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562/2020

Lag
om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om transportservice (320/2017) 28, 29, 34 och 38 §, sådana de lyder i lag

371/2019, som följer:

28 §

Undantag från yrkeskompetenskrav på lastbils- och bussförare

Föraren behöver dock inte yrkeskompetens, om
1) fordonets största tillåtna konstruktiva hastighet är högst 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) framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning och fordonet
provkörs eller flyttas i samband med reparation, underhåll eller besiktning, flyttas på de-
pån i samband med tvättning, städning eller tankning, flyttas till ett försäljnings- eller
marknadsföringsevenemang för fordon eller mellan försäljningsplatser, provkörs i syfte
att göra tekniska förbättringar eller om ett nytt eller ombyggt fordon provkörs innan det
godkänns för trafik,

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

5) fordonet används för erhållande av körrätt eller i denna lag avsedd grundläggande
yrkeskompetens eller fortbildning

a) i körundervisning och fordonet inte används för kommersiell gods- eller person-
transport,

b) i kompletterande körundervisning i samband med utbildning som ordnas på arbets-
platsen och föraren åtföljs av en person som innehar giltig yrkeskompetens för framföran-
det av fordonet eller en trafiklärare för fordonskategorin i fråga,

6) fordonet används i privat bruk för andra godstransporter än kommersiella god-
stransporter,

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,

8) fordonet används för transport av material, maskiner eller utrustning som föraren
använder i sitt arbete, och framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga syssel-
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sättning, 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 hu-
vudsakliga sysselsättning, eller

9) fordonet används av ett företag för transport av dess egna produkter och företaget är
ett jordbruks-, trädgårds-, skogsbruks-, uppfödnings- eller fiskeriföretag, och framföran-
det av fordonet inte ingår som en del i förarens huvudsakliga sysselsättning och det av-
stånd fordonet framförs inte överstiger 100 kilometer från företagets hemort.

29 §

Grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens förvärvas genom utbildning för grundläggande yrkeskompetens för
trafikformen i fråga och genom avläggande av det teoriprov som ingår i utbildningen eller
ett prov för grundläggande yrkeskompetens. Yrkeskompetensen gäller fem år och kan för-
längas med fem år i taget genom fortbildning. Avläggande av grundläggande yrkeskom-
petens krävs inte av den på vilken på basis av tidpunkten för beviljande av körkort för tra-
fikformen i fråga kan tillämpas bestämmelserna om hävdvunna rättigheter i artikel 4 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.

De läroämnen som ingår i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens samt målen
för läroämnena anges i avsnitt 1 i bilaga I till direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik.
De innehåller basuppgifter om kraven på verksamheten som förare, om omständigheter
som påverkar säkerheten för förare, transporter och trafik samt om god yrkesutövning vid
framförandet av fordonet och i andra föraruppgifter. Grundläggande yrkeskompetens av-
läggs särskilt för utövande av respektive lastbilsförar- eller bussföraryrke och där kan den
övriga utbildning som krävs i Europeiska unionens lagstiftning räknas till godo.

I samband med avläggande av grundläggande yrkeskompetens för bussförare genom-
förs också den utbildning rörande medvetenhet om funktionshinder som avses i artikel
16.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rät-
tigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004, nedan EU:s
förordning om busspassagerares rättigheter.

Grundläggande yrkeskompetens ska förvärvas enligt denna lag, om förarens permanen-
ta bosättningsort enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort
är i Finland. Förare som är medborgare 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.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om innehållet i den
grundläggande yrkeskompetens som avses i denna paragraf samt om i 1 mom. avsedda
hävdvunna rättigheter, i 2 mom. avsett tillgodoräknande av annan utbildning och genom-
förandet av i 3 mom. avsedd utbildning. Transport- och kommunikationsverket får med-
dela närmare föreskrifter om innehållet i de prov som hör till dess behörighet och admi-
nistrationsansvar och som ingår i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens samt
hur de genomförs i praktiken.

34 §

Fortbildning för lastbils- och bussförare

En förare ska genomgå fortbildning för att upprätthålla och komplettera yrkeskompe-
tensen eller för att den ska träda i kraft på nytt. Kravet på fortbildning gäller också förare
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som på grundval av de hävdvunna rättigheter som avses i 29 § 1 mom. inte behöver avläg-
ga grundläggande yrkeskompetens. I fortbildningen ska ingå undervisning i läroämnen
som är viktiga i uppgiften som förare och som ingår i utbildningen för grundläggande yr-
keskompetens samt undervisning om ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt. I
fortbildningen kan övrig utbildning som krävs i Europeiska unionens lagstiftning räknas
till godo. I undervisningen ska iakttas ett utbildningsprogram för fortbildning som fast-
ställts av Transport- och kommunikationsverket.

Fortbildningen ska omfatta 35 timmar under en period på fem år. Över genomgången
fortbildning ska ett intyg utfärdas. Om fortbildningen ges i flera avsnitt, ska ett intyg ut-
färdas över avsnitt av fortbildningen som omfattar minst sju timmar undervisning.

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, om tillgodoräknande i fortbild-
ningen av annan utbildning som krävs i Europeiska unionens lagstiftning, om tidpunkten
då fortbildningen ska genomgås och hur den ska genomföras samt om övriga krav som
gäller fortbildningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

38 §

Förvaring av dokument som gäller lastbils- och bussförares yrkeskompetens

Utbildningscentrumet ska föra bok över sina elever och den undervisning de fått, de for-
don som använts i undervisningen, undervisningssättet samt de undervisningsintyg som
utfärdats över undervisningen. Den som ordnar prov ska förvara uppgifter som gäller ord-
nandet av provet och dem som avlagt provet i fråga om ett prov eller delar av ett prov. Ut-
bildningscentrumet eller den som ordnar prov ska förvara de uppgifter som gäller ordnan-
det av utbildning eller prov och dem som genomgått utbildning eller avlagt prov under de
sex kalenderår som följer på det år då utbildningen slutfördes eller provet avlades. Däref-
ter ska uppgifterna om dem som genomgått utbildningen eller avlagt provet utplånas.
Uppgifter får för behandlingen av ett ansökningsärende lämnas till den som beviljar yrkes-
kompetensbevis eller körkortstillstånd. Transport- och kommunikationsverket ska för till-
synsändamål till myndigheter i andra medlemsstater lämna information om yrkeskompe-
tensbevis som har utfärdats eller återkallats.

————
Denna lag träder i kraft den 13 juli 2020.

Nådendal den 9 juli 2020

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Timo Harakka
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