla det kompletterande intyget i kraft ska järnvägsoperatören ordna följande

prov för föraren:
1) minst vart tredje år ett prov som gäller kunskaperna om framförande av sådan rul-

lande materiel som anges i förarens kompletterande intyg,
2) minst vart tredje år och alltid när föraren har varit frånvarande från de uppgifter som

avses i det kompletterande intyget i minst ett år ett prov som gäller kunskaperna om det
bannät som anges i det kompletterande intyget,

3) minst vart tredje år och alltid när föraren har varit frånvarande från de uppgifter som
avses i det kompletterande intyget i minst ett år ett prov i de kunskaper i andra språk än
förarens modersmål som anges i det kompletterande intyget.

13 §

Återkallande av kompletterande intyg eller begränsning av dess omfattning

Järnvägsoperatören ska efter att ha hört föraren utan obefogat dröjsmål återkalla ett
kompletterande intyg som den har utfärdat eller begränsa dess omfattning, om en förare
inte uppfyller behörighetsvillkoren för intyget. Intyget kan återkallas eller dess omfattning
begränsas helt och hållet eller för en viss tid.

Järnvägsoperatören ska utan dröjsmål underrätta föraren om beslutet att återkalla det
kompletterande intyget eller begränsa dess omfattning.

Om en förare inte uppfyller förutsättningarna för kompletterande intyg och järnvägso-
peratören inte har återkallat intyget eller begränsat dess omfattning och Trafiksäkerhets-
verket får vetskap om detta, ska verket utan obefogat dröjsmål begära att den järnvägso-
peratör som utfärdat det kompletterande intyget återkallar det, begränsar dess omfattning
eller utför en kompletterande kontroll.
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Om Trafiksäkerhetsverket eller den behöriga myndigheten i en annan EES-stat har be-
gärt att den järnvägsoperatör i Finland som har utfärdat det kompletterande intyget åter-
kallar intyget eller utför en kompletterande kontroll, ska järnvägsoperatören avgöra frågan
inom fyra veckor från det att järnvägsoperatören tog emot begäran och underrätta den be-
höriga myndighet som framställt begäran om sitt beslut.

14 §

Undantag från kravet på kompletterande intyg

En förare får framföra rullande materiel på ett bannät som inte omfattas av förarens
kompletterande intyg om föraren assisteras av en annan förare vars kompletterande intyg
omfattar det bannätet, då det är fråga om

1) att den rullande materielen på begäran av bannätsförvaltaren vid en störning i järn-
vägstrafiken måste köras via någon annan linje eller att banan måste underhållas,

2) exceptionella undantagsfall inom museitrafiken,
3) exceptionella undantagsfall i godstrafiken med samtycke från bannätsförvaltaren,
4) leverans eller presentation av ny rullande materiel,
5) förarutbildning eller prov.
Järnvägsoperatören beslutar om och svarar för anlitandet av sådana assisterande förare

som avses i 1 mom. och ska i förväg underrätta bannätsförvaltaren om att en assisterande
förare anlitas.

15 §

Register över kompletterande intyg

En järnvägsoperatör ska föra ett register över de kompletterande intyg operatören utfär-
dar. I registret över kompletterade intyg ska järnvägsoperatören föra in

1) förarens namn samt identifierings- och kontaktuppgifter,
2) uppgifter om sådana utbildningar och godkänt avlagda prov som avses i 11 § 1 mom.

samt om intyg över avlagda prov, samt
3) de uppgifter som förutsätts i lokförardirektivet.
Registret över kompletterande intyg ska genomföras i enlighet med kommissionens be-

slut (2010/17/EG) om antagandet av grundläggande föreskrifter för register över lokförar-
bevis och kompletterande intyg enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/59/EG.

16 §

Järnvägsoperatörens rätt att få information för registret över kompletterande intyg

En läroanstalt och en examinator ska trots sekretessbestämmelserna lämna järnvägso-
peratören för registret över kompletterande intyg behövliga uppgifter när en förare har ge-
nomgått den utbildning som krävs för kompletterande intyg eller avlagt ett prov enligt
12 § 2 mom.

17 §

Användning av uppgifter i registret över kompletterande intyg och lagringstid

Järnvägsoperatören får använda uppgifterna i registret över kompletterande intyg till att
utfärda och återkalla kompletterande intyg, övervaka behörighet och behandla andra be-
hörighetsfrågor.

Järnvägsoperatören ska radera uppgifterna om en förare ur registret tio år från utgången
av det kompletterande intygets giltighetstid. Om det inom denna tidsfrist inleds en sådan
26



301/2018  
utredning som avses i 80 § i järnvägslagen, får uppgifterna inte raderas förrän utredningen
har slutförts.

18 §

Utlämnande av uppgifter ur registret över kompletterande intyg

Järnvägsoperatören får lämna ut uppgifter ur registret över kompletterande intyg endast
om förutsättningar för utlämnande enligt denna paragraf föreligger. Uppgifter får inte läm-
nas ut om det finns grundad anledning att misstänka att utlämnandet kränker integritets-
skyddet för den som söker eller innehar ett kompletterande intyg eller en sådan persons
intressen eller rättigheter.

Under de förutsättningar som anges i 1 mom. och trots sekretessbestämmelserna ska
järnvägsoperatören på begäran lämna ut uppgifter ur registret över kompletterande intyg
till behöriga finländska myndigheter och till järnvägsmyndigheter och myndigheter för
undersökning av olyckor i andra EES-stater. Utlämnandet av uppgifter ska vara nödvän-
digt för att mottagaren ska kunna fullfölja de uppgifter eller skyldigheter som föreskrivs i
lag eller i Europeiska unionens lagstiftning.

Den som begär uppgifter ska begära dem skriftligt eller elektroniskt och motivera sin
begäran. Den registeransvarige beslutar om utlämnande av uppgifter. Uppgifterna ska
lämnas utan obefogat dröjsmål.

Uppgifter enligt 16 § och denna paragraf får också lämnas ut med hjälp av en teknisk
anslutning eller på annat sätt i elektronisk form enligt överenskommelse med den registe-
ransvarige. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska mottagaren visa att uppgifterna
skyddas på behörigt sätt.

19 §

Den registeransvariges konkurs

Om den registeransvarige försätts i konkurs, svarar den nya järnvägsoperatör som tar
över verksamheten för att uppgifterna i registret över kompletterande intyg bevaras.

Om ingen tar över verksamheten, ska den registeransvarige överföra registret över
kompletterande intyg inklusive uppgifterna i registret till Trafiksäkerhetsverket, som efter
det svarar för att uppgifterna i registret bevaras.

Den som ansvarar för att uppgifterna i registret över kompletterande intyg bevaras ska
bevara registeruppgifterna i enlighet med 17 §.

20 §

Kompletterande intyg som beviljats i Sverige

Kompletterande intyg som i Sverige beviljats förare som hör till personalen hos en järn-
vägsoperatör som är etablerad i Sverige är som sådana i kraft i järnvägstrafik mellan Fin-
land och Sverige på finska statens gränsområde och järnvägsgränsstationer.

21 §

Anmälningar som gäller anställningsförhållanden

En järnvägsoperatör ska utan dröjsmål meddela Trafiksäkerhetsverket eller någon an-
nan som beviljat förarens förarbevis när anställningsförhållandet för en förare i dess tjänst
eller verksamheten för en förare som deltar i dess verksamhet inleds eller upphör.

Järnvägsoperatören ska också utan dröjsmål meddela Trafiksäkerhetsverket om arbets-
oförmåga för en sådan förare som avses i 1 mom. räcker längre än tre månader.
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8 kap.

Förarutbildning inom järnvägstrafiken

1 §

Krav på utbildning

En förare som avses i II avd. 7 kap. 1 § ska för att få allmän och yrkesmässig kompetens
genomgå de utbildningar som krävs för tillstånd och kompletterande intyg. Dessutom
krävs det att en examinator har bedömt de prov som krävs för uppgiften som förare med
godkänt resultat.

De utbildningar som krävs för tillstånd och kompletterande intyg enligt 1 mom. ska ord-
nas som skilda utbildningsdelar. Utbildningsdelen för tillstånd ska uppfylla de gällande
kraven i bilaga IV till lokförardirektivet. Också de utbildningar om rullande materiel och
bannät som ska anges i kompletterande intyg ska ordnas som skilda utbildningsdelar. Ut-
bildningsdelen om rullande materiel ska uppfylla de gällande kraven i bilaga V och utbild-
ningsdelen om bannätet de gällande kraven i bilaga VI till lokförardirektivet. Dessutom
ska i utbildningen beaktas bestämmelserna om tillämpliga utbildningsmetoder i bilaga III
till lokförardirektivet.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de utbildningsmetoder som
ska tillämpas vid förarutbildningen och om utbildningens innehåll.

2 §

Prov

Sedan en sådan utbildning som avses i 1 § har slutförts ska föraren med godkänt resultat
avlägga prov för att fastställa att föraren har de kunskaper och färdigheter som uppgiften
förutsätter. Proven ska examineras av en examinator som har godkänts för uppgiften.

Trafiksäkerhetsverket fastställer de prov som ska avläggas för att få tillstånd och för-
ordnar de examinatorer som ska anlitas vid proven. Trafiksäkerhetsverket ska beskriva
förfarandet för fastställandet av prov och förordnande av examinatorer när verket offent-
liggör det förfarande som ska iakttas vid beviljande av tillstånd enligt II avd. 7 kap. 4 §
4 mom.

Järnvägsoperatören fastställer de prov som ska avläggas för kompletterande intyg och
förordnar de examinatorer som ska anlitas vid proven. Järnvägsoperatören ska beskriva
förfarandet för fastställandet av prov och förordnande av examinatorer när operatören fast-
ställer det förfarande som ska iakttas vid beviljande av kompletterande intyg enligt II avd.
7 kap. 11 § 1 mom. Förarens förmåga att arbeta som förare ska bedömas genom ett kör-
prov som utförs på bannätet. Dessutom kan förarens förmåga att hantera avvikande situa-
tioner och funktionsstörningar och andra motsvarande förmågor mätas med hjälp av simu-
lator. I fråga om kompletterande intyg för bannät i Finland får endast en examinator som
Trafiksäkerhetsverket har godkänt examinera det prov som gäller kännedomen om bannä-
tet, inklusive kännedom om rutter och trafikregler.

Proven ska genomföras så att intressekonflikter undviks. Examinatorn för provet för ett
kompletterande intyg får dock höra till personalen hos den järnvägsoperatör som beviljar
intyget.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om prov och ordnandet av dem.
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3 §

Godkännande av läroanstalter

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan och för högst fem år läroanstalter som av-
ses i detta kapitel som anordnar utbildning för förare eller delar av utbildningen, om sö-
kanden har god yrkeskunskap om järnvägssystemet och den kunskap och skicklighet upp-
giften kräver samt ändamålsenligt undervisningsmaterial och ändamålsenliga lokaler.

Om läroanstalten utgör en del av en järnvägsoperatörs organisation, får järnvägsopera-
tören begära att det ärende som gäller godkännande av läroanstalten ska behandlas i sam-
band med ett ärende som gäller ansökan om säkerhetsintyg för järnvägsoperatören.

Trafiksäkerhetsverket ska ompröva godkännandet av en läroanstalt, om det sker väsent-
liga ändringar i de föreskrivna behörighetskraven för förare eller kraven för godkännande
av läroanstalter eller om läroanstalten begär det.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om kraven på läroanstalter och
om behörighetskraven för utbildare.

4 §

Skyldigheter för läroanstalter

En läroanstalt ska ge förberedande utbildning till alla förare och personer som söker sig
till föraruppgifter på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Om läroanstalten utgör
en del av en järnvägsoperatörs organisation, ska utbildningen vara tillgänglig på lika vill-
kor för alla, oberoende av om läroanstalten utbildar järnvägsoperatörens egen personal el-
ler andra personer som behöver utbildning.

Läroanstalten svarar för utbildningens innehåll tillsammans med järnvägsoperatören el-
ler den som har för avsikt att bli järnvägsoperatör.

Om omfattningen av den utbildning som läroanstalten ger ändras väsentligt, ska läro-
anstalten begära ett nytt godkännande av Trafiksäkerhetsverket.

5 §

Ordnande av handledning som ingår i förarutbildning

Om en läroanstalt som avses i detta kapitel inte har tillräckliga verksamhetsförutsätt-
ningar för att utföra handledning i framförande av rullande materiel, får en järnvägsope-
ratör utföra handledningen.

Det regleringsorgan som avses i 71 § i järnvägslagen kan ålägga ett järnvägsföretag att
tillhandahålla handledning enligt 1 mom. i framförande av rullande materiel för bolag eller
andra sammanslutningar som har för avsikt att inleda järnvägstrafik, om det inte finns an-
dra genomförbara alternativ för handledningen. Skyldighet att tillhandahålla handledning
kan påföras om järnvägsföretaget bedriver trafik som motsvarar den trafik som ett bolag
eller någon annan sammanslutning som begär handledning ämnar bedriva.

Om regleringsorganet ålägger ett järnvägsföretag att tillhandahålla handledning, ska or-
ganet beakta att järnvägsföretaget har tillräckliga förutsättningar för uppgiften och att
handledningen inte oskäligt begränsar järnvägsföretagets verksamhet.

Det järnvägsföretag som tillhandahåller handledning beslutar om de praktiska arrange-
mangen för handledningen i samråd med läroanstalten. Järnvägsföretaget ska få skälig er-
sättning för handledningen med beaktande av de kostnader som den orsakar och en skälig
avkastning. För ersättningen svarar det bolag eller den sammanslutning som begär hand-
ledning. Ersättningen ska vara rättvis för alla bolag och andra sammanslutningar som av-
ses i detta moment och som får handledning. Det järnvägsföretag som tillhandahåller
handledning kan kräva att ett bolag eller en sammanslutning som begär handledning beta-
lar ett förskott för handledningen eller ställer en säkerhet för betalningen av avgiften.
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6 §

Godkännande av examinator

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan examinatorer för prov som berättigar till
förarbevis och kompletterande intyg, om den sökande är insatt i synnerhet i provets äm-
nesområde och har sådan praktisk erfarenhet av det att han eller hon förmår bedöma an-
dras kunnande.

Examinatorer kan godkännas för högst fem år i sänder. Examinatorn ska genomföra de
prov som berättigar till förarbevis och kompletterande intyg på ett likvärdigt och icke-dis-
kriminerande sätt. Examinatorn ska i samband med godkännandet ge en försäkran om det-
ta.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om behörighetskrav för exami-
natorer och om upprätthållande av kompetensen.

9 kap.

Sjöfart på Finlands vattenområden

1 §

Rätt att bedriva sjöfart på Finlands vattenområden

För handelssjöfart inom Finlands vattenområden får inte användas andra fartyg än fin-
ska, om det inte är fråga om utrikes fart. Andra än finska fartyg får inte heller användas
för kryssningstrafik där kryssningsfartyget går från och till en finsk hamn.

Fartyg från stater som är medlemmar i Europeiska unionen har dock rätt att bedriva han-
delssjöfart enligt bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 3577/92 om tillämpning av
principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstater-
na (cabotage) och rådets förordning (EEG) nr 3921/91 om villkoren för att transportföre-
tag skall få utföra inrikes transporter av gods eller passagerare på inre vattenvägar i en an-
nan medlemsstat än den där de är hemmahörande.

2 §

Undantag som gäller cabotage

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd för handelssjöfart med utländskt fartyg enligt
1 §, om inget fartyg som seglar under Finlands eller någon annan EU-medlemsstats flagg
skäligen kan fås för ändamålet och

1) det är fråga om trafik mellan landskapet Åland och någon annan del av Finland, eller
2) det finns särskilda skäl till att använda det utländska fartyget i Finland.
Tillstånd beviljas för högst ett år i sänder. Innan tillstånd beviljas ska Trafiksäkerhets-

verket höra dem som saken gäller, om inte annat följer av ärendets natur eller brådskande
art.

Genom förordning av statsrådet kan enligt avtal med en främmande stat och under för-
utsättning av ömsesidighet föreskrivas att fartyg från den främmande staten har rätt att
utan ett i 1 mom. avsett tillstånd bedriva i 1 § angiven handelssjöfart, antingen helt och
hållet eller till de delar som bestäms i avtalet.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om utredningar för ansökan om
tillstånd.
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10 kap.

Behörighet för fartygspersonal

1 §

Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på fartygspersonal som arbetar på finska fartyg.
Detta kapitel tillämpas på fartygspersonal som arbetar på finska fiskefartyg med en

längd på minst 10 meter. På fartområde I i inrikes fart tillämpas detta kapitel dock endast
på fartygspersonal på fiskefartyg med en längd på minst 12 meter.

Detta kapitel tillämpas dock inte på fartygspersonal på
1) försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets fartyg som inte huvudsakligen an-

vänds i allmän trafik för transport av passagerare eller last,
2) fritidsbåtar,
3) fartyg med en längd på högst 10 meter som används inom industrianläggningars

klart avskilda uppdämningsbassänger,
4) fartyg med en längd på högst 10 meter som inte används i allmän trafik för transport

av passagerare, för reguljär transport av last eller för bogsering, med undantag för hyres-
båtar som hyrs ut bemannade,

5) fartyg som används i sådan frivillig sjöräddningsverksamhet som inte utgör kom-
mersiell verksamhet och vars besättning är utbildad för att sköta eftersöknings- och rädd-
ningsuppgifter inom sjöräddningstjänsten,

6) mudderverk utan eget framdrivningsmaskineri.
På fartygspersonal på vajerfärjor och pråmar tillämpas endast de behörighetskrav som

gäller radiopersonal.

2 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
1) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för männ-

iskoliv till sjöss (FördrS 11/1981),
2) direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk Europaparlamentets och rådets

direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk,
3) fartyg färdmedel och anordningar som har kontakt med vattnet och är avsedda för

färd på vatten,
4) fartygspersonal alla som arbetar ombord på ett fartyg,
5) passagerare alla personer med undantag av fartygets befälhavare och besättnings-

medlemmarna eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta om-
bord på ett fartyg för det fartygets behov eller barn under ett år,

6) fartygs längd 96 procent av hela längden i vattenlinjen på 85 procent av minsta mall-
djupet, mätt från kölens överkant, eller längden från förstävens förkant till roderhjärt-
stockens mittpunkt i samma vattenlinje, om detta mått är större; för fartyg konstruerade
med styrlastighet ska längden mätas i en vattenlinje som är parallell med konstruktions-
vattenlinjen; i fråga om fartyg med en längd under 12 meter är längden dock lika med far-
tygets största längd,

7) bruttodräktighet den i fartygets mätbrev angivna bruttodräktighet som har fast-
ställts enligt formeln i bilaga I till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention
(FördrS 31/1982); bruttodräktigheten för en fast kombination som består av skjutbogse-
rare och pråm är den sammanlagda bruttodräktigheten för dessa,
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8) fritidsbåt varje båt avsedd för sport- och fritidsändamål, oavsett typ eller framdriv-
ningsmaskineri, med en skrovlängd på 2,5–24 meter mätt enligt tillämpliga harmoniserade
standarder; med fritidsbåt avses inte ett bemannat fartyg som hyrs ut,

9) nöjesfartyg varje fartyg avsett för sport- och fritidsändamål med en skrovlängd på
över 24 meter mätt enligt tillämpliga harmoniserade standarder och en bruttodräktighet
under 500,

10) vajerfärja färjor som rör sig styrda av en lina eller någon annan av Trafiksäkerhets-
verket godkänd ersättande anordning,

11) hyresbåt fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om säkerhet och ut-
släppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) och som hyrs ut för fritidsbruk bemannade och
som i trafik utan på förhand angivna tidtabeller eller rutter medför högst tolv passagerare;
dock inte en segelbåt med ett skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 me-
ter, en båt med motor vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är under 15 kilowatt, en
vattenskoter och inte heller en roddbåt,

12) fiskefartyg fartyg som är utrustade eller används för att fånga fisk eller andra i vat-
ten levande naturresurser i kommersiellt syfte,

13) passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än tolv passagerare,
14) pråm fartyg som saknar eget framdrivningsmaskineri,
15) lastfartyg andra än i 8–14 punkten avsedda fartyg med en längd på minst 5,5 meter,
16) tankfartyg lastfartyg vars lastrum har byggts eller lämpar sig huvudsakligen för

transport av flytande last i bulk,
17) internationell fart trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländ-

ska hamnar; den internationella farten delas in i fyra fartområden som följer:
a) östersjötrafik är trafik utanför området för inrikes fart på Östersjön inklusive Finska

viken och Bottniska viken med latitudparallellen genom Skagen, 57o 44,8’ nordlig bredd,
som gräns mellan Danmark och Sverige mot Nordsjön,

b) närtrafik är trafik utanför området för östersjötrafik på Nordsjön och därmed för-
bundna vatten, dock inte längre bort än 12o västlig längd i väster eller 48o nordlig bredd i
söder eller 64o nordlig bredd i norr,

c) europatrafik är trafik utanför området för närtrafik, dock inte västligare än 12o västlig
längd, sydligare än 30o nordlig bredd eller östligare än 45o östlig längd,

d) fjärrtrafik är trafik utanför området för närtrafik och utanför området för europatra-
fik,

18) inrikes fart trafik mellan finska hamnar; med inrikes fart jämställs fart via Saima
kanal och därtill direkt anslutna ryska vattenområden till Viborg samt fart mellan Vihrevoj
och Viborg; inrikes farten delas in i tre fartområden som följer:

a) fartområde I omfattar åar, älvar, kanaler, hamnar, sjöar samt sådana områden i den
inre skärgården som inte direkt är utsatta för sjögång från öppna havet och dessutom korta
oskyddade farledsavsnitt i den inre skärgården,

b) fartområde II omfattar den yttre skärgården och sådana skärgårdsområden som är di-
rekt utsatta för sjögång från öppna havet,

c) fartområde III omfattar öppna havsområden i inrikes fart,
19) fiskefartygsklasser klasserna I, II och III så att fartyg med en längd som underskri-

der 15 meter hör till klass I, fartyg med en längd av minst 15 meter men under 24 meter
hör till klass II samt fartyg med en längd av minst 24 meter hör till klass III,

20) fångstområde I sjöarna samt den inre och yttre skärgården fram till den yttre grän-
sen av Finlands inre territorialvatten, fångstområde II havsområdena i Finska viken, norra
Östersjön och Bottniska viken norr om breddgraden 59o 00’ nordlig bredd, och
fångstområde III de övriga havsområdena i Östersjön, varvid gränsen mot Nordsjön går
mellan Danmark och Sverige vid Skagens breddgrad 57o 44,8’ nordlig bredd,

21) utbildning examen eller del därav som krävs för utfärdande eller förnyande av be-
hörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis som nämns i denna
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lag eller i författningar som utfärdats med stöd av den, om vilka det föreskrivs i yrkeshög-
skolelagen (932/2014) eller med stöd av den, lagen om yrkesutbildning eller med stöd av
den eller i föreskrifter som meddelats med stöd av ovannämnda lagar, eller annan utbild-
ning som Trafiksäkerhetsverket har godkänt med stöd av denna lag,

22) sjötjänstgöring tjänstgöring på andra fartyg än fritidsbåtar, nöjesfartyg, pråmar el-
ler vajerfärjor som inte är fritt styrbara såsom hörande till fartygspersonalen eller i form
av handledd praktik; som sjötjänstgöring kan dock också räknas tjänstgöring på nöjesfar-
tyg med en bruttodräktighet på minst 500 i sådana uppgifter för vilka det krävs behörig-
hetsbrev enligt 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbild-
ning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984), nedan STCW-konventionen; vid be-
räkningen av sjötjänstgöring som krävs för erhållande av behörighetsbrev räknas en 30 da-
gars period ombord som en månad,

23) maskineffekt framdrivningsmaskineriets största sammanlagda kontinuerliga nomi-
nella effekt, angiven i kilowatt, enligt besiktningsbeviset eller något annat officiellt doku-
ment,

24) effekttal det tal som fås genom att de disponibla ångpannornas största tillåtna drift-
tryck och produkterna av effektens talvärden adderas, varvid med drifttryck avses över-
tryck, angivet i bar, och med effekt den värmeenergi som under tidsenheten överförs i
vätska och ånga, angiven i megawatt.

3 §

Behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis

De som arbetar ombord på ett fartyg ska ha behörighet enligt detta kapitel.
Av medlemmarna av fartygspersonalen kan utöver det som annars krävs för tjänstgö-

ringen också krävas specialbehörigheter enligt fartygets egenskaper eller enligt arbetsupp-
gifterna. Över påvisad behörighet utfärdas ett behörighetsbrev eller ett certifikat över spe-
cialbehörighet.

Den som har ett sådant behörighetsbrev för befäl eller certifikat över specialbehörighet
i lastoperationer på tankfartyg som utfärdats av en behörig myndighet i någon annan stat,
och som arbetar ombord på ett fartyg under finsk flagg, ska ha ett kompetensbevis över
erkännande av behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet.

När ett finskt fartyg har bortfraktats åt en utlänning för att användas i trafik mellan de
stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på sådana villkor att den ut-
ländska befraktaren kan bestämma om fartygets användning för sjöfart, ska fartygets be-
fälhavare ha ett behörighetsbrev enligt denna lag och vid behov ett certifikat över special-
behörighet och motsvarande kompetensbevis. Den övriga fartygspersonalen ska ha ett så-
dant behörighetsbrev som deras respektive uppgifter förutsätter och vid behov ett certifi-
kat över specialbehörighet och motsvarande kompetensbevis.

4 §

Behörighetskrav för befälhavare på lastfartyg och passagerarfartyg

Befälhavaren på ett passagerarfartyg med en bruttodräktighet under 100, som används
på ett namngivet och avgränsat område inom fartområde I i inrikes fart, ska ha förarbrev
eller förarbrev A för fiskefartyg.

Befälhavaren på ett lastfartyg med en bruttodräktighet under 100, som används inom
fartområde I i inrikes fart, ska ha förarbrev eller förarbrev B för fiskefartyg.

Befälhavaren på ett lastfartyg med en bruttodräktighet under 100, som används inom
fartområdena II och III i inrikes fart, ska ha fullgjort utbildningen för skeppare i inrikes
fart och ha tjänstgjort fyra månader till sjöss. Utbildningen och sjötjänstgöringen för skep-
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pare i inrikes fart ska styrkas genom ett intyg utfärdat av Trafiksäkerhetsverket och de kan
ersättas med skepparbrev B för fiskefartyg.

Befälhavaren på ett lastfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet om minst 100 men
under 500 ska ha skepparbrev för inrikes fart eller skepparbrev B för fiskefartyg.

Befälhavaren på ett passagerarfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet under 300
ska ha skepparbrev för inrikes fart eller skepparbrev B för fiskefartyg. Av befälhavaren på
ett passagerarfartyg som används i inrikes fart inom fartområde III krävs därtill minst 12
månaders sjötjänstgöring som styrman eller befälhavare.

Befälhavaren på ett passagerarfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet om minst
300 men under 500 ska ha skepparbrev för inrikes fart eller skepparbrev B för fiskefartyg
och ha tjänstgjort 12 månader till sjöss som styrman eller befälhavare.

Befälhavaren på ett fartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet om minst 500 men un-
der 1 000 ska ha vaktstyrmansbrev eller skepparbrev A för fiskefartyg. Av befälhavaren
på passagerarfartyg krävs därtill minst 12 månaders sjötjänstgöring som styrman eller be-
fälhavare.

Befälhavaren på ett fartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet om minst 1000 men un-
der 3 000 ska ha överstyrmansbrev eller vaktstyrmansbrev och ha tjänstgjort 36 månader
till sjöss som styrman eller 24 månader som styrman, varav minst 12 månader som över-
styrman.

Befälhavaren på ett fartyg med en bruttodräktighet under 500 i östersjötrafik eller när-
trafik ska ha behörighetsbrev för befälhavare i närtrafik.

Befälhavaren på ett fartyg med en bruttodräktighet under 500 i europatrafik eller fjärr-
trafik ska ha överstyrmansbrev och ha tjänstgjort 36 månader till sjöss som styrman eller
24 månader som styrman, varav minst 12 månader som överstyrman.

Befälhavaren på ett fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet om minst 500
men under 3 000 ska ha överstyrmansbrev och ha tjänstgjort 36 månader till sjöss som
styrman eller 24 månader som styrman, varav minst 12 månader som överstyrman.

Befälhavaren på ett fartyg med en bruttodräktighet om 3 000 eller mera ska ha sjökap-
tensbrev.

5 §

Behörighet för maskinbefäl på ångfartyg och motorfartyg

Den som hör till maskinbefälet på ett motorfartyg ska ha ett behörighetsbrev för motor-
fartyg och den som hör till maskinbefälet på ett ångfartyg ett behörighetsbrev för ångfar-
tyg.

6 §

Behörighetskrav för maskinchef på lastfartyg och passagerarfartyg

Fartygets befälhavare får tjänstgöra som maskinchef endast på fartyg med en maskin-
effekt under 350 kilowatt där maskinkontrollinstrumenten är placerade så att maskineriet
kan styras från manöverplatsen.

Maskinchefen på ett fartyg i inrikes fart med en maskineffekt av minst 350 kilowatt men
under 750 kilowatt ska ha maskinskötarbrev.

Maskinchefen på ett fartyg i inrikes fart med en maskineffekt av minst 750 kilowatt men
under 3 000 kilowatt ska ha vaktmaskinmästarbrev och ha tjänstgjort minst 12 månader
till sjöss som maskinmästare.

Maskinchefen på ett fartyg med en maskineffekt av minst 350 kilowatt men under 750
kilowatt i östersjötrafik och närtrafik ska ha maskinskötarbrev och ha tjänstgjort minst 12
månader till sjöss som maskinmästare.
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Maskinchefen på ett fartyg med en maskineffekt av minst 350 kilowatt men under 750
kilowatt i europatrafik och fjärrtrafik ska ha vaktmaskinmästarbrev och ha tjänstgjort
minst 12 månader till sjöss som maskinmästare.

Maskinchefen på ett fartyg i internationell fart med en maskineffekt av minst 750 ki-
lowatt men under 3 000 kilowatt ska ha minst behörighetsbrev för maskinchefer på fartyg
med en maskineffekt under 3 000 kilowatt.

Maskinchefen på ett fartyg med en maskineffekt av minst 3000 kilowatt ska ha över-
maskinmästarbrev.

Maskinchefen på ett ångfartyg ska ha ett behörighetsbrev i enlighet med ångpannornas
totala effekttal.

Närmare bestämmelser om det behörighetsbrev som krävs av driftsövervakare av tryck-
bärande anordning på fartyg och om hur användare av tryckbärande anordningar ska göras
förtrogna med uppgiften utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §

Behörighetskrav för förare av hyresbåt som hyrs ut bemannad

Förare av hyresbåt som hyrs ut bemannad ska ha ett förarbrev för hyresbåt. Om föraren
av en hyresbåt som hyrs ut bemannad framför hyresbåten i internationell fart, ska han eller
hon förutom ett förarbrev för hyresbåt också ha ett internationellt behörighetsbrev för fö-
rare av fritidsbåt.

8 §

Behörighetskrav för befäl på fiskefartyg

Befälhavaren på ett fiskefartyg i klass I ska ha förarbrev B för fiskefartyg i fångstom-
råde I och II och förarbrev A för fiskefartyg i fångstområde III.

Befälhavaren på ett fiskefartyg i klass II ska ha förarbrev A för fiskefartyg.
Styrmannen på ett fiskefartyg i klass III ska ha skepparbrev B för fiskefartyg och befäl-

havaren ska ha skepparbrev A för fiskefartyg.
Fartygets befälhavare får tjänstgöra som maskinchef endast på fiskefartyg med en ma-

skineffekt under 350 kilowatt där maskinkontrollinstrumenten är så placerade att fartyget
kan styras från manöverplatsen.

På ett fiskefartyg med en maskineffekt av minst 350 kilowatt men under 750 kilowatt
ska en medlem av besättningen ha maskinskötarbrev.

Om fiskefartyget har en maskineffekt av minst 750 kilowatt, ska maskinchefen ha vakt-
maskinmästarbrev.

Den som har genomgått säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg och som har
1) vaktstyrmansbrev kan tjänstgöra som styrman på fiskefartyg i klass III på Öster-

sjön; befälhavare på fiskefartyg i klass III ska därtill ha tjänstgjort 12 månader som styr-
man, varav minst sex månader som styrman eller befälhavare på fiskefartyg med en
längd av 12 meter eller mer,

2) skepparbrev för inrikes fart kan tjänstgöra som befälhavare på ett sådant fiskefartyg
vars framförande kräver förarbrev A för fiskefartyg,

3) förarbrev kan tjänstgöra som befälhavare på ett sådant fiskefartyg vars framförande
kräver förarbrev B för fiskefartyg.
35



301/2018  
9 §

Behörighetskrav för radiooperatörer

Fartygs radiooperatörer ska ha ett med stöd av informationssamhällsbalken (917/2014)
utfärdat och giltigt behörighetsbevis som berättigar till användning av radiostationen i frå-
ga.

10 §

Befälhavarens minimiålder

Den som är befälhavare på ett passagerarfartyg eller lastfartyg i internationell fart ska
ha fyllt 20 år. Befälhavaren på ett passagerarfartyg eller lastfartyg i inrikes fart ska ha fyllt
18 år.

11 §

Tillämpning av EU:s lagstiftning om behörighet

Förpliktelserna enligt rådets direktiv 91/672/EEG om det ömsesidiga erkännandet av
båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar, nedan
direktivet om båtförarcertifikat, rådets direktiv 96/50/EG om harmonisering av villkoren
för att erhålla nationella förarbevis för gods- eller personbefordran på gemenskapens inre
vattenvägar, nedan direktivet om villkoren för att erhålla förarbevis, och rådets direktiv
87/540/EEG om tillstånd att utföra varutransporter på vattenvägar inom nationell och in-
ternationell transport och om ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra
behörighetsbevis, nedan direktivet om varutransporter på vattenvägar, är i kraft i Finland.
På fartygsbefälhavare, besättning och trafikidkare på fartyg i inlandssjöfart i Finland til-
lämpas dock inte bestämmelserna om villkoren för att erhålla förarbevis, kraven på rätt att
yrkesmässigt utöva verksamhet eller examenskrav i direktivet om villkoren för att erhålla
förarbevis och direktivet om varutransporter på vattenvägar.

12 §

Utfärdande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på ansökan behörighetsbreven och certifikaten över spe-
cialbehörighet och för in uppgifter om dem i trafik- och transportregistret. Kommunika-
tionsverket utfärdar dock behörighetsbevis enligt 9 § i enlighet med det internationella ra-
dioreglemente som utgör bilaga till konventionen om Internationella teleunionen (ITU)
(FördrS 94/1996).

För utfärdandet av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet förutsätts det
att sökanden i fråga om ålder, hälsotillstånd, kunskaper, färdigheter, utbildning och er-
farenheter uppfyller de behörighetsvillkor som gäller för behörighetsbrevet eller certifika-
tet. Sökanden ska till stöd för sin ansökan lägga fram de uppgifter och den utredning som
behövs för utfärdande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet.

För erhållande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet förutsätts det
dessutom att Trafiksäkerhetsverket har godkänt utbildningsanordnaren och den utbildning
som getts såsom avses i 11 kap. 1 och 3 §.

För genomförande av STCW-konventionen, SOLAS-konventionen, konventionen om
arbete till sjöss från 2006 (FördrS 51 och 52/2013), direktivet om minimikrav på utbild-
ning för sjöfolk, rådets direktiv 97/70/EG om att införa harmoniserade säkerhetsregler för
fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver samt det internationella radioregle-
mente som utgör bilaga till konventionen om Internationella teleunionen får genom för-
ordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om behörighetsbrev, certifikat över
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specialbehörighet samt om behörighets- och specialbehörighetsvillkor. Genom förordning
av statsrådet får också utfärdas närmare bestämmelser om de behövliga nationella behö-
righetsbreven och behörighetsvillkoren samt om de omständigheter som ska läggas fram
i ansökan om behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet.

Trafiksäkerhetsverket fastställer formulären för behörighetsbrev, certifikat över speci-
albehörighet och kompetensbevis. Trafiksäkerhetsverket får för genomförande av Interna-
tionella sjöfartsorganisationens (IMO) riktlinjer och rekommendationer meddela närmare
föreskrifter om specialbehörighet, om innehållet i och ordnandet av utbildning för sådan
behörighet samt om krav på förtrogenhetsutbildning. Trafiksäkerhetsverket får också
meddela närmare föreskrifter om förfarandet för ansökan om behörighetsbrev och certifi-
kat över specialbehörighet.

13 §

Specialutbildning

Av medlemmarna av fartygspersonalen kan utöver det som annars krävs för tjänstgö-
ringen också krävas specialutbildning enligt fartygets egenskaper eller enligt arbetsupp-
gifterna.

De som arbetar ombord på fiskefartyg ska ha säkerhetsutbildning.
Närmare bestämmelser om kraven gällande specialutbildning och förtrogenhetsutbild-

ning enligt fartygstypen på passagerarfartyg och tankfartyg och enligt fartygspersonalens
arbetsuppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. För genomförande av STCW-
konventionen, SOLAS-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för sjö-
folk får genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om säkerhets-,
brandbekämpnings- och sjukvårdsutbildning.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildning för däcksmän
samt om säkerhetsutbildning för personer som arbetar ombord på fiskefartyg.

14 §

Giltighetstid för och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

Behörighetsbreven och certifikaten över specialbehörighet gäller för viss tid eller tills
vidare. För genomförande av STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på ut-
bildning för sjöfolk får genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om
giltighetstider för behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet. Närmare bestäm-
melser om giltighetstiderna för de nationella behörighetsbreven får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

När behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet förnyas ska sökanden lägga
fram utredning om att han eller hon har bevarat sin yrkeskompetens. Genom förordning
av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om förnyande av behörighetsbrev och
certifikat över specialbehörighet samt om utredning om bevarad yrkeskompetens.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om den specialutbildning, ut-
bildning ombord på fartyg och arbetserfarenhet som krävs för förnyande av behörighets-
brev och certifikat över specialbehörighet samt om förfarandena vid övergångsperioder.

15 §

Erkännande av behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet enligt STCW-
konventionen som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på skriftlig ansökan ett sådant i 3 § avsett kompetensbe-
vis som visar att verket erkänner ett behörighetsbrev eller ett certifikat över specialbehö-
righet som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat. Med kompetensbeviset be-
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kräftas att innehavaren av behörighetsbrevet kan arbeta ombord på ett finskt fartyg som
befälhavare, överstyrman, styrman, maskinchef, första maskinmästare eller i en annan ma-
skinmästar- eller elmästarbefattning eller sköta lastoperationer på tankfartyg.

Ett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som överensstämmer med
STCW-konventionen och som en behörig myndighet i en EES-stat har utfärdat ska erkän-
nas.

Trafiksäkerhetsverket kan erkänna ett behörighetsbrev eller ett certifikat över special-
behörighet utfärdat av en behörig myndighet i någon annan stat än en EES-stat om

1) staten är fördragsslutande part i STCW-konventionen,
2) staten har påvisat för IMO:s sjösäkerhetskommitté att den har genomfört bestäm-

melserna i konventionen,
3) Europeiska kommissionen har erkänt statens utbildnings- och certifieringssystem,

och
4) Trafiksäkerhetsverket och den behöriga myndigheten i staten i fråga har ingått eller

bereder en bilateral överenskommelse om erkännande av behörighetsbrev och certifikat
över specialbehörighet.

Kompetensbevis för befattningen som befälhavare, överstyrman, maskinchef och första
maskinmästare på ett fartyg kan dock beviljas endast under förutsättning att personen kän-
ner till sjöfartslagstiftningen i Finland till den del den har betydelse för befattningen.

Kompetensbevisen ska utfärdas i enlighet med regel I/2.7 och I/2.8 i STCW-konventio-
nen.

Trafiksäkerhetsverket får för genomförande av direktivet om minimikrav på utbildning
för sjöfolk meddela närmare föreskrifter om de dokument som ska bifogas ansökan om
kompetensbevis.

16 §

Arbete på fartyg medan en ansökan om kompetensbevis behandlas

Trafiksäkerhetsverket får tillåta att en sjöfarare arbetar ombord på ett finskt fartyg i
högst tre månader utan ett erkänt behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet,
om sjöfararen har ett giltigt behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som ut-
färdats av en behörig myndighet i en part i STCW-konventionen i enlighet med konven-
tionens bestämmelser och som berättigar till arbete i befattningen i fråga och ansökan om
erkännande av behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet har gjorts, om
inte arbetandet äventyrar fartyget, miljön eller människoliv.

En förutsättning för arbete ombord är att sjöfararen har ett intyg från Trafiksäkerhets-
verket över att ansökan om kompetensbevis har mottagits.

Om Trafiksäkerhetsverket fattar ett nekande beslut om beviljande av kompetensbevis,
upphör rätten att arbeta i följande hamn.

17 §

Erkännande av andra behörighetsbrev än sådana som överensstämmer med STCW-
konventionen

Trafiksäkerhetsverket kan på skriftlig ansökan utfärda ett intyg över erkännande också
för en sökande som har ett behörighetsbrev för däcks- eller maskinbefäl som utfärdats av
en behörig myndighet i en EES-stat och som inte baserar sig på STCW-konventionen. Yr-
keskompetens för inre farvatten ska dock erkännas i enlighet med direktivet om båtförar-
certifikat.

Vid erkännandet ska lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) tilläm-
pas. I fråga om yrkespersoner inom sjöfarten är Trafiksäkerhetsverket behörig myndighet
enligt den lagen.
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En förutsättning för att utöva yrket är sådan språkkunskap som behövs i befattningen i
Finland.

18 §

Förvaring och uppvisande av certifikat och dokument

Behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet, kompetensbevis och intyg över be-
hörighet ska förvaras i original ombord på det fartyg där innehavaren av dokumentet ar-
betar. Innehavaren ska visa upp behörighetsbrevet, certifikatet över specialbehörighet,
kompetensbeviset eller intyget över behörighet, om en behörig myndighet kräver det och
dess existens inte kan styrkas på något annat sätt.

11 kap.

Godkännande av utbildningsanordnare och utbildningar inom sjöfarten

1 §

Godkännande av utbildningsanordnare inom sjöfarten

Sådan utbildning inom sjöfarten som leder till ett behörighetsbrev eller certifikat över
specialbehörighet för sjöfart enligt STCW-konventionen som Trafiksäkerhetsverket be-
viljar, eller någon annan sjöfartsutbildning enligt STCW-konventionen för vilken utbild-
ningsanordnaren enligt konventionen ska godkännas, får endast ges av en utbildningsan-
ordnare som Trafiksäkerhetsverket har bedömt och godkänt i enlighet med den konventio-
nen.

Utbildningsanordnaren ska ansöka om godkännande hos Trafiksäkerhetsverket. Trafik-
säkerhetsverket bedömer om utbildningsanordnaren uppfyller kraven enligt STCW-kon-
ventionen, eller i de fall som avses i 3 mom. kraven enligt 2 §. Utifrån bedömningen god-
känner Trafiksäkerhetsverket de utbildningsanordnare som uppfyller kraven. Bedömning-
en kan innefatta en bedömning av de lokaler och den utrustning som används för utbild-
ningen.

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl godkänna också en utbildningsanordnare
som ger en sådan utbildning som leder till behörighetsbrev eller certifikat över specialbe-
hörighet för sjöfart som inte överensstämmer med STCW-konventionen.

Godkännandet ges tills vidare eller av särskilda skäl för viss tid.
Närmare bestämmelser om krav på utbildningsanordnare får utfärdas genom förordning

av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för
godkännande och om de dokument som ska bifogas ansökan.

2 §

Förutsättningar för att godkänna anordnare av utbildning som inte överensstämmer med 
STCW-konventionen

En i 1 § 3 mom. avsedd utbildningsanordnare som godkänns av särskilda skäl ska ha
1) undervisningspersonal som har god yrkesmässig kompetens inom det delområde av

sjöfarten som utbildningen gäller samt den kunskap och skicklighet som uppgiften kräver,
och

2) ett kvalitetsstyrningssystem.
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3 §

Godkännande av utbildning inom sjöfarten

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan utbildningar som uppfyller kraven i
STCW-konventionen och av särskilda skäl andra utbildningar inom sjöfarten som leder
till behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet. Godkännandet av utbildningen
gäller utbildningens innehåll och utbildningsarrangemangen. En utbildning ska godkän-
nas innan den inleds.

För att en utbildning ska godkännas förutsätts det att
1) utbildningsanordnaren har en detaljerad skriftlig utbildningsplan, som innefattar de

undervisningsmetoder, förfaranden och undervisningsmaterial som behövs för uppfyllan-
det av behörighetskraven,

2) utbildningsanordnaren har sådana lokaler och sådan utrustning som utbildningen
förutsätter, och

3) en utbildning som med stöd av 1 mom. kan godkännas av särskilda skäl uppfyller
kraven enligt IMO:s eller Internationella arbetsorganisationens (ILO) regler och rekom-
mendationer eller enligt andra internationella förpliktelser, eller de nationella krav som fö-
reskrivits med stöd av denna lag eller som ingår i de examensgrunder som Utbildningssty-
relsen har fastställt, och som syftar till att säkerställa en tillräcklig nivå på utbildningen.

Om utbildningskraven ändras väsentligt, ska en ny ansökan om godkännande göras.
Trafiksäkerhetsverket ska informera utbildningsanordnarna om väsentliga ändringar i ut-
bildningskraven.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildningens innehåll och
utbildningsarrangemangen, i första hand genom att tillämpa STCW-konventionen eller
IMO:s eller ILO:s regler och rekommendationer. Trafiksäkerhetsverket får även meddela
närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande och om vilka dokument som ska bi-
fogas ansökan.

4 §

Bedömning

Trafiksäkerhetsverket får utvärdera de utbildningsanordnare och den utbildning som
verket godkänt. Vid utvärderingen kontrolleras att utbildningen och utbildningsarrange-
mangen motsvarar kraven enligt 1–3 §.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de dokument som behövs
vid utvärderingen.

5 §

Utbildningsanordnares anmälningsplikt

En godkänd utbildningsanordnare ska omedelbart informera Trafiksäkerhetsverket om
väsentliga ändringar i de uppgifter som getts i en ansökan enligt 1 eller 3 § eller som sö-
kanden annars gett.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska anmä-
las enligt denna paragraf och om hur de ska sändas till Trafiksäkerhetsverket.
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12 kap.

Tillståndspliktig flygverksamhet

1 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) Chicagokonventionen konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS

11/1949),
2) EASA-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrät-
tande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv
91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG,

3) ECAC Europeiska civila luftfartskonferensen,
4) tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet tillstånd som krävs för användning av obe-

mannade luftfartyg som styrs från en fjärrstyrningsplats,
5) lufttrafikförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008

om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen,
6) förordningen om luftfartsavtal med tredjeland Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 847/2004 om förhandling om och genomförande av luftfartsavtal mellan
medlemsstater och tredje länder.

2 §

Lufttrafik

För lufttransport av passagerare, post eller gods mot betalning eller annan ersättning
(lufttrafik) krävs operativ licens enligt lufttrafikförordningen.

Trafiksäkerhetsverket beviljar operativa licenser på ansökan. Utöver vad som i lufttra-
fikförordningen föreskrivs om förutsättningar för beviljande av operativ licens krävs det
att de personer som fortlöpande och faktiskt kommer att stå för driften av sökandens verk-
samhet har gott anseende. En person uppfyller inte kravet på gott anseende, om han eller
hon under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren
till bötesstraff för allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter om anställningsför-
hållanden, näringsutövning, bokföring, skuldförhållanden, bedrivande av trafik eller tra-
fiksäkerhet och gärningen visar att personen är uppenbart olämplig att bedriva lufttrafik.

De luftfartyg som lufttrafikföretag använder ska registreras i luftfartygsregistret i Fin-
land. Trafiksäkerhetsverket kan tillåta att ett luftfartyg som ett lufttrafikföretag använder
registreras i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, om dess flygsäkerhet kan över-
vakas på ett ändamålsenligt sätt.

3 §

Lufttrafik på flygrutter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med start- eller 
slutpunkt i Finland

För bedrivande av lufttrafik på flygrutter inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet med start- eller slutpunkt i Finland krävs en operativ licens som beviljats i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Trafiksäkerhetsverket kan i enskilda fall
eller på grundval av internationella förpliktelser som är bindande för Finland bevilja även
andra än ovan avsedda innehavare av en operativ licens ett tillstånd att bedriva sådan tra-
fik.
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4 §

Regelbunden lufttrafik mellan Finland och tredjeländer

Om inte något annat följer av 5 §, krävs för sådan regelbunden lufttrafik som avses i
lufttrafikförordningen mellan Finland och ett tredjeland att

1) lufttrafikföretaget har en operativ licens enligt 2 § och är etablerat i Finland,
2) lufttrafikföretaget är ett bolag som utsetts av ett tredjeland och som uppfyller de vill-

kor för bedrivande av trafik som ställts i luftfartsavtalet mellan Finland och tredjelandet i
fråga, eller

3) lufttrafikföretaget är ett bolag som utsetts av ett tredjeland, har ett av en myndighet
i det landet beviljat tillstånd som motsvarar ett certifikat enligt artikel 8.2 i EASA-förord-
ningen som berättigar till att bedriva kommersiell trafik med luftfartyg, nedan
drifttillstånd, och uppfyller de krav på flygbolag i tredjeländer som uppställs i denna lag
och i Europeiska unionens förordningar samt att kommunikationsministeriet anser att det
med tanke på trafikpolitiken i Finland är motiverat att bevilja tillstånd.

Trafiksäkerhetsverket fastställer vid behov transportavgifterna, platsutbudet, tidtabel-
lerna och övriga lufttrafikvillkor.

Trafiksäkerhetsverket kan särskilt intyga ett lufttrafikföretags trafikrättighet.

5 §

Utdelning av begränsade trafikrättigheter

För regelbunden lufttrafik mellan Finland och tredjeländer behövs trafiktillstånd om ut-
övandet av trafikrättigheter begränsas i ett luftfartsavtal.

Trafiksäkerhetsverket beviljar trafiktillstånd på ansökan. Om det finns ett begränsat an-
tal trafikrättigheter och trafiktillstånd inte kan beviljas alla sökande, ska beslutet basera sig
på en övergripande granskning, där hänsyn tas till passagerar- och godstrafikens behov,
främjande av konkurrensen och en balanserad utveckling av lufttrafiken inom Europeiska
unionen.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de utredningar utifrån vilka de
sökande jämförs.

6 §

Icke-regelbunden lufttrafik mellan Finland och tredjeländer

Ett lufttrafikföretag som innehar en operativ licens som beviljats i en EES-stat får flyga
enstaka flygningar eller en flygserie med flera flygningar (icke-regelbunden lufttrafik)
mellan Finland och tredjeländer utan något särskilt tillstånd. Om ett lufttrafikföretag som
bedriver regelbunden trafik enligt 4 § kräver det, kan Trafiksäkerhetsverket dock förbjuda
bedrivande av icke-regelbunden lufttrafik, om det medför sådana ekonomiska olägenheter
för det berörda lufttrafikföretagets verksamhet som inte kan betraktas som obetydliga, och
om det lufttrafikföretag som bedriver icke-regelbunden lufttrafik med sin verksamhet
kringgår begränsningarna för regelbunden lufttrafik.

Av lufttrafikföretag från tredjeländer krävs tillstånd för att flyga i icke-regelbunden
lufttrafik mellan Finland och tredjeländer. Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan till-
stånd, om lufttrafikföretaget visar att dess drifttillstånd och operativa licens eller tillstånd
som motsvarar dessa gör det möjligt att bedriva trafiken och att det förfogar över materiel
som lämpar sig för adekvata flygningar.

Trafiksäkerhetsverket kan vägra bevilja tillstånd om det finns anledning att misstänka
att

1) sökanden inte förmår bedriva trafiken med yrkesskicklighet och på ett betryggande
sätt,
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2) sökanden inte har tillräcklig ansvarsförsäkring för skador vid luftfart,
3) sökanden med hjälp av ett tillstånd försöker kringgå de krav på bedrivande av regel-

bunden lufttrafik som föreskrivs i 4 och 5 §, eller
4) sökandens hemstat inte i sin tur skulle bevilja ett finskt lufttrafikföretag tillstånd.
Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om de dokument över ett tillstånd enligt

2 mom. med hjälp av vilka sökanden visar att tillståndsvillkoren uppfylls. Trafiksäker-
hetsverket kan dessutom genom föreskrifter begränsa den andel som andra lufttranspor-
ter än de som säljs som en del av paketresor får utgöra av det totala platsutbudet på varje
flygning, förutsatt att begränsningen baserar sig på internationell praxis som tillämpas
allmänt i EES-staterna eller på ömsesidighet. I föreskrifterna ska beaktas Europeiska
unionens lagstiftning om bedrivande av icke-regelbunden lufttrafik och dessutom

1) de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen,
2) ECAC:s rekommendationer,
3) internationell praxis till den del den allmänt tillämpas i medlemsstaterna.

7 §

Lufttrafik över finskt territorium

För regelbunden och icke-regelbunden lufttrafik över finskt territorium krävs tillstånd,
om inte något annat avtalas mellan Finland och lufttrafikföretagets hemstat på grundval
av ett bilateralt eller multilateralt avtal.

I andra än de fall som avses i 1 mom. beviljar Trafiksäkerhetsverket tillstånd för lufttra-
fik över finskt territorium. Tillstånd beviljas för antingen regelbunden eller icke-regelbun-
den lufttrafik. Tillstånd beviljas, om lufttrafikföretaget visar att dess drifttillstånd och ope-
rativa licens eller tillstånd som motsvarar dessa gör det möjligt att bedriva trafiken och att
det förfogar över materiel som lämpar sig för adekvata flygningar.

Tillstånd kan vägras om det finns anledning att misstänka att
1) sökanden inte förmår bedriva trafiken med yrkesskicklighet och på ett betryggande

sätt,
2) sökanden inte har tillräcklig ansvarsförsäkring för skador vid luftfart, eller
3) sökandens hemstat inte i sin tur skulle bevilja ett finskt lufttrafikföretag tillstånd.

8 §

Bruksflygtillstånd

Bestämmelser om användning av luftfartyg för specialuppgifter (specialiserad flyg-
verksamhet) finns i EASA-förordningen och i kommissionens förordning (EU) nr
965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift en-
ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, nedan
flygdriftförordningen. I de fall då de förordningarna inte ska tillämpas krävs tillstånd för
specialiserad flygverksamhet (bruksflygtillstånd). Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansö-
kan bruksflygtillstånd till en sökande som har den organisation och personal som krävs för
att bruksflyg ska kunna utföras på ett betryggande sätt och förfogar över materiel som läm-
par sig för den planerade verksamheten. Bruksflygtillstånd beviljas för viss tid, vilken Tra-
fiksäkerhetsverket bestämmer utifrån sökandens verksamhetsförutsättningar, de bestäm-
melser och föreskrifter som gäller verksamheten eller på någon annan motsvarande grund.

Något bruksflygtillstånd krävs inte om en verksamhetsutövare med hemort eller huvud-
sakligt driftställe i någon annan EES-stat visar att den uppfyller de krav på tillstånd och
behörighet eller andra motsvarande krav som i den staten ställs på motsvarande verksam-
het. Trafiksäkerhetsverket kan dock ställa sådana icke-diskriminerande villkor som be-
hövs för att säkerställa att verksamheten är säker.
43



301/2018  
Trafiksäkerhetsverket kan tillåta att bruksflyg bedrivs efter anmälan eller utan tillstånd,
om ett tillstånd inte behövs för att trygga säkerheten. Bruksflygtillstånd krävs inte för föl-
jande flygningar när de genomförs i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter:

1) flygningar för bogsering av segelflygplan,
2) flygningar för fallskärmshoppning,
3) flygningar för övervakning av skogsbränder,
4) statlig eller militär luftfart,
5) sporadiska efterspanings- och räddningsflygningar på begäran av en myndighet.
Trafiksäkerhetsverket meddelar de närmare föreskrifter om förutsättningarna för erhål-

lande av bruksflygtillstånd som behövs för säker bruksflygverksamhet. Föreskrifterna kan
gälla

1) dimensionering och yrkesskicklighet i fråga om organisation och personal för inne-
havare av bruksflygtillstånd,

2) materiel som används för den verksamhet som avses i bruksflygtillståndet,
3) drifthandböcker och förfaranden för innehavare av bruksflygtillstånd,
4) ekonomiska krav på innehavare av bruksflygtillstånd.
Med undantag för obemannade luftfartyg med en operativ massa på högst 150 kilogram

ska luftfartyg som används för bruksflyg registreras i luftfartygsregistret i Finland. Trafik-
säkerhetsverket kan bevilja ett luftfartyg som registrerats i en annan medlemsstat bruks-
flygtillstånd om dess flygsäkerhet kan övervakas på ett ändamålsenligt sätt. Om inte något
lämpligt i en medlemsstat registrerat luftfartyg står till förfogande för bruksflyg och om
inte flygsäkerheten äventyras, kan Trafiksäkerhetsverket godkänna att ett luftfartyg som
registrerats i luftfartygsregistret i ett tredjeland används. Trafiksäkerhetsverket får medde-
la närmare föreskrifter om de förutsättningar under vilka ett sådant luftfartyg kan godkän-
nas för bruksflygningsuppdrag.

9 §

Tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet. För att tillstånd
ska beviljas förutsätts det att sökanden har den personal som krävs för att bedriva säker
fjärrstyrd flygverksamhet samt förfogar över materiel som lämpar sig för verksamheten
och har anvisningar som gäller verksamheten.

10 §

Beredskap för undantagsförhållanden och störningar

En innehavare av ett i Finland beviljat drifttillstånd som avses i artikel 8.2 i EASA-för-
ordningen ska förbereda sig för undantagsförhållanden genom att delta i beredskapsplane-
ring och genom att på förhand förbereda verksamhet som bedrivs under undantagsförhål-
landen och vid därmed jämförbara störningar under normala förhållanden.

Utöver vad som i beredskapslagen föreskrivs om statsrådets och ministeriets behörighet
får närmare bestämmelser om ordnandet av den beredskapsplanering enligt denna para-
graf som behövs för förberedelser för undantagsförhållanden och därmed jämförbara stör-
ningar under normala förhållanden utfärdas genom förordning av statsrådet.
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13 kap.

Behörigheter och utbildning för flygande personal

1 §

Piloter, kabinbesättning och piloter för fjärrstyrda luftfartyg

Bestämmelser om krav på och persontillstånd för flyg- och kabinbesättningar finns i
EASA-förordningen och i kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska
krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten
i enlighet med Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 216/2008, nedan
förordningen om flygande personal. I de fall då de förordningarna inte ska tillämpas ska
fysiska personer som hör till ett luftfartygs flygbesättning dock ha flygcertifikat jämte be-
hörigheter samt medicinsk lämplighet.

Piloter för fjärrstyrda luftfartyg ska ha certifikat jämte behörigheter för pilot för fjärr-
styrt luftfartyg.

Med avvikelse från 1 mom. behöver inte andra medlemmar av luftfartygets flygbesätt-
ning än luftfartygets befälhavare ha de certifikat, behörigheter eller godkännanden som
uppgiften kräver när det rör sig om skolflygningar eller kontrollflygningar för erhållande
av sådana certifikat, behörigheter eller godkännanden.

2 §

Beviljande av persontillstånd för luftfart

Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan ett tillstånd som avses i 1 § om sökanden i
fråga om ålder, hälsotillstånd, kunskaper, skicklighet, utbildning och erfarenhet uppfyller
behörighetskraven för certifikatet i fråga. Trafiksäkerhetsverket inför uppgifter om till-
stånd i trafik- och transportregistret och utfärdar de certifikat och intyg som behövs för att
styrka tillståndet. Ett medicinskt intyg kan dock beviljas av en flygläkare, ett flygmedi-
cinskt centrum eller Trafiksäkerhetsverket. Medicinska rapporter för kabinbesättning be-
viljas av en företagsläkare, en flygläkare eller ett flygmedicinskt centrum som Trafiksä-
kerhetsverket godkänt.

Ett tillstånd ska dock inte beviljas om sökanden inte är lämplig att inneha det. En sö-
kande kan anses vara olämplig att inneha ett tillstånd, om sökanden

1) trots en anmärkning eller varning fortsätter att bryta mot bestämmelserna eller före-
skrifterna om luftfart,

2) genom att i väsentlig grad eller upprepade gånger bryta mot bestämmelserna eller
föreskrifterna om luftfart visar bristande vilja eller förmåga att följa dessa, eller

3) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sådan allmän likgiltighet gentemot
bestämmelserna eller föreskrifterna att det finns anledning att misstänka att sökanden inte
förmår eller vill följa de bestämmelser och föreskrifter som är av väsentlig betydelse för
säkerheten inom luftfarten.

I tillståndet anges vilka uppgifter innehavaren har rätt att utföra. Tillståndet kan förenas
med villkor som behövs för upprätthållande av flygsäkerheten.

Med avvikelse från vad som i språklagen (423/2003) föreskrivs om språk som används
hos myndigheter kan Trafiksäkerhetsverket ordna prov på engelska i de kunskaper och
färdigheter som krävs för att tillstånd ska beviljas.

För att säkerställa flygsäkerheten får Trafiksäkerhetsverket, utifrån de standarder och
rekommendationer som avses i Chicagokonventionen samt utifrån EASA-förordningen
och de förordningar som kommissionen antagit med stöd av den, meddela närmare före-
skrifter om behörighetskrav för tillstånd och tillståndens giltighetstider.
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3 §

Förutsättningar för beviljande av ett medicinskt intyg

För att ett medicinskt intyg ska beviljas förutsätts det att sökanden uppfyller de medi-
cinska krav som Trafiksäkerhetsverket ställt och som motsvarar de standarder och rekom-
mendationer som avses i Chicagokonventionen och bestämmelserna i EASA-förordning-
en och de förordningar som kommissionen antagit med stöd av den.

Ett medicinskt intyg beviljas för viss tid enligt de standarder och rekommendationer
som avses i 1 mom., om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta. För att ett med-
icinskt intyg ska beviljas och förnyas krävs det att personen godkänts vid en undersökning
av en flygläkare.

4 §

Utländska tillstånd

Trafiksäkerhetsverket erkänner persontillstånd som beviljats utomlands och som krävs
för en viss uppgift i enlighet med de internationella förpliktelser som är bindande för Fin-
land.

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna ett tillstånd som beviljats utomlands om förutsätt-
ningarna enligt detta kapitel uppfylls.

5 §

Flygelev

En flygelev får flyga ensam endast när
1) flyginstruktören ger tillstånd till detta och övervakar flygningen,
2) flygeleven vid ensamflygningen av ett flygplan, en helikopter, en autogiro eller ett

luftskepp är 16 år gammal och vid ensamflygningen av ett segelflygplan eller en ballong
är 14 år gammal,

3) flygeleven har ett medicinskt intyg.

6 §

Utbildning för flygande personal

Bestämmelser om flygundervisning och teoriundervisning för att förvärva tillstånd,
kvalifikationer, behörigheter och godkännanden för flygande personal på luftfartyg och
hålla dem i kraft finns i EASA-förordningen och i förordningen om flygande personal. I
de fall då de förordningarna inte ska tillämpas krävs tillstånd av Trafiksäkerhetsverket
(utbildningstillstånd) för utbildning för flygande personal. Trafiksäkerhetsverket beviljar
utbildningstillstånd till en sökande som har den organisation och personal som krävs för
trygg och adekvat utbildning och förfogar över materiel, lokaler och läromedel som läm-
par sig för den planerade verksamheten.

Trafiksäkerhetsverket kan tillåta att sådan utbildning som avses i 1 mom. utövas efter
anmälan eller utan tillstånd, om motsvarande utbildningsverksamhet enligt Europeiska
unionens lagstiftning får utövas efter anmälan eller utan tillstånd och om ett tillstånd inte
behövs för att trygga säkerheten.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildning för flygande per-
sonal i fråga om

1) sådan utbildningsverksamhet enligt 2 mom. som får utövas efter anmälan,
2) dimensionering och yrkesskicklighet i fråga om organisation och personal för inne-

havare av utbildningstillstånd och dem som gör utbildningsanmälan,
3) materiel, undervisningslokaler och övriga läromedel som används vid utbildningen,
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4) drifthandböcker, verksamhetsmetoder och utbildningsprogram för innehavare av ut-
bildningstillstånd och dem som gör utbildningsanmälan,

5) de uppgifter om utbildningen som ska lämnas till myndigheterna.

AVDELNING III

TJÄNSTER

1 kap.

Persontrafiktjänster

4 §

Försorg om luftfartyg, passagerare och gods

Ett luftfartygs befälhavare och besättning är skyldiga att dra försorg om luftfartyget
samt passagerare och gods som transporteras i luftfartyget. Om ett luftfartyg råkar i nöd,
ska befälhavaren och besättningen med till buds stående medel skydda luftfartyget samt
personer och gods ombord.

2 kap.

Informationens och informationssystemens interoperabilitet

2 a §

Tillgång till tjänster på någon annans vägnar

En leverantör av mobilitets- eller kombinationstjänster och en aktör som på dess vägnar
ansvarar för biljett- eller betalningssystem ska ge andra leverantörer av mobilitets- och
kombinationstjänster tillgång till sina biljett- och betalningssystem via försäljningsgräns-
snittet eller vid behov ge tillgång till systemen via någon annan elektronisk kanal, samt
möjliggöra att de leverantörer av mobilitets- och kombinationstjänster som har rätt till till-
gång, på begäran av dem som använder tjänsten och på deras vägnar, skaffar biljettpro-
dukter eller andra produkter som berättigar till användning av mobilitetstjänster med ut-
nyttjande av identifierings- och användaruppgifter för ett befintligt användarkonto hos den
som använder tjänsten.

Den som ger ut en biljett för en mobilitetstjänst som innehåller en rabatt, en ersättning
eller ett specialvillkor ska ge leverantörer av mobilitets- eller kombinationstjänster till-
gång till systemet via ett befintligt gränssnitt eller någon annan elektronisk kanal, och på
det sättet möjliggöra att de leverantörer av mobilitets- och kombinationstjänster som har
rätt till tillgång, på begäran av dem som använder tjänsten och på deras vägnar, skaffar bil-
jettprodukter eller andra produkter som berättigar till rabatter, ersättningar eller andra spe-
cialvillkor med utnyttjande av identifierings- och användaruppgifter för ett befintligt an-
vändarkonto hos den som använder tjänsten. Om den som för ett register i anslutning till
grunderna för bestämmande av en rabatt, en ersättning eller ett specialvillkor är någon an-
nan än den som ger ut biljetten, ska registerföraren och den som ger ut biljetten tillsam-
mans se till att uppgifter om bestämningsgrunden är tillgängliga i den omfattning som be-
hövs för att genomföra en kundhändelse på någon annans vägnar.

I samband med sådana kundhändelser på någon annans vägnar som avses i 1 och 2 mom.
får personuppgifter endast behandlas i den omfattning som behövs för styrkande av någons
identitet och för att genomföra kundhändelsen. Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag ska identiteten kunna styrkas på ett särskilt tillförlitligt sätt då tillgång till tjäns-
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ter på någon annans vägnar grundas eller då den ändras väsentligt. Identiteten ska kunna
styrkas också i samband med en kundhändelse på någon annans vägnar.

Tillgång till ett gränssnitt eller system enligt 1 och 2 mom. ska ges utan några villkor
som begränsar användningen. I 1 mom. avsedda leverantörer av mobilitets- eller kombi-
nationstjänster och aktörer som på deras vägnar ansvarar för biljett- eller betalningssystem
samt i 2 mom. avsedda utgivare av biljetter för en mobilitetstjänst som innehåller en rabatt,
en ersättning eller ett specialvillkor har dock rätt att enligt på förhand angivna kriterier och
villkor bedöma tillförlitligheten hos en sådan leverantör av en mobilitets- eller kombina-
tionstjänst som har rätt till tillgång. Tillgång till uppgifter får inte nekas, om den aktör som
begär tillgång har ett tillstånd, ett godkännande, en auditering eller en certifiering för verk-
samheten i fråga som beviljats av en myndighet eller för motsvarande ändamål av en tredje
part som myndigheten befullmäktigat, eller om det annars visas att verksamheten motsva-
rar en allmänt tillämpad standard eller allmänt accepterade villkor inom branschen. Den
som nekas tillgång ska ges sakligt motiverade skäl till detta.

I 1 mom. avsedda leverantörer av mobilitets- och kombinationstjänster och aktörer som
på deras vägnar ansvarar för biljett- eller betalningssystem samt sådana i 2 mom. avsedda
utgivare av biljetter för en mobilitetstjänst som innehåller en rabatt, en ersättning eller ett
specialvillkor som endast tillhandahåller andra persontransporttjänster än sådana som en
i IV avd. 1 kap. 3 eller 4 § avsedd behörig myndighet upphandlar enligt denna lag eller
upphandlingslagen eller som enheter inom sektorerna vatten, energi, transporter och post-
tjänster upphandlar enligt den lagen, får avvika från kravet i 1 eller 2 mom. om det inte är
tekniskt ändamålsenligt och skäligt att uppfylla det till följd av att företaget eller dess
verksamhetsområde är litet.

En tjänsteleverantör som är skyldig att ge tillträde till ett gränssnitt enligt 1 eller 2 mom.
och en leverantör av mobilitets- eller kombinationstjänster som utnyttjar gränssnittet ska
samarbeta för att möjliggöra de behövliga praktiska arrangemangen. Tillgången ska vara
tillräckligt omfattande för att de som tillhandahåller mobilitets- och kombinationstjänster
ska kunna tillhandahålla tjänster obehindrat och effektivt.

4 §

Allmänna krav på tillträde till ett gränssnitt

Tillgång till information och informationssystem med hjälp av ett öppet gränssnitt en-
ligt 1, 2 och 2 a § och de stödtjänster, de användarvillkor, den programvara, de licenser
och andra tjänster som behövs för tillträdet ska tillhandahållas på rättvisa, skäliga och
icke-diskriminerande villkor.

Tjänsteleverantörer som är skyldiga att ge tillträde till gränssnitt enligt 1, 2 och 2 a §
ska se till att tillträdet kan ske utan att vare sig datasäkerheten eller integritetsskyddet i
tjänsten äventyras. En i 2 a § avsedd leverantör av mobilitets- eller kombinationstjänster
som har rätt till tillgång ska se till att den egna tjänstens datasäkerhet och dataskydd håller
en sådan nivå att tillgång på någon annans vägnar kan ges utan att de äventyras.
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3 kap.

Upphandlingsförfaranden och beviljande av ensamrätt

2 §

Annonsering om upphandling och minimitidsfrister

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vid ett förfarande i två steg ska minst 30 dagar reserveras för att lämna en ansökan om

deltagande. Vid ett förfarande i ett steg ska anbudstiden vara minst 35 dagar och vid ett
förfarande i två steg minst 30 dagar.

De tidsfrister för lämnande av anbud som avses i 3 mom. får förkortas med fem dagar
om den behöriga myndigheten godkänner att anbud lämnas i elektronisk form på det sätt
som avses i 62 § 1 mom. i upphandlingslagen.

Tidsfristerna enligt 3 mom. får förkortas om det i praktiken är omöjligt att iaktta tids-
fristerna i dessa förfaranden till följd av en brådska som den behöriga myndigheten bestyr-
ker på behörigt sätt. Vid ett förfarande i ett steg ska anbudstiden dock vara minst 15 dagar.
Vid ett förfarande i två steg ska minst 15 dagar reserveras för att lämna en ansökan om
deltagande. Vid ett förfarande i två steg ska anbudstiden vara minst 10 dagar.

Anbudstiden vid ett förfarande i ett steg får förkortas till minst 15 dagar och vid ett för-
farande i två steg till minst 10 dagar, om den behöriga myndigheten har sänt en för-
handsannons för publicering på det sätt som föreskrivs i 61 § i upphandlingslagen.

8 §

Upphandlingsbeslut och handlingsoffentlighet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Efter det att upphandlingsbeslutet har fattats ska den behöriga myndigheten ingå ett i

artikel 3.1 i trafikavtalsförordningen avsett avtal om offentlig tjänsteupphandling. Det
obligatoriska innehållet i avtalet anges i artikel 4 i förordningen. Ett avtal om offentlig
tjänsteupphandling kan ingås och beslutet verkställas tidigast 14 dagar efter det att de tra-
fikidkare som deltagit i anbudsförfarandet har fått eller anses ha fått del av beslutet och
anvisningen om hur man söker ändring. Avtalet kan emellertid ingås också tidigare, om
detta av ett tvingande allmänintresse eller av oförutsebara skäl som inte beror på den be-
höriga myndigheten är absolut nödvändigt. Väntetid behöver inte iakttas, om upphand-
lingskontraktet sluts med den trafikidkare som lämnat det enda godtagbara anbudet och
det i anbudsförfarandet inte längre deltar andra anbudsgivare eller anbudssökande vars
ställning påverkas av valet av avtalspart.

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

11 §

Allmän trafikplikt inom lufttrafiken

Trafikverket beslutar om införande av sådan allmän trafikplikt som avses i artikel 16 i
lufttrafikförordningen. På flygrutter som omfattas av allmän trafikplikt kan Trafikverket
införa begränsningar enligt lufttrafikförordningen, om begränsningarna behövs för att
trygga trafiken på flygrutterna.
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4 kap.

Offentligt stöd för trafiktjänster

1 §

Statsfinansieringens användningsändamål

Av de anslag i statsbudgeten som anvisats för köp och utveckling av tjänster som avses
i denna lag kan ersättningar, stöd eller understöd betalas ut till

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) andra än trafikidkare för utveckling, planering och forskning som gäller transport-

tjänster.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 kap.

Förmedlings- och kombinationstjänster

1 §

Anmälningsplikt

Den som tillhandahåller en förmedlings- eller kombinationstjänst ska göra en anmälan
om sin verksamhet till Trafiksäkerhetsverket. I anmälan ska ingå en beskrivning av de
tjänster som tillhandahålls samt tjänsteleverantörens kontaktuppgifter.

2 §

Särskild informationsskyldighet för den som tillhandahåller förmedlingstjänster eller 
kombinationstjänster

Utöver det som föreskrivs om passagerarrättigheter någon annanstans i lag ska den som
tillhandahåller förmedlingstjänster eller kombinationstjänster då avtalet sluts ge passage-
rarna information om vem de kan vända sig till under de olika skedena av resekedjan och
efter varje skede, om tjänsten inte utförs i enlighet med den bekräftelse passageraren fått.

AVDELNING IV

MYNDIGHETER OCH TILLSYN

1 kap.

Myndigheternas verksamhet

2 §

Trafikverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Trafikverket gör den information det får del av samt sin statistik och forskning allmänt

tillgänglig i maskinläsbar form via ett öppet gränssnitt. Den öppna informationen ska vara
i sådan form att enskilda användare inte kan identifieras och att affärs- eller yrkeshemlig-
heter inte äventyras.
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4 §

Behöriga vägtrafikmyndigheter enligt trafikavtalsförordningen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Följande regionala myndigheter är inom sitt behörighetsområde sådana behöriga väg-

trafikmyndigheter som avses i trafikavtalsförordningen:
1) Samkommunen Helsingforsregionens trafik inom det område som bildas av kom-

munerna Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Van-
da.

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

7 §

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om internationell busstrafik

De behöriga myndigheter som avses i EU:s förordning om internationell busstrafik är
Trafiksäkerhetsverket och den behöriga myndigheten i landskapet Åland. Polisen, Tullen
och gränsbevakningsväsendet är de behöriga kontrollmyndigheter som avses i artiklarna
4.3, 18.2 och 19 i den förordningen.

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

8 §

Myndighet som begär ett förfarande för skyddsåtgärder vid cabotagetransporter

Kommunikationsministeriet begär av kommissionen ett sådant förfarande för skydds-
åtgärder vid cabotagetransporter som avses i artikel 10 i EU:s förordning om tillstånd för
godstrafik. Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om de åt-
gärder som enligt 4 punkten i den artikeln ska vidtas i fråga om de egna trafikidkarna för
den tid kommissionen har beviljat ett förfarande för skyddsåtgärder.

9 §

Behöriga myndigheter i fråga om passagerarnas och konsumenternas rättigheter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag om behörigheten för konsumenttvis-

tenämnden och den nämnd som avses i 30 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland
(1144/1991) är konsumentombudsmannen och Trafiksäkerhetsverket

1) behöriga myndigheter enligt artikel 28.1 och 28.3 i EU:s förordning om passagera-
res rättigheter vid busstransport,

2) de organ som svarar för verkställigheten enligt artikel 16.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kom-
pensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraf-
tigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91,

3) de organ som avses i artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer,

4) behöriga organ enligt artikel 25.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och
om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004.

Trafiksäkerhetsverket är det organ som svarar för verkställigheten enligt artikel 14.1 i
Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband
med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Konsumentombudsmannen utövar allmän tillsyn över tillämpningen av de EU-förord-
ningar om passagerares rättigheter som nämns i 2 mom. i fråga om passagerare som är
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konsumenter. Trafiksäkerhetsverket utövar allmän tillsyn över tillämpningen av de för-
ordningar som nämns i 2 och 3 mom. i fråga om affärsresenärer och resenärer med funk-
tionshinder eller nedsatt rörlighet. Trafiksäkerhetsverket är också behörigt att ge rekom-
mendationer till avgöranden med anledning av klagomål som baserar sig på EU:s förord-
ningar om passagerares rättigheter i fråga om passagerare som inte är konsumenter eller
som har funktionshinder eller nedsatt rörlighet. I Trafiksäkerhetsverkets förslag till avgö-
rande får ändring inte sökas genom besvär.

Trafiksäkerhetsverket har dessutom behörighet att behandla klagomål anförda av pas-
sagerare om brott mot bestämmelserna i III avd. 1 kap., med undantag för ärenden där kon-
sumenttvistenämnden är behörig att med stöd av lagen om konsumenttvistenämnden
(8/2007) ge en rekommendation till avgörande.

13 §

Myndighet enligt bilaterala vägtrafikavtal

Trafiksäkerhetsverket beviljar transporttillstånd för sådan tillfällig internationell per-
sontransport med buss utomlands som baserar sig på ett bilateralt avtal mellan Finland och
någon annan stat och beviljar på bilaterala avtal baserade tillstånd för rutter som överskri-
der riksgränserna samt tillstånd för godstransport.

15 §

Handläggande och övervakande myndigheter för sociallagstiftningen inom vägtrafiken, 
färdskrivare vid vägtransporter och arbetstid för förare som är egenföretagare

Om inte något annat föreskrivs någon annanstans, svarar Trafiksäkerhetsverket för
myndighetsuppgifter enligt följande EU-förordningar och avtal:

1) färdskrivarförordningen,
2) kör- och vilotidsförordningen,
3) den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar

vid internationella vägtransporter, nedan AETR-överenskommelsen.
Polisen, Tullen, gränsbevakningsväsendet och arbetarskyddsmyndigheterna är till-

synsmyndigheter i fråga om de EU-förordningar och AETR-överenskommelsen som
avses i 1 mom.

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i II avd.
4 kap. 8–11 § som gäller förare som är egenföretagare.

16 §

Behöriga myndigheter enligt direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik

Undervisnings- och kulturministeriet, Trafiksäkerhetsverket och försvarsmakten är be-
höriga myndigheter enligt direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för tillsynen över de utbildningscentrum
som ministeriet godkänt, men ministeriet kan delegera uppgiften till Utbildningsstyrelsen.
För ordnandet och övervakningen av prov inom den utbildning som ges vid de utbild-
ningscentrum som undervisnings- och kulturministeriet godkänt samt för utfärdande av
intyg enligt II avd. 3 kap. 7 § 2 mom. svarar en arbetslivskommission som avses i 120 §
3 mom. 1 punkten i lagen om yrkesutbildning, under Utbildningsstyrelsens tillsyn.

Trafiksäkerhetsverket svarar för tillsynen över den utbildning som ges vid de utbild-
ningscentrum som verket godkänt samt för ordnandet och övervakningen av prov som hör
till utbildningen. Trafiksäkerhetsverket får ordna examination och övervakning av prov
samt utfärda intyg i samband med förarexamensverksamheten eller fristående från den ge-
nom att beställa de behövliga tjänsterna med iakttagande av bestämmelserna om skötsel
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av förarexamensuppgiften som en serviceuppgift i lagen om förarexamensverksamhet
(535/1998). Verket kan förena uppdraget att utöva tillsyn över ett utbildningscentrum med
tjänster som avser examination och övervakning av prov.

Försvarsmakten får ordna och övervaka ett prov som avses i II avd. 3 kap. 7 §, om en i
10 § 1 mom. i det kapitlet avsedd enhet inom försvarsmakten som ordnar förarutbildning
har varit utbildningscentrum.

En tillsynsmyndighet som avses i 2–4 mom. och företrädare för dem som utför uppgif-
ter enligt avtal har rätt att för genomförande av tillsynen följa undervisningen och få de
uppgifter som behövs för tillsynen. Myndigheternas företrädare har rätt att följa prov för
att säkerställa att de genomförs och förlöper på behörigt sätt. Ett utbildningscentrum ska
ordna sådana förhållanden att inspektioner kan genomföras på behörigt sätt. Inspektioner
får inte företas i lokaler som används för permanent boende. Vid inspektionerna ska 39 §
i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

Närmare bestämmelser om ordnandet av tillsynen får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

17 §

Behörig myndighet enligt STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på 
utbildning för sjöfolk

Om inte något annat föreskrivs någon annanstans, är Trafiksäkerhetsverket behörig
myndighet enligt STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för
sjöfolk. När verket fullgör sin uppgift ska det höra den delegation för sjömansärenden som
avses i 13 kap. 23 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) i ärenden som hör till dess be-
hörighet.

Trafiksäkerhetsverket ska sända de meddelanden som förutsätts i STCW-konventionen
och direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk till IMO, Europeiska kommis-
sionen, Europeiska unionens medlemsländer och de övriga fördragsslutande parterna i
STCW-konventionen.

Närmare bestämmelser om de meddelanden som ska sändas får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

18 §

Beviljande av vissa tillstånd som avses i förordningen om flygande personal

En flygläkare, ett flygmedicinskt centrum eller Trafiksäkerhetsverket utfärdar sådana
medicinska intyg som avses i förordningen om flygande personal.

Medicinska rapporter för kabinbesättning beviljas av en företagsläkare, en flygläkare
eller ett flygmedicinskt centrum.

En godkänd flygläkare eller företagsläkare ska sända ett utlåtande över medicinsk
lämplighet samt en kopia av ett medicinskt intyg eller av en medicinsk rapport för kabin-
besättning till Trafiksäkerhetsverket.

Kabinbesättningsintyg beviljas av Trafiksäkerhetsverket eller en organisation som Tra-
fiksäkerhetsverket har godkänt för uppgiften.
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2 kap.

Skötsel av myndighetsuppgifter

1 §

Trafiksäkerhetsverkets inspektionsrätt

Trafiksäkerhetsverket har för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag och för till-
synen över efterlevnaden av lagen och av Europeiska unionens förordningar rätt att få till-
träde till lokaler och områden på driftsstället hos en tjänsteleverantör enligt denna lag, till
trafikmedel och lokaler som används i yrkesmässig trafik för att kunna genomföra kon-
troller. Rätten till tillträde gäller dock inte utrymmen som används för boende av perma-
nent natur. Vid kontrollerna ska 39 § i förvaltningslagen iakttas.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Trafiksäkerhetsverket kan ta hjälp av utomstående experter om det behövs för att ge-

nomföra tillsynen. En utomstående expert ska vara insatt i det delområde tillsynen gäller.
En utomstående expert får inte företa inspektioner i utrymmen som används för boende av
permanent natur. Ansvaret för tillsynen kvarstår hos Trafiksäkerhetsverket. I ett avtal mel-
lan Trafiksäkerhetsverket och experten ska det avtalas om uppgifternas innehåll och om
andra omständigheter som är av betydelse med tanke på skötseln av uppgiften. Trafiksä-
kerhetsverket ska utöva tillsyn över den utomstående experten när han eller hon fullgör sin
uppgift. Om inte experten vid skötseln av uppgiften följer avtalet mellan verket och exper-
ten och andra anvisningar som getts i samband med tillsynen eller i övrigt försummar en
ändamålsenlig skötsel av uppgifterna eller förfar lagstridigt, ska verket säga upp avtalet
med experten.

En utomstående expert har rätt att av Trafiksäkerhetsverket få en skälig ersättning för
de uppgifter han eller hon har utfört.

2 §

Tillsynsmyndighetens allmänna rätt att få information

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Dessutom har Trafiksäkerhetsverket trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndig-

heter och av den som sköter en offentlig uppgift avgiftsfritt få den information som är nöd-
vändig för verket för fullgörande av dess uppgifter enligt denna lag om dem som söker el-
ler innehar tillstånd för verksamhetsutövare, om trafikansvariga, om ett företags verkstäl-
lande direktör, om ansvariga bolagsmän, om den som söker eller innehar ett persontill-
stånd, om sådana organisationsanknutna personer som avses i 2 § 2 punkten i lagen om
Enheten för utredning av grå ekonomi och om en organisation enligt 1 punkten i den pa-
ragrafen i vilken en organisationsanknuten person hos sökanden har eller har haft ställning
av organisationsanknuten person. Trafiksäkerhetsverket har vidare trots sekretessbestäm-
melserna rätt att av myndigheter och av den som sköter en offentlig uppgift avgiftsfritt få
motsvarande uppgifter om en registreringspliktig tjänsteleverantör som bedriver yrkes-
mässig godstransport enligt II avd. 1 kap. 14 §, om en trafikutövare som bedriver spårbun-
den stadstrafik enligt II avd. 6 kap., om en utövare av anmälningspliktig verksamhet enligt
II avd. 12 kap. 8 § och 13 kap. 6 § och om en anmälningspliktig tillhandahållare av en för-
medlings- eller kombinationstjänst enligt III avd. 5 kap. 1 §. Rätten att få information gäl-
ler också brottsregistret och bötesregistret. Uppgifterna lämnas ut via ett gränssnitt eller
annars i elektronisk form.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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3 §

Rätt att bestämma om prov eller andra undersökningar

Om Trafiksäkerhetsverket har särskilda skäl att misstänka att innehavaren av ett person-
tillstånd inte uppfyller kraven för att få och hålla i kraft tillståndet i fråga om kunskaper,
skicklighet eller hälsotillstånd, kan verket förutsätta att innehavaren genom ett prov, en lä-
karundersökning eller någon annan undersökning visar att han eller hon fortfarande upp-
fyller kraven och inom utsatt tid lämnar in ett intyg eller en annan utredning över ett sådant
prov, en sådan läkarundersökning eller en sådan annan undersökning till Trafiksäkerhets-
verket.

Den som söker eller innehar ett persontillstånd ska informera Trafiksäkerhetsverket om
sådana omständigheter som kommit till hans eller hennes kännedom som inverkar på hans
eller hennes behörighet. Om omständigheter som inverkar på en tillståndshavares behö-
righet påverkar dennes förutsättningar att sköta uppgifter enligt detta kapitel, ska till-
ståndshavaren underrätta sin arbetsgivare om ändringarna i behörigheten. Den som söker
ett persontillstånd är skyldig att informera en järnvägsläkare som avses i IV avd. 3 kap.
1 §, en järnvägspsykolog som avses i 2 § i det kapitlet, en sjömansläkare som avses i 3 §
i det kapitlet, en flygläkare som avses i 4 § i det kapitlet, en företagsläkare eller Trafiksä-
kerhetsverket om sådana omständigheter som kommit till sökandens kännedom som in-
verkar på sökandens behörighet, i enlighet med hurdan bedömning av en läkare eller psy-
kolog behörigheten i fråga förutsätter.

Den som söker eller innehar ett tillstånd svarar för avgifter och andra kostnader med an-
ledning av undersökningar och prov enligt 1 och 2 mom.

3 a §

Persontillstånd som förkommer eller förstörs

Ett körtillstånd för taxiförare enligt II avd. 3 kap. 1 §, ett yrkeskompetensbevis och en
anteckning enligt 13 § i det kapitlet samt ett förarbevis enligt II avd. 7 kap. 3 § utfärdas i
ett originalexemplar. Trafiksäkerhetsverket kan ge ett dubblettexemplar av ett sådant do-
kument om dess innehavare har anmält att dokumentet förkommit, stulits eller förstörts
och begär ett dubblettexemplar.

Om ett av Trafiksäkerhetsverket utfärdat behörighetsbrev, certifikat över specialbehö-
righet eller kompetensbevis enligt II avd. 10 kap. 3 § eller en persontillståndshandling för
luftfart enligt II avd. 13 kap. 1 § förkommer, stjäls eller förstörs, ersätter Trafiksäkerhets-
verket den med ett nytt dokument som motsvarar originaldokumentet.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om hur det ska meddelas att
persontillstånd har förkommit, stulits eller förstörts och om makulering av ursprungliga
dokument.

4 §

Skötsel av vissa andra myndigheters uppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vid tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i II avd. 4 kap. 8–11 § om arbets-

tider för förare som är egenföretagare iakttar arbetarskyddsmyndigheten lagen om tillsy-
nen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Polisen, Tullen, gränsbevakningsväsendet och arbetarskyddsmyndigheten får till de be-
höriga myndigheterna i EES-staterna och i de stater som tillträtt AETR-överenskommel-
sen lämna ut information som framgår av färdskrivare, färdskrivarskivor eller förarkort
samt eventuell annan information som behövs för att identifiera en förseelse, ett fordon el-
ler ett fordons förare och förarens arbetsgivare samt sådan information om påföljder som
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påförts för en förseelse som de har rätt eller skyldighet att lämna ut enligt bestämmelser i
EU-rätten eller internationella avtal som är bindande för Finland. Polisen och arbetar-
skyddsmyndigheten får dessutom lämna ut motsvarande uppgifter om misstänkta förseel-
ser om en behörig myndighet i någon annan stat begär det för att utreda en förseelse som
inträffat i den staten. Polisen och arbetarskyddsmyndigheten får också av sådana myndig-
heter i andra stater som nämns ovan begära motsvarande uppgifter för att utreda en förse-
else som misstänks ha inträffat i Finland.

6 §

Tvångsmedel för iakttagande av sociallagstiftningen inom vägtrafiken

Om det finns sannolika skäl att misstänka att ett brott som avses i VI avd. 2 kap. 6 § har
begåtts, får polisen trots 8 kap. 2 § 1 mom. och 4 § i tvångsmedelslagen (806/2011) för att
finna färdskrivarskivan, förarkortet eller körjournalen eller andra sådana bevishandlingar
som avses i artikel 36 i färdskrivarförordningen företa i tvångsmedelslagen angiven all-
män husrannsakan eller platsgenomsökning i fordonet eller på ett sannolikt förvaringsstäl-
le för färdskrivarskivan, kortet eller körjournalen.

Om det finns grundad anledning att misstänka att en förare har överträtt bestämmelser-
na om körtider, raster och vilotider i kör- och vilotidsförordningen eller färdskrivarförord-
ningen eller i AETR-överenskommelsen, får en polis-, tull- eller gränsbevakningsman
hindra föraren från att fortsätta köra tills en föreskriven rast eller vilotid har hållits. En po-
lis-, tull- eller gränsbevakningsman får också hindra föraren från att fortsätta köra om fö-
raren inte för tillsynsmyndigheten visar upp de uppgifter som avses i artikel 36 i färdskriv-
arförordningen eller i artikel 12.1 i AETR-överenskommelsen.

Polisen får omhänderta ett förar-, företags- eller verkstadskort, om det finns grundad
anledning att misstänka att det föreligger sådana grunder för återkallande av kortet som
anges i VI avd. 2 kap. 2 b §.

7 §

Ansvaret för den som utövar offentlig makt

På provbedömare enligt II avd. 3 kap. 11 §, examinatorer enligt II avd. 8 kap. 2 § och
flygläkare och företagsläkare enligt 1 kap. 18 § i denna avdelning och på personer som av-
ses i 1 § 4 mom. i detta kapitel och i 3 kap. 1–4 § i denna avdelning tillämpas bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsrättsligt ansvar finns
i skadeståndslagen (412/1974).

3 kap.

Trafikläkarsystemet

1 §

Godkännande av järnvägsläkare

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan för högst fem år en järnvägsläkare för att
utföra läkarundersökningar och bedöma trafikdugligheten för förare, om

1) sökanden är legitimerad läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso-
och sjukvården (559/1994) och har beviljats för uppgiften lämpliga specialistläkarrättig-
heter,

2) sökanden känner till innehållet i förarens uppgifter, arbetsmiljön och de trafiksäker-
hetsrisker som har samband med uppgiften samt de hälsokrav som gäller förare.
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Trafiksäkerhetsverket kan förnya godkännandet för en järnvägsläkare som uppfyller
behörighetskraven enligt 1 mom. och har upprätthållit sin kompetens på behörigt sätt.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om behörighetskrav för järn-
vägsläkare och om upprätthållande av kompetensen.

2 §

Godkännande av järnvägspsykologer

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan för högst fem år en järnvägspsykolog för
att utföra psykologiska personbedömningar för förare, om

1) sökanden är legitimerad psykolog enligt lagen om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården,

2) sökanden har tillräcklig kännedom om arbets- och organisationspsykologi och psy-
kologiska personbedömningar,

3) sökanden är förtrogen med bedömning av de psykiska egenskaper som krävs i upp-
giften som förare och har praktisk erfarenhet av att bedöma psykiska egenskaper,

4) sökanden känner till innehållet i förarens uppgifter, arbetsmiljön och de trafiksäker-
hetsrisker som har samband med uppgiften samt de psykiska krav som gäller förare.

Trafiksäkerhetsverket kan förnya godkännandet för en järnvägspsykolog som uppfyller
behörighetskraven enligt 1 mom. och har upprätthållit sin kompetens på behörigt sätt.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om behörighetskrav för järn-
vägspsykologer och om upprätthållande av kompetensen.

3 §

Godkännande av sjömansläkare

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan för högst fem år en sjömansläkare för att
utföra läkarundersökningar och bedöma trafikdugligheten för fartygspersonal, om

1) sökanden är legitimerad läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso-
och sjukvården och har beviljats för uppgiften lämpliga specialistläkarrättigheter,

2) sökanden i Finland har genomgått en utbildning i arbetsförhållandena och hälsokra-
ven inom sjöfartssektorn.

Trafiksäkerhetsverket kan förnya godkännandet för en sjömansläkare som uppfyller be-
hörighetskraven enligt 1 mom. och har upprätthållit sin kompetens på behörigt sätt.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om behörighetskrav för sjö-
mansläkare och om upprätthållande av kompetensen samt om blankettmodeller för läkar-
intyg för fartygspersonal.

4 §

Godkännande av flygläkare och flygmedicinska centrum

Trafiksäkerhetsverket godkänner flygläkare och flygmedicinska centrum med iaktta-
gande av förordningen om flygande personal.

5 §

Meddelanden om hälsotillstånd och psykologisk lämplighet

En läkare eller ett flygmedicinskt centrum som avses i 1, 3 och 4 § som utfört en under-
sökning på en person som söker eller innehar ett persontillstånd samt en psykolog som av-
ses i 2 § som har utfört en personbedömning ska trots sekretessbestämmelserna på begäran
underrätta Trafiksäkerhetsverket om sådana omständigheter som kan inverka på beviljan-
det eller ikrafthållandet av tillståndet.
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De som avses i 1 mom. ska trots sekretessbestämmelserna och även utan en begäran un-
derrätta Trafiksäkerhetsverket vid misstanke om att den som söker eller innehar ett till-
stånd inte uppfyller de medicinska förutsättningarna för tillståndet.

Också en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har trots sekretessbestämmelserna
rätt att underrätta Trafiksäkerhetsverket vid misstanke om att den som söker eller innehar
ett persontillstånd inte uppfyller de medicinska förutsättningarna. Han eller hon ska utan
obefogat dröjsmål underrätta Trafiksäkerhetsverket vid misstanke om att den berörda per-
sonens hälsotillstånd utgör en omedelbar fara för trafiksäkerheten. Innan anmälan görs ska
den som söker eller innehar tillståndet informeras om rätten att göra anmälan och om häl-
sotillståndets inverkan på hans eller hennes funktionsförmåga.

I en anmälan enligt 3 mom. får endast ges uppgifter om
1) att den person som anmälan gäller eventuellt inte uppfyller de medicinska förutsätt-

ningarna för tillståndet i fråga, och
2) vilka åtgärder som föreslås för att närmare utreda hälsotillståndet eller dess inverkan

på funktionsförmågan.

4 kap.

Överföring av offentliga förvaltningsuppgifter på andra aktörer

1 §

Överföring av uppgifter

Trafiksäkerhetsverket får i egenskap av tillstånds-, register- och tillsynsmyndighet för
transportsektorn överföra assisterande uppgifter som stöder verkets egen verksamhet eller
andra sådana förvaltningsuppgifter som anges särskilt nedan till en privat eller offentlig
tjänsteleverantör.

Uppgifterna får kombineras med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket upphandlar.
På tjänsteupphandlingar tillämpas upphandlingslagen, om endast en del av tjänsteleve-

rantörerna kan ge anbud på en viss tjänst.

2 §

Allmänna bestämmelser

På personer som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter enligt detta kapitel tillämpas
bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsrättsligt
ansvar finns i skadeståndslagen.

Tjänsteleverantörer eller personer i deras tjänst får inte för utomstående röja sådan se-
kretessbelagd information som kommit till deras kännedom då de skött uppgifter enligt
detta kapitel.

Trafiksäkerhetsverket för en förteckning över sådana tjänsteleverantörer som avses i
detta kapitel.

Bestämmelser om grunderna för fastställande av avgifter finns i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992).

3 §

Uppgifter som gäller tillstånds- och registerverksamhet

Trafiksäkerhetsverket får överföra följande assisterande uppgifter som gäller tillstånds-
och registerverksamhet:

1) mottagande av ansökningshandlingar och registeranmälningar,
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2) införande av uppgifter i register,
3) sändande av dokument för digitalisering och arkivering till Trafiksäkerhetsverket,
4) produktion av intyg, dokument och identifieringstecken och utlämnande av dem till

kunder samt mottagande av kort och tillstånd som returneras,
5) uttag av avgifter i anslutning till uppgifterna och förmedling av dem till Trafiksäker-

hetsverket,
6) rådgivning och förmedling av information i samband med ansökningsförfaranden

och registerföring,
7) andra motsvarande tekniska uppgifter.
En tjänsteleverantör får inte bedöma förutsättningarna för registrering eller tillstånd el-

ler slutligt avföra ett trafikmedel ur ett register, utan sådana ansökningar och registeran-
mälningar ska överföras för att avgöras av Trafiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket får såsom en assisterande uppgift i samband med konstaterande
av yrkeskompetens överföra examination och övervakning av prov för bedömning av yr-
keskompetens samt utfärdande av betyg.

Trafiksäkerhetsverket får överföra sådant beviljande av förar- och företagskort enligt
färdskrivarförordningen som ska anses ha karaktär av distribution.

Trafiksäkerhetsverket får överföra följande uppgifter som har samband med konstate-
rande av behörighet inom luftfarten och som avses i II avd. 13 kap. 2 §:

1) examination och godkännande av språkprov,
2) bedömning och godkännande av kontrollflygares behörighet.

4 §

Krav på tjänsteleverantörer

En tjänsteleverantör ska vara tillförlitlig, ha rätt att utöva näring i Finland och ha den
tekniska, finansiella, yrkesmässiga och verksamhetsmässiga beredskap uppgiften kräver
samt personal enligt vad som föreskrivs särskilt.

En sådan tjänsteleverantör kan inte anses vara tillförlitlig som är försatt i näringsförbud
eller under de fem senaste åren har meddelats näringsförbud eller dömts till fängelsestraff
eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller
föreskrifter som gäller arbetsförhållanden, utövande av näring, bokföring eller skuldför-
hållanden eller som under de fem senaste åren har dömts till fängelsestraff för något annat
allvarligt brott som kan antas inverka på tillförlitligheten eller visa på uppenbar olämplig-
het för sådana uppgifter som avses i detta kapitel. Bedömningen av en tjänsteleverantörs
tillförlitlighet gäller personer som har bestämmande inflytande hos tjänsteleverantören
samt personer som utför sådana uppgifter som avses i detta kapitel.

De som utfärdar färdskrivarkort eller deras anställda eller andra som står i ett beroen-
deförhållande till tjänsteproducenten får inte utföra sådana transporter på vilka färdskriv-
arförordningen tillämpas och får inte heller kommersiellt, finansiellt eller annars stå i be-
roendeförhållande till ett bolag som utför sådana transporter eller till en sammanslutning,
stiftelse eller offentligrättslig inrättning som bedriver sådan verksamhet.

På tjänsteleverantörer och deras personal tillämpas inte 28 § 1 mom. 4 punkten i för-
valtningslagen när de utför sådana registreringsuppgifter som avses i 2 §.

5 §

Avtal med tjänsteleverantörer

Utöver vad som föreskrivs i artikel 28.3 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
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(allmän dataskyddsförordning), nedan Europeiska unionens allmänna dataskyddsförord-
ning, ska det i ett avtal med en tjänsteleverantör åtminstone avtalas om

1) andra uppgifter för tjänsteleverantören än hantering av personuppgifter,
2) avtalsperioden, inledande av verksamheten och avtalets upphörande under pågående

avtalsperiod,
3) tjänsteleverantörens verksamhetsområde och verksamhetsställen samt betjäningsti-

der,
4) metoder för att trygga tillräcklig yrkeskunskap för dem som utför uppgifterna,
5) förvaring och arkivering av dokument i samband med verksamheten,
6) debitering och redovisning av avgifter,
7) den ersättning Trafiksäkerhetsverket ska betala till tjänsteleverantören.
I avtalet ska anges parternas lagfästa rättigheter och skyldigheter när det gäller tillsynen

och anmälningsskyldigheten samt påföljder om brister eller försummelser konstateras.
Trafiksäkerhetsverket får säga upp eller häva avtalet om tjänsteleverantören inte längre

uppfyller de allmänna kraven för det eller om tjänsteleverantören väsentligt åsidosätter
fullgörandet av de uppgifter man kommit överens om i avtalet eller annars bryter mot av-
talet eller väsentligen eller upprepade gånger handlar lagstridigt.

Tjänsteleverantören ska utan dröjsmål meddela Trafiksäkerhetsverket om sådana änd-
ringar i sin verksamhet som kan inverka väsentligt på skötseln av de uppgifter som anför-
trotts tjänsteleverantören.

6 §

Andra uppgifter som får överföras

Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel får Trafiksäkerhetsverket överföra uppgifter
som gäller första certifiering av eller fortlöpande tillsyn över personer eller organisationer
till behöriga organ, med iakttagande av vad som föreskrivs i EASA-förordningen och i de
förordningar som kommissionen antagit med stöd av den.

7 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över tjänsteleverantörernas verksamhet. Verket har
rätt att för tillsynsändamål företa inspektioner i en tjänsteleverantörs lokaler och att trots
sekretessbestämmelserna få information om dokument som har samband med tjänsteupp-
giften. Tillsynen får inte omfatta utrymmen som används för boende av permanent natur.
Vid inspektion av lokaler iakttas 39 § i förvaltningslagen.

AVDELNING V

TRAFIK- OCH TRANSPORTREGISTRET

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Registrets innehåll och syfte

Trafiksäkerhetsverket för ett elektroniskt trafik- och transportregister som innehåller
uppgifter om

1) tillstånd för verksamhetsutövare och om anmälningspliktig verksamhet,
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2) fordon, luftfartyg, fartyg och farkoster, järnvägsmateriel samt anordningar som har
samband med dem (trafikmedel),

3) persontillstånd.
Trafik- och transportregistret förs i syfte att bevilja och utöva tillsyn över tillstånd och

andra rättigheter som gäller transporter, förbättra trafiksäkerheten, identifiera trafikmedel
och beskattning och inteckningar som gäller dem, minska miljöpåverkan, utveckla mobi-
litetstjänsterna och utnyttjandet av dem, möjliggöra forsknings-, utvecklings- och innova-
tionsverksamhet, främja tjänster som baserar sig på hantering av en persons egna uppgif-
ter, producera myndighetstjänster inom transportsektorn samt uppfylla internationella för-
pliktelser.

Trafiksäkerhetsverket får utnyttja uppgifterna i registret då det fullgör sina lagstadgade
uppgifter.

Statens ämbetsverk på Åland för ett register över de fartyg som har hemort i landskapet
Åland.

2 §

Trafiksäkerhetsverkets rätt till information

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Trafiksäkerhetsverket rätt att få
sådana uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra dess uppgifter som registeransvarig
av dem som söker eller innehar tillstånd enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten, av dem som
bedriver anmälningspliktig verksamhet samt av dem som äger, innehar eller använder tra-
fikmedel.

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Trafiksäkerhetsverket rätt att få
sådana uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra dess uppgifter som registeransvarig av

1) tillverkare och importörer av trafikmedel och motorer för dem samt deras företräda-
re,

2) läroanstalter, utbildare och examinatorer,
3) läkare och psykologer samt sammanslutningar och inrättningar som bedriver hälso-

och sjukvård,
4) dem som tillverkar och behandlar certifikat och kort,
5) dem som bedriver järnvägssamtrafik mellan Finland och Ryssland,
6) dem som utför registreringsuppgifter, bedriver besiktningsverksamhet, beviljar en-

skilda godkännanden samt andra som slutit avtal med Trafiksäkerhetsverket,
7) trafikförsäkringscentralen och försäkringsbolag,
8) redare och rederier.
Utöver vad som föreskrivs i IV avd. 2 kap. 2 § 3 mom. har Trafiksäkerhetsverket rätt

att av andra myndigheter och av dem som sköter lagstadgade uppgifter få sådana uppgifter
som är nödvändiga för att fullgöra dess uppgifter som registeransvarig enligt den nationel-
la lagstiftningen och EU:s lagstiftning. Den ovannämnda rätten att få information gäller
också brottsregistret och bötesregistret.

Rätten att få information gäller också uppgifter i straffregistret och bötesregistret om
påföljder som vunnit laga kraft och som i Finland påförts en innehavare av ett inhemskt
eller utländskt gemenskapstillstånd för gods- eller busstransporter eller föraren av ett for-
don som tillståndshavaren innehar, för att möjliggöra internationellt informationsutbyte
enligt vad som föreskrivs om detta i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att få sådan information som avses i 1–4 mom. trots se-
kretessbestämmelserna. Uppgifterna ska lämnas ut avgiftsfritt via ett gränssnitt eller an-
nars i elektronisk form enligt vad som avtalas med Trafiksäkerhetsverket. Uppgifterna ska
sändas utan obefogat dröjsmål.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om sändandet av uppgifter.
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3 §

Ändringar i registeruppgifterna

Den som avses i 2 § 1 och 2 mom. ska utan dröjsmål göra anmälan till Trafiksäkerhets-
verket om förändringar i de uppgifter som införts i registret samt om upphörande av verk-
samheten, om det inte med stöd av en bestämmelse i någon annan lag har föreskrivits om
skyldighet att göra anmälan om saken. Trafiksäkerhetsverket ska ordna möjlighet att sän-
da uppgifterna via ett gränssnitt eller annars elektroniskt.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att på eget initiativ föra in uppgifter som saknas i registret
samt att rätta felaktiga uppgifter. Om felet beror på en åtgärd hos den anmälningsskyldige,
har Trafiksäkerhetsverket rätt att ta ut kostnaderna för att korrigera felet hos den anmäl-
ningsskyldige.

2 kap.

Uppgifter i registret

1 §

Allmänna uppgifter som förs in i registret

I fråga om fysiska personer får i registret föras in uppgift om
1) namn samt personbeteckning eller födelsetid, om personbeteckning saknas,
2) kön,
3) födelsehemkommun, födelsestat och nationalitet,
4) adress och andra kontaktuppgifter,
5) hemkommun,
6) modersmål och kontaktspråk,
7) en persons död,
8) fotografi och namnteckningsprov,
9) företags- och organisationsnummer, om personen är en enskild näringsidkare.
I fråga om juridiska personer får i registret föras in uppgift om
1) namn, hjälpfirma samt företags- och organisationsnummer,
2) hemort,
3) adress och andra kontaktuppgifter,
4) kontaktspråk,
5) verkställande direktören, ansvariga bolagsmän och ägarförhållanden, ansvarsperso-

ner i övriga sammanslutningar samt deras identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter.
I registret får dessutom i fråga om fysiska personer, juridiska personer och trafikmedel

föras in för registrets syfte nödvändiga uppgifter om
1) försäkringar,
2) lagstadgade avgifter och skatter och betalningen av dem,
3) inteckningar,
4) konkurs, skuldsanering, företagssanering, utsökning, beslag och kvarstad,
5) fullmakter,
6) kortuppgifter från färdskrivare vid vägtransporter,
7) sjömansbefattningar för personer som arbetar på finska fartyg,
8) parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.
I registret får sådana uppgifter om begångna brott och straff för dem, om körförbud och

andra motsvarande påföljder och om påföljder som Trafiksäkerhetsverket påfört på grund
av sin tillsynsuppgift föras in som är nödvändiga för fullgörandet av Trafiksäkerhetsver-
kets lagstadgade uppgifter samt andra uppgifter som behövs för tillsynuppgiften.
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De uppgifter som avses i 1–4 mom. ska med undantag av identifieringsuppgifter inte
föras in, om de är tillgängliga i realtid i någon annan myndighets register, såvida det inte
av tekniska skäl är ändamålsenligt att föra in uppgifterna.

Trafiksäkerhetsverket får föra in de uppgifter i registret som verket fått del av med stöd
av sin rätt till information enligt 1 kap. 2 §.

2 §

Uppgifter om tillstånd för verksamhetsutövare

Utöver vad som föreskrivs i 1 § får i fråga om tillstånd för verksamhetsutövare och dem
som bedriver anmälningspliktig verksamhet föras in

1) uppgifter om beviljade och återkallade tillstånd, tillståndens innehåll och tillstånds-
villkoren, tillståndens nummer, giltighetstid samt ändringar i tillstånd,

2) uppgifter om ansökningar om tillstånd och behandlingen av dem,
3) uppgifter om anmälningspliktig verksamhet och uppgifter om behandling av anmäl-

ningar,
4) uppgifter som hänger samman med förutsättningarna för beviljande av tillstånd och

införande av registeranteckningar om anmälningspliktig verksamhet samt med bedöm-
ning av anseende och tillförlitlighet,

5) uppgifter om huruvida ett företag har ansetts vara ett riskföretag enligt II avd. 1 kap.
11 §,

6) uppgifter om anmälningar om avvikelser.

3 §

Uppgifter om trafikmedel

Utöver vad som föreskrivs i 1 § får i fråga om trafikmedel i registret föras in
1) uppgifter av teknisk och kommersiell art,
2) registerbeteckning och andra uppgifter om identifiering och numrering,
3) uppgift om hemort och användningsområde,
4) konstruktionsuppgifter,
5) historiska uppgifter,
6) uppgifter om godkännande, besiktning och klassificering samt andra tekniska

granskningar,
7) uppgift om myndighetsinspektioner,
8) uppgift om ägare, innehavare, användare och övriga registreringsuppgifter,
9) uppgifter om tagande i och ur bruk samt om temporärt bruk,
10) uppgifter om användningsändamål och innehav,
11) uppgifter om användningsbegränsning och användningsförbud,
12) uppgifter om underhåll och vem som ansvarar för detta,
13) uppgifter om tillgrepp.
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska uppgifter som ska

föras in i fråga om trafikmedel.

4 §

Uppgifter om persontillstånd

Utöver vad som föreskrivs i 1 § får i fråga om om persontillstånd i registret föras in
1) uppgift om beviljade och återkallade tillstånd, villkor och dispens i samband med

dem, identifikationskod, giltighetstid, ändringar samt uppgifter om ansökningar om till-
stånd som avslagits,

2) uppgift om vem som beviljat tillståndet och i vilken stat,
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3) uppgifter om ansökningar om tillstånd, behörigheter, godkännanden eller kompe-
tenser och behandlingen av dem, om utbildning och erfarenhet samt om prov och bedöm-
ningar,

4) uppgift om den språkkunskap som behövs,
5) uppgifter om hälsotillstånd och om undersökningar av läkare och psykologer,
6) uppgifter om beviljande av sådana kort, brev och intyg som motsvarar tillstånd, be-

hörigheter, godkännanden och kompetenser samt om att de återkallats, förkommit eller
förstörts,

7) andra uppgifter som enligt Europeiska unionens lagstiftning och internationella för-
drag ska föras in i en trafikmyndighets register.

5 §

Förbud mot att ändra registeruppgifter som gäller trafikmedel

Trafiksäkerhetsverket får för viss tid förbjuda att ett trafikmedels registeruppgifter änd-
ras och göra en anteckning om detta i registret, om verket får kännedom om en uppenbar
oklarhet i fråga om äganderätten till trafikmedlet eller i fråga om dess identifieringsupp-
gifter.

6 §

Förvaring och radering av uppgifter

Om inte något annat följer av internationella förpliktelser eller av lag, ska uppgifter som
förts in i registret raderas enligt följande:

1) uppgifter om tillstånd för verksamhetsutövare sex år efter att tillståndet återkallats
eller upphört,

2) personuppgifter som hänger samman med ett trafikmedel tio år efter att trafikmedlet
slutligt har avförts ur registret,

3) uppgifter om persontillstånd sedan en personuppgift har blivit obehövlig med tanke
på sitt syfte, dock senast tio år efter att tillståndets giltighetstid löpt ut,

4) med avvikelse från 3 punkten uppgifter om behörighet i järnvägstrafiken tio år efter
att tillståndets giltighetstid löpt ut,

5) med avvikelse från 3 punkten uppgifter om sjömäns sjötjänstgöring, utbildning och
kompetenser 70 år efter att de registrerats,

6) personuppgifter senast tio år efter personens död, om inte uppgifterna redan raderats
på någon annan grund,

7) uppgifter om brott och om brottspåföljder genast då de har blivit obehövliga,
8) en uppgift som konstaterats vara felaktig eller felaktigt införd fem år efter att felet

upptäcktes, om uppgiften behöver bevaras för att trygga den registrerades, någon annan
parts eller den registeransvariges rättigheter,

9) ett verksamhetsförbud som meddelats den registrerade eller en uppgift om någon an-
nan administrativ åtgärd som Trafiksäkerhetsverket eller polisen vidtagit, tio år efter att
beslutet vunnit laga kraft,

10) uppgifter om den registrerades hälsotillstånd genast då de har blivit obehövliga.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska uppgifter om trafikmedel bevaras permanent.
Trots det som i denna paragraf föreskrivs om radering av uppgifter får en uppgift i ett

enskilt fall av särskilda skäl lämnas kvar i registret så länge den är nödvändig för skötseln
av den registeransvariges uppgifter. När Trafiksäkerhetsverket förlänger förvaringstiden
ska verket ange orsaken till att uppgiften lämnas kvar och hur länge den får lämnas kvar.
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3 kap.

Utlämnande av uppgifter

1 §

Allmänna förutsättningar för utlämnande av uppgifter

Trafiksäkerhetsverket beslutar om utlämnande av uppgifter.
Uppgifter kan lämnas ut via ett gränssnitt eller en elektronisk förbindelse för åtkomst

till uppgifter eller annars elektroniskt.

2 §

Utlämnande av offentliga uppgifter via ett öppet gränssnitt

Följande uppgifter är allmänt tillgängliga:
1) uppgifter om giltiga tillstånd för verksamhetsutövare och om tillståndens identifie-

ringsnummer, tillståndshavarens namn, kontaktuppgifter för verksamheten samt motsva-
rande uppgifter om anmälningspliktig verksamhet,

2) de uppgifter som förts in i registret så att uppgifterna inte kan kopplas till någon fy-
sisk eller juridisk person.

Trafiksäkerhetsverket ska se till att de uppgifter som avses i 1 mom. är uppdaterade och
tillgängliga i sådan maskinläsbar form att de är lätta att bearbeta via en anslutning som
skapas i datasystemet, så att de kan användas fritt.

3 §

Utlämnande av offentliga uppgifter i enskilda fall

Var och en har rätt att i enskilda fall få följande uppgifter:
1) på basis av företags- och organisationsnummer, företagets namn eller tillståndets

nummer, uppgift om namn och kontaktuppgifter för en innehavare av tillstånd för verk-
samhetsutövare samt tillståndets nummer och giltighetstid och ansvarspersonens namn el-
ler, om verksamhetsutövaren är en fysisk person, på basis av för- och släktnamn, person-
beteckning eller någon annan identifieringsuppgift, uppgift om verksamhetsutövarens 
namn och kontaktuppgifter till arbetet samt tillståndets nummer och giltighetstid,

2) på basis av den beteckning som identifierar ett trafikmedel uppgift om trafikmedlet 
samt dess ägares och innehavares, användares och deras företrädares namn, adress och an-
dra kontaktuppgifter samt uppgift om besiktning, beskattning, inteckningar och försäk-
ringstagare,

3) på basis av för- och släktnamn, personbeteckning eller någon annan identifierings-
uppgift, uppgift om en persons rätt att framföra ett trafikmedel eller om något annat per-
sontillstånds giltighet och omfattning.

Med stöd av 1 mom. 2 punkten får också uppgifter om ett trafikmedels tidigare ägare 
eller innehavare lämnas ut i begränsad omfattning.

4 §

Utlämnande av offentliga uppgifter för ändamål som har samband med transporter

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag får Trafiksäkerhetsverket lämna ut 
sådana uppgifter som får lämnas ut enligt 3 § 1 mom. för ändamål som har samband med 
transporter enligt följande:

1) för tillhandahållande och utveckling av trafiktjänster,
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2) för enkäter och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring samt andra adress-
och datatjänster,

3) för uppdatering av kontaktuppgifter och uppgifter om trafikmedel i kundregister,
4) för andra motsvarande ändamål som den registeransvarige godkänner.
Uppgifter som lämnas ut får endast användas för det ändamål för vilket de lämnats ut.

Uppgifter får överlåtas vidare eller i övrigt lämnas ut till utomstående endast om det före-
skrivs om detta i lag, om överlåtelsen baserar sig på en förpliktelse i ett internationellt för-
drag som är bindande för Finland eller på Europeiska unionens lagstiftning eller om Tra-
fiksäkerhetsverket har gett tillstånd till det.

5 §

Utlämnande av uppgifter för utvecklings- och innovationsverksamhet

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag får Trafiksäkerhetsverket i enskilda
fall lämna ut uppgifter som förts in i trafik- och transportregistret för sådan utvecklings-
och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och tillhandahålla trafiksystem och
trafiktjänster, öka medvetenheten om och förståelsen för trafiksystem och trafiktjänster
samt förbättra trafiksäkerheten och främja uppnåendet av miljömålen för trafiken. Sekre-
tessbelagda uppgifter får endast ges ut med den registrerades samtycke eller i sådan form
att de inte kan kopplas till enskilda personer. Uppgifter som Trafiksäkerhetsverket fått från
straffregistret eller bötesregistret får endast ges ut i sådan form att de inte kan kopplas till
enskilda personer.

Trafiksäkerhetsverket får ge tillstånd till sådan behandling av uppgifter i registret som
utförs helt maskinellt, om slutresultatet endast innehåller sådana uppgifter som inte kan
kopplas till enskilda personer. Under behandlingen får uppgifterna inte lagras annat än
temporärt.

Till Trafiksäkerhetsverket ska sändas en tillräcklig utredning, utifrån vilken verket kan
förvissa sig om att de uppgifter som begärs behövs för ändamålet, att uppgifterna behand-
las säkert och att sökanden är tillförlitlig.

Uppgifter som lämnas ut får endast användas för det ändamål för vilket de lämnats ut.
Uppgifterna ska raderas genast då de inte längre behövs för ändamålet. Uppgifterna får
inte överlåtas vidare.

6 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter och till dem som sköter lagstadgade 
uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Trafiksäkerhetsverket rätt att till andra myndigheter
och till andra som sköter lagstadgade uppgifter lämna ut sådana uppgifter ur registret som
är nödvändiga för att fullgöra deras lagstadgade uppgifter. Trafiksäkerhetsverket får dock
inte lämna ut sådana sekretessbelagda uppgifter som det fått från straffregistret eller bö-
tesregistret, om inte något annat föreskrivs i lag.

Trafiksäkerhetsverket får lämna ut uppgifter ur registret till utländska myndigheter eller
för skötsel av myndighetsuppgifter utomlands, om utlämnandet grundar sig på lag, på Eu-
ropeiska unionens lagstiftning eller på en förpliktelse i ett internationellt fördrag som är
bindande för Finland. När personuppgifter överlåts utanför EES-området ska förutsätt-
ningarna enligt kapitel V i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning uppfyl-
las. En annan myndighet som fått uppgifter ur trafik- och transportregistret får överlåta
uppgifterna vidare om samma förutsättningar uppfylls.

Dessutom får Trafiksäkerhetsverket överlåta ett fotografi och ett namnteckningsprov
till en tjänsteleverantör som behöver dem för en lagstadgad uppgift eller en sådan uppgift
som avses i IV avd. 4 kap.
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7 §

Begränsning av rätten att lämna ut uppgifter

Fysiska personer har rätt att förbjuda att deras personuppgifter lämnas ut för ändamål
enligt 2, 4 och 5 §. Fysiska personer har också rätt att förbjuda att deras kontaktuppgifter
lämnas ut för ändamål enligt 3 §.

Juridiska personer har rätt att förbjuda att uppgifter om dem lämnas ut för ändamål en-
ligt 5 §.

Bestämmelser om behandling av uppgifter som omfattas av spärrmarkering finns i 36
och 37 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifik-
attjänster (661/2009). När spärrmarkeringar överförs till trafik- och transportregistret, ska
begränsningen för utlämnande av uppgifter utsträckas till att också omfatta fysiska perso-
ners namn.

Förbud mot utlämnande enligt 1 och 2 mom. eller en sådan spärrmarkering som avses
i 3 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas ut till myndigheter eller till dem som sköter lag-
stadgade uppgifter.

När Trafiksäkerhetsverket lämnar ut uppgifter som omfattas av en begränsning enligt 3
mom., ska mottagaren samtidigt underrättas om begränsningen samt om begränsningar
som gäller användning av och skydd för uppgifterna.

8 §

Hantering av egna uppgifter

Trafiksäkerhetsverket ska bereda möjlighet för en registrerad att hämta egna uppgifter
och kopiera dem till ett annat dataregister i maskinläsbar form via ett öppet gränssnitt. Det-
ta gäller inte sådana sekretessbelagda uppgifter som Trafiksäkerhetsverket har fått ur
straffregistret eller bötesregistret och inte heller uppgifter om tillsyn eller påföljder.

AVDELNING VI

PÅFÖLJDER, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH STRAFFBESTÄMMELSER

1 kap.

Administrativa påföljder och ändringssökande

1 §

Tillämpningsområde

Vad som i detta kapitel föreskrivs om tillstånd gäller persontillstånd och tillstånd för
verksamhetsutövare. Bestämmelserna i 2 § 2–5 mom. och 2 c § gäller dock inte yrkes-
kompetensbevis enligt II avd. 3 kap. 13 § eller anteckningar om yrkeskompetens.

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

2 §

Återkallande, ändring och begränsning av tillstånd

Tillståndshavaren kan meddela att den verksamhet som avses i tillståndet har avbrutits
eller upphört. Trafiksäkerhetsverket återkallar tillståndet efter att ha fått meddelande om
att verksamheten upphört.

Trafiksäkerhetsverket kan ändra, begränsa eller återkalla ett tillstånd, om
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1) förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls och de fel eller bris-
ter som förekommer beträffande förutsättningarna inte rättas till inom utsatt tid,

2) tillståndshavaren upprepade gånger eller allvarligt har brutit mot bestämmelserna i
denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, eller mot bestämmelser i Eu-
ropeiska unionens förordningar som gäller verksamhet som regleras i denna lag och om
en anmärkning eller varning inte kan anses vara tillräcklig, eller

3) det av någon annan orsak finns grundad anledning att misstänka att tillståndshavaren
inte förmår sköta sin uppgift enligt tillståndet eller bedriva den verksamhet tillståndet av-
ser på ett säkert sätt.

Trafiksäkerhetsverket får dessutom för viss tid eller helt återkalla behörighetsbrev, cer-
tifikat över specialbehörighet och kompetensbevis för fartygspersonal samt tillstånd för
piloter och lokförare av personer som genom att väsentligt eller upprepade gånger bryta
mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiken har visat bristfällig vilja eller för-
måga att iaktta dem eller genom sitt handlande annars har visat allmän likgiltighet för be-
stämmelserna eller föreskrifterna.

Ett tillstånd kan återkallas endast om inte någon lindrigare påföljd kan anses tillräcklig
med beaktande av omständigheterna i ärendet som helhet. Ett återkallande enligt 2 mom.
2 punkten eller 3 mom. ska fastställas för en viss tid som står i proportion till förseelsens
allvarlighetsgrad eller tills vidare.

I de fall som avses i 2 mom. får Trafiksäkerhetsverket omedelbart omhänderta en till-
ståndshandling för den tid ärendet utreds. Om tillståndet inte återkallas, ska tillstånds-
handlingen returneras utan dröjsmål.

2 a §

Särskilda bestämmelser om återkallande av tillstånd för järnvägstrafik

När Trafiksäkerhetsverket överväger att återkalla ett järnvägsföretags koncession för att
koncessionshavaren inte längre uppfyller solvenskravet eller för att koncessionshavaren
trots verkets anmärkningar allvarligt och upprepade gånger har brutit mot koncessionsvill-
koren eller mot bestämmelserna eller föreskrifterna om järnvägstrafik, ska verket ge kon-
cessionshavaren möjlighet att korrigera bristen inom en rimlig tid som inte får vara kortare
än två månader. Om koncessionshavaren inte har avhjälpt bristen inom den utsatta tiden
och om bristen måste anses vara väsentlig, eller om koncessionshavaren har försatts i kon-
kurs och dennes ekonomiska ställning inte inom en rimlig tid når upp till den nivå som den
koncessionsenliga järnvägstrafiken förutsätter, ska verket återkalla koncessionen helt och
hållet eller för viss tid.

Samtidigt som Trafiksäkerhetsverket konstaterar att en i 1 mom. avsedd koncessions-
havare inte längre uppfyller solvenskravet kan det besluta att järnvägstrafiken får fortsätta
enligt koncessionen eller i begränsad omfattning i högst sex månader. Tillstånd till fortsatt
järnvägstrafik får emellertid inte beviljas om järnvägstrafikens säkerhet kan äventyras i
det fall att verksamheten fortsätter.

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta Europeiska unionens järnvägsbyrå om återkallade
koncessioner. Om Trafiksäkerhetsverket upptäcker en i 1 mom. avsedd brist i en konces-
sion som beviljats i en annan stat i Europeiska unionen, ska verket omedelbart underrätta
tillståndsmyndigheten i den berörda staten om detta.

När Trafiksäkerhetsverket återkallar en lokförares tillstånd, ska lokföraren och den
järnvägsoperatör i vars tjänst föraren är eller i vars verksamhet föraren deltar och som ver-
ket känner till utan dröjsmål underrättas om beslutet.

Om en behörig myndighet i en annan EES-stat har begärt att Trafiksäkerhetsverket ska
återkalla ett tillstånd för en lokförare som Trafiksäkerhetsverket har beviljat eller genom-
föra kompletterande kontroller, ska verket avgöra ärendet inom fyra veckor och underrätta
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den behöriga myndighet som framställt begäran, Europeiska kommissionen och de behö-
riga myndigheterna i de övriga EES-staterna om sitt beslut.

Om Trafiksäkerhetsverket har återkallat en förares tillstånd, ska verket informera om
förfarandet för att återfå tillståndet.

2 b §

Återkallande av färdskrivarkort

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett färdskrivarkort.
Verkstadskort och kontrollkort kan återkallas om kortets innehavare inte längre uppfyl-

ler villkoren för utfärdande av kortet och felen eller bristerna inte korrigeras inom utsatt
tid. Ett kort kan också återkallas om kortet används i strid med det användningsändamål
som föreskrivs för kortet.

Förarkort återkallas med iakttagande av artikel 26.7 i färdskrivarförordningen.
Företagskort kan återkallas, om
1) kortets innehavare inte längre uppfyller villkoren för utfärdande av företagskort och

felen eller bristerna inte korrigeras inom utsatt tid,
2) det kort som företaget innehar har erhållits på basis av oriktiga uppgifter eller för-

falskade dokument, eller
3) företaget har använt ett annat företags kort i avsikt att försvåra övervakningen av

kör- och vilotider.

2 c §

Anmärkning och varning

Trafiksäkerhetsverket kan ge en anmärkning eller varning till en tillståndshavare och
till den ansvarsperson för tillståndshavaren som har anmälts till Trafiksäkerhetsverket, om
de på något annat sätt än det som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten underlåter att iaktta be-
stämmelser eller föreskrifter om den verksamhet som tillståndet gäller eller om skötseln
av den uppgift som tillståndet gäller. En anmärkning eller varning kan också ges till den
som utövar anmälningspliktig verksamhet enligt denna lag och till den ansvarsperson för
denne som har anmälts till Trafiksäkerhetsverket, om de inte iakttar bestämmelserna eller
föreskrifterna om verksamheten i fråga. En varning ska ges om en anmärkning inte kan
anses tillräcklig med beaktande av omständigheterna i ärendet som helhet.

En anmärkning ges muntligt eller skriftligt. En varning ges skriftligt, och den antecknas
i registret.

3 a §

Förfarande i fråga om ett godkännande som beviljats av undervisnings- och 
kulturministeriet för ett utbildningscentrum som erbjuder utbildning för grundläggande 

yrkeskompetens

Om ett utbildningscentrum som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt enligt
II avd. 3 kap. 10 § inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande, om de bestäm-
melser som gäller utbildningen inte iakttas eller om utbildningen inte sköts i enlighet med
villkoren för godkännandet eller annars inte sköts på behörigt sätt, kan utbildningscentru-
met ges en anmärkning eller en skriftlig varning. Om olägenheterna inte undanröjs inom
en tidsfrist som sätts ut av den myndighet som har godkänt utbildningscentrumet, ska god-
kännandet återkallas. En övervakare ska omedelbart underrätta den myndighet som har
fattat beslutet om godkännande om brister och försummelser som upptäcks vid övervak-
ningen så att myndigheten kan vidta behövliga åtgärder.
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3 b §

Förfarande i fråga om ett förarbevis för lokförare som beviljats av en annan stat

Om en förare som avses i II avd. 7 kap. vars förarbevis har beviljats i en annan EES-stat
inte uppfyller förutsättningarna för förarbevis enligt lokförardirektivet, ska Trafiksäker-
hetsverket begära att den behöriga myndigheten i EES-staten i fråga återkallar förarbevi-
set eller utför kompletterande kontroller. Verket ska underrätta Europeiska kommissionen
och de övriga EES-staternas behöriga myndigheter om begäran.

Om verket i enlighet med 1 mom. har begärt att en behörig myndighet ska återkalla ett
förarbevis eller genomföra kompletterande kontroller, men den behöriga myndighetens
beslut saknar saklig grund, ska verket begära Europeiska kommissionens utlåtande om be-
slutet och begära att kommissionen vid behov vidtar korrigerande åtgärder.

3 c §

Verksamhetsförbud i vissa fall

Trafiksäkerhetsverket får förbjuda en lokförare som avses i II avd. 7 kap. att framföra
rullande materiel på bannätet tills vidare eller för viss tid, om föraren förorsakar allvarlig
fara för järnvägssystemets säkerhet eller om verket bedömer att ett förbud behövs medan
verket inväntar en järnvägsoperatörs svar på ett krav som verket framställt med stöd av II
avd. 7 kap. 13 § 3 mom.

Verket ska underrätta Europeiska kommissionen och övriga EES-staters behöriga myn-
digheter om ett förbud som verket utfärdat.

Om Trafiksäkerhetsverket på det sätt som avses i 3 b § 2 mom. har väckt ett ärende som
gäller återkallande av ett förarbevis som beviljats i en EES-stat hos Europeiska kommis-
sionen, får verket förlänga förbudet för föraren att framföra rullande materiel på bannätet
tills kommissionen fattat ett slutligt beslut i ärendet.

På de grunder som anges i 2 § 2 och 3 mom. kan Trafiksäkerhetsverket bestämma att
ett utländskt tillstånd som har godkänts i Finland inte berättigar till sådan verksamhet som
avses i tillståndet inom finskt territorium, ombord på finska luftfartyg eller vid luftfart med
stöd av ett drifttillstånd som har beviljats i Finland.

3 d §

Förfarande vid misstanke om fylleri i sjötrafik

Gränsbevakningsväsendet, polisen och Tullen ska frånta innehavaren ett behörighets-
brev, ett certifikat över specialbehörighet eller ett kompetensbevis enligt II avd. 10 kap.
som Trafiksäkerhetsverket har utfärdat, om det finns skäl att misstänka att personen vid
skötseln av sina uppgifter har gjort sig skyldig till fylleri i sjötrafik enligt 23 kap. 5 § i
strafflagen, och utan dröjsmål ge in det till Trafiksäkerhetsverket, som utan dröjsmål ska
besluta om återkallande av behörighetsbrevet, certifikatet över specialbehörighet eller
kompetensbeviset.

Ett återkallande av behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetens-
bevis enligt 1 mom. gäller till dess domstolen med stöd av 20 kap. 10 § i sjölagen
(674/1994) har avgjort ärendet.

3 e §

När ett trafiktillstånd förfaller

Ett trafiktillstånd enligt II avd. 12 kap. 5 § förfaller om tillståndshavaren inte har börjat
utöva trafikrättigheterna i enlighet med villkoren i tillståndet.
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3 f §

Förlust och återupprättande av gott anseende

Bestämmelser om villkor rörande gott anseende och förlust av anseendet i fråga om en
person som avses i II avd. 1 kap. 5 § finns i det kapitlets 6 § och i artiklarna 6 och 14 i
EU:s förordning om trafikidkare. Enligt artikel 14 i den förordningen är ett intyg om yr-
keskunnande för en person som förlorat sitt anseende inte giltigt.Trafiksäkerhetsverket
gör en anteckning om detta i trafik- och transportregistret i enlighet med V avd. 2 kap. 1 §
4 mom. i denna lag. Anteckningen raderas när kravet på gott anseende åter är uppfyllt.

3 g §

Förfarande i fråga om tillstånd som beviljats av någon annan stat

Om inte något annat föreskrivs i någon annan lag eller följer av någon internationell för-
pliktelse som är bindande för Finland, får Trafiksäkerhetsverket underrätta en behörig
myndighet i en annan stat om verket har skäl att misstänka att innehavaren av ett tillstånd
som den andra staten har beviljat för en verksamhet enligt denna lag inte längre uppfyller
villkoren för tillståndet.

3 h §

Återkallande av erkännande av behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet 
som har utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat än en EES-stat i enlighet med 

STCW-konventionen

Om Trafiksäkerhetsverket upptäcker att ett behörighetsbrev eller ett certifikat över spe-
cialbehörighet som har utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat än en EES-stat
inte längre uppfyller kraven i STCW-konventionen, ska verket utan dröjsmål underrätta
Europeiska kommissionen om detta.

Ett erkännande av ett behörighetsbrev och ett kompetensbevis får återkallas i enlighet
med artikel 20 i direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk.

5 §

Begäran om omprövning

Omprövning av andra beslut än de som avses i 2–4 mom. i denna paragraf samt i 6 och
7 § får begäras hos den myndighet som fattat beslutet, enligt vad som föreskrivs i förvalt-
ningslagen.

Den som söker eller innehar ett persontillstånd får hos Trafiksäkerhetsverket begära
omprövning av ett utlåtande eller annat beslut av ett av Trafiksäkerhetsverket godkänt ut-
bildningscentrum som avses i II avd. 3 kap. 10 §, en examinator som avses i 8 kap. 2 §, en
anordnare av sjöfartsutbildning som avses i 11 kap. 1 § eller en innehavare av utbildnings-
tillstånd som avses i 13 kap. 6 § i den avdelningen, av en flygläkare, ett flygmedicinskt
centrum, en företagsläkare eller en organisation som beviljar kabinbesättningsintyg som
avses i IV avd. 1 kap. 18 § eller av en järnvägsläkare som avses i 3 kap. 1 §, en psykolog
som avses i 3 kap. 2 § eller en sjömansläkare som avses i 3 kap. 3 § i den avdelningen.

En förare i järnvägstrafiken får hos Trafiksäkerhetsverket begära omprövning av ett be-
slut av en järnvägsoperatör genom vilket en begäran om omprövning av ett sådant beslut
om beviljande av ett kompletterande intyg som avses i II avd. 7 kap. 11 § 2 mom. har av-
slagits eller ett kompletterande intyg har återkallats.

Omprövning av en tjänsteleverantörs beslut enligt IV avd. 4 kap. 1 § får begäras hos
Trafiksäkerhetsverket.
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Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
gen.

6 §

Ändringssökande hos förvaltningsdomstolen

Följande beslut får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som
anges i förvaltningsprocesslagen:

1) återkrav av ersättning enligt III avd. 4 kap. 3 §,
2) återkallande av tillstånd enligt 2 §,
3) vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande enligt 4 §,
4) beslut som fattats med stöd av EU:s förordning om internationell busstrafik, EU:s

förordning om tillstånd för godstrafik och EU:s förordning om trafikidkare,
5) undervisnings- och kulturministeriets beslut om utbildningscentrum,
6) Trafiksäkerhetsverkets beslut om återkallande av ett yrkeskompetensbevis.
Beslut enligt denna lag, EU:s förordning om internationell busstrafik, EU:s förordning

om trafikidkare och EU:s förordning om tillstånd för godstrafik, inklusive beslut om vite,
hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande som fattats med stöd av 4 § i detta kapitel
för att säkerställa efterlevnaden av de förordningar som avses i IV avd. 1 kap. 9 § 2 mom.,
får verkställas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

På sökande av ändring i ett beslut av ett utbildningscentrum som undervisnings- och
kulturministeriet godkänt tillämpas 12 kap. i lagen om yrkesutbildning.

7 §

Ändringssökande hos marknadsdomstolen

Ett beslut av regleringsorganet i ett ärende enligt II avd. 8 kap. 5 § 2 mom. får överkla-
gas genom besvär hos marknadsdomstolen.

8 §

Ändringssökande hos högsta förvaltningsdomstolen

Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av marknadsdomstolen som avses i 7 § får överklagas genom besvär hos hög-
sta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

9 §

Ändringssökande i upphandlingsärenden

Bestämmelserna om rättsmedel i 132–134 §, 145 § 1 mom., 146 § 1 och 2 mom., 147 §
1 och 3 mom., 148, 149, 151 och 152 §, i det inledande stycket och 1–4 punkten i 154 § 1
mom. samt i 155, 160–163, 165, 167 och 169 § i upphandlingslagen tillämpas oberoende
av upphandlingens värde på upphandlingsärenden enligt III avd. 3 kap. 1 § i denna lag.
Utöver vad som föreskrivs i 145 § 2 mom. i upphandlingslagen kan kommunikationsmi-
nisteriet föra ett upphandlingsärende till marknadsdomstolen, om det gäller unionens till-
synsförfarande. Marknadsdomstolens beslut om en påföljd enligt 154 § 1 mom. 1–3 punk-
ten i upphandlingslagen ska iakttas trots ändringssökande, om inte högsta förvaltnings-
domstolen bestämmer något annat. Marknadsdomstolens beslut om att bestämma en på-
följd enligt 4 punkten i nämnda moment får verkställas bara med stöd av ett beslut som
vunnit laga kraft.
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10 §

Besvärsanvisning

Om ett persontillstånd beviljas i enlighet med ansökan och sökanden får ett dokument
som styrker tillståndet, ges sökanden inget annat beslut och ingen besvärsanvisning.

2 kap.

Straffbestämmelser

1 §

Olovligt bedrivande av yrkesmässig trafik

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) bedriver yrkesmässig person- eller godstransport på väg utan taxi-, person- eller

godstrafiktillstånd eller transporttillstånd för internationell trafik, gemenskapstillstånd
som avses i artikel 4 i EU:s förordning om internationell busstrafik eller trafiktillstånd för
linjetrafik som avses i artikel 5 i den förordningen eller gemenskapstillstånd som avses i
artikel 4 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik eller i strid med bestämmelserna om
cabotage i kapitel III i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik eller kapitel V i EU:s
förordning om internationell busstrafik,

2) bedriver sådan tillfällig internationell persontransport som avses i artikel 7 i Inter-
busöverenskommelsen eller sådan internationell persontransport som avses i ett sådant bi-
lateralt avtal mellan Finland och någon annan stat om bedrivande av internationell trafik
som avses i IV avd. 1 kap. 13 § i denna lag utan tillstånd som förutsätts i avtalen,

3) bedriver tillståndspliktig järnvägstrafik utan att de förutsättningar som föreskrivs i
II avd. 5 kap. uppfylls,

4) bedriver spårbunden stadstrafik utan att de förutsättningar som föreskrivs i II avd.
6 kap. uppfylls,

5) bedriver kommersiell lufttransport utan drifttillstånd enligt artikel 8.2 i EASA-för-
ordningen eller operativ licens enligt II avd. 12 kap. 2 § eller bryter mot villkoren i ett så-
dant tillstånd eller en sådan licens,

ska, om gärningen inte är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon
annanstans i lag, för olovligt bedrivande av yrkesmässig trafik dömas till böter eller fäng-
else i högst sex månader.

3 §

Brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) är verksam som taxiförare utan körtillstånd enligt II avd. 3 kap. 1 §,
2) överlåter ett fordon för framförande i strid med bestämmelserna i III avd. 1 kap. 2 §

1 mom. 1 punkten,
3) bryter mot bestämmelsen i II avd. 3 kap. 3 § 1 mom. om yrkeskompetens som krävs

av förare eller mot bestämmelsen om framförande av fordon i 5 §,
4) bryter mot skyldigheten enligt IV avd. 2 kap. 3 § 2 mom. för den som sökt eller inne-

har ett tillstånd att anmäla om omständigheter som inverkar på behörigheten,
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott

mot bestämmelserna om yrkeskompetens dömas till böter.
För brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens döms också den som uppsåtligen el-

ler av grov oaktsamhet
1) bryter mot bestämmelserna om behörighetskrav i II avd. 10 kap. 3–9 §,
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2) bryter mot bestämmelserna om minimikrav på ålder för fartygs befälhavare i II avd.
10 kap. 10 §, eller

3) åsidosätter skyldigheten att förvara och visa upp behörighetsbrev, certifikat över
specialbehörighet eller kompetensbevis enligt II avd. 10 kap. 18 §.

4 §

Olovlig trafikutbildningsverksamhet

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) bedriver utbildnings- eller provverksamhet enligt II avd. 3 kap. 6, 7 eller 9 § utan ett

godkännande enligt 10 § i det kapitlet,
2) bedriver utbildningsverksamhet enligt II avd. 11 kap. utan godkännande enligt 1 och

3 § i det kapitlet eller i strid med villkoren för godkännandet, eller
3) bedriver tillståndspliktig utbildningsverksamhet utan utbildningstillstånd enligt

II avd. 13 kap. 6 § eller EASA-förordningen eller underlåter att meddela om utbild-
ningsverksamheten,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för olovlig
trafikutbildningsverksamhet dömas till böter.

5 §

Olovlig specialiserad flygverksamhet

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bedriver sådan specialiserad flygverk-
samhet som avses i II avd. 12 kap. 8 § eller i flygdriftförordningen utan behörigt tillstånd
eller bryter mot villkoren i ett sådant tillstånd ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för olovlig specialiserad flygverksamhet dömas till bö-
ter.

6 §

Brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter

En förare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om kör-
tider, raster, vilotider, färdskrivare eller färdskrivarkort i

1) kör- och vilotidsförordningen eller färdskrivarförordningen,
2) AETR-överenskommelsen, eller
3) II avd. 4 kap. 4 §,
ska för brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter dömas till böter.
För brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter döms också
1) en företrädare för en verkstad som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot

bestämmelserna i II avd. 4 kap. 7 §, eller
2) en arbetsgivare, dennes företrädare eller ett företags företrädare som uppsåtligen el-

ler av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om lägsta ålder för förare eller skyldig-
heter som ålagts transportföretag i fråga om körtider och viloperioder i artiklarna 5, 10,
eller 16 i kör- och vilotidsförordningen, bestämmelserna om färdskrivare och behandling-
en av uppgifter som lagras i dem i artiklarna 3.1, 7.4, 9.7, 21.2, 23.1, 32.1, 32.3, 32.4, 33,
37.1 första eller andra stycket i färdskrivarförordningen, bestämmelserna om krav på fö-
rare i artikel 5 eller exceptionella situationer i artikel 11 i AETR-överenskommelsen eller
mot bestämmelserna i II avd. 4 kap. 5 eller 6 § i denna lag.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
Bestämmelserna i II avd. 7 kap. 6 och 8 § samt III avd. 2 kap. 2 a och 4 § träder i kraft

den 1 januari 2019.
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Bestämmelser om ikraftträdandet av II avd. 12 kap. 9 § och 13 kap. 1 § 2 mom. utfärdas
genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag upphävs
1) lagen om vissa internationella kombinerade transporter (440/2000),
2) lagen om fordonstrafikregistret (541/2003),
3) lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort (629/2004),
4) lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007),
5) lagen om godkännande av läkare som sjömansläkare (47/2009),
6) lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009);

lagens 19–20 § tillämpas dock till och med den 31 december 2018,
7) lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare (349/2013),
8) lagen om registrering av fordon (175/2015).
Taxitillstånd enligt lagen om taxitrafik (217/2007) som är i kraft vid ikraftträdandet av

denna lag förblir i kraft, men de ska förnyas och bytas ut till taxitrafiktillstånd enligt denna
lag enligt följande:

1) tillstånd som beviljats 2008 och dessförinnan senast 2029,
2) tillstånd som beviljats 2009 och 2010 senast 2030,
3) tillstånd som beviljats mellan ingången av 2011 och den 30 juni 2018 senast 2031.
Tillstånd, godkännanden, registeranmälningar, förbud och beslut som meddelats med

stöd av de lagar som avses i 4 mom. eller luftfartslagen (864/2014), lagen om spårbunden
stadstrafik (1412/2015) eller lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för far-
tyg (1687/2009) och som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft giltig-
hetstiden ut och denna lag tillämpas på dem, dock så att

1) sjömansläkare som har godkänts innan denna lag trätt i kraft har rätt att arbeta som
sjömansläkare högst till den 1 juli 2020, varefter läkaren ska ha ett godkännande enligt IV
avd. 3 kap. 3 § 1 mom.,

2) godkännanden för sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen och företagsläkare inom
företagshälsovården för järnvägstrafiken som Trafiksäkerhetsverket utfärdat och som är i
kraft vid ikraftträdandet av denna lag gäller till den 31 december 2018, varefter läkarna
ska ha ett godkännande enligt IV avd. 3 kap. 1 § 1 mom.,

3) medicinska dispenser för uppgifter som förare som beviljats inom järnvägssystemet
förblir i kraft enligt förutsättningarna i tillståndet i fråga, om inte Trafiksäkerhetsverket el-
ler en järnvägsläkare utifrån resultaten i en läkarundersökning som personen genomgår
bestämmer något annat.

De som sköter uppgifter som förare inom järnvägssystemet ska ha tillstånd och kom-
pletterande intyg senast den 29 oktober 2018. Av dem som sköter uppgifter som förare vid
ikraftträdandet av denna lag krävs inte sådan utbildning på andra stadiet som avses i II avd.
7 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten för erhållande av förarbevis.

Utbildningsanordnare som avses i II avd. 11 kap. 1 § som ger sjöfartsutbildning ska an-
söka om godkännande enligt den paragrafen samt om godkännande av utbildningen enligt
3 § i det kapitlet inom ett år från ikraftträdandet av denna lag, och de får ge sjöfartsutbild-
ning enligt den paragrafen utan godkännande tills Trafiksäkerhetsverket har beslutat om
godkännandet.

Läkare som före ikraftträdandet av denna lag har arbetat som sakkunnigläkare inom
järnvägsbranschen eller företagsläkare inom företagshälsovården i järnvägstrafiken kan
godkännas som järnvägsläkare enligt IV avd. 3 kap. 1 § trots att de inte har för uppgiften
lämpliga specialistläkarrättigheter.

Läkare som före ikraftträdandet av denna lag har arbetat som sjömansläkare kan god-
kännas som sjömansläkare enligt IV avd. 3 kap. 3 § trots att de inte har för uppgiften lämp-
liga specialistläkarrättigheter.

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller i
något beslut som fattats med stöd av någon lag som upphävts genom denna lag hänvisas
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till någon lag som upphävts genom denna lag, ska hänvisningen anses avse motsvarande
bestämmelse i denna lag.

Helsingfors den 4 maj 2018
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