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Begäran om utlåtande: Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning 
om körkort (423/2011)  

 
Kommunikationsministeriet bereder ändringar i statsrådets förordning om 
körkort.  
 
Europeiska kommissionen utfärdade den 4 maj 2020 ett direktiv (EU) 
2020/612 om ändring av körkortsdirektivet 2006/126/EG. De föreslagna 
ändringarna i statsrådets förordning om körkort hänger samman med 
genomförandet av kommissionens direktiv. Direktivet gör det möjligt att 
utvidga det undantag som gäller begränsning av körrätten till 
automatväxlade fordon till att även omfatta vissa andra körkortskategorier. 
I utkastet till förordning föreslås sådana ändringar som direktivet möjliggör. 
I förordningen föreslås dessutom en sådan ändring av kraven på 
examenfordon i kategori A2 som direktivet förutsätter. 

 
Enligt körkortslagen (386/2011) får det genom förordning av statsrådet 
utfärdas: 

 bestämmelser om undantag från bestämmelsen i 7 § 3 mom. 2 
punkten om begränsning av körrätten till endast automatväxlade 
fordon eller fordonskombinationer med automatväxlad dragbil, när 
det körprov eller manöverprov som avses i den punkten har avlagts 
med automatväxlat fordon.  

 närmare bestämmelser om examensfordon och andra krav på 
förarexamen.  

 
Kommunikationsministeriet ordnar en remissbehandling av de föreslagna 
ändringarna av förordningen från och med den 12 augusti till den 8 
september 2020. En fyra veckor lång remissbehandling har ansetts vara 
tillräcklig, eftersom de ändringar som direktivet förutsätter i huvudsak är 
tekniska.  
 
Vi ber er vänligen lämna in era yttranden senast den 8 september 
2020. 
Ni kan lämna in ett yttrande genom att svara på den begäran om utlåtande 
som publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas 
separat per e-post eller post. 
 
För att kunna lämna yttrandet måste användaren registrera sig och logga 
in i webbtjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten 
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används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > 
Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-
post: lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Ytterligare information om utkastet till statsrådets förordning ges av  
Sini Wirén, enhetsdirektör, fornamn.efternamn@lvm.fi, tfn. 040 507 0916. 
 
 
 
Olli-Pekka Rantala 
avdelningschef, överdirektör 
 
 
 
 
Sini Wirén 
enhetsdirektör, kommunikationsråd 
 
 
 
 

Bilagor   Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om 
körkort (423/2011)  
Utkast till motiveringspromemoria  

 
Sändlista  

Ajovarma 
Antin Autokoulu Ab 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry 
Autokoululiitto ry 
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry 
Automobilförbundet rf 
CAP-Group Oy 
Datadrivers Oy 
Transport- och kommunikationsverket Traficom 
Liikenneopetus ry 
Liikenneturva 
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat LIIKO ry 
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry 
Linja-autoliitto ry  
Logistiikkayritysten Liitto ry 
Polisstyrelsen 
Försvarsministeriet 
Försvarsmakten 
Rahtarit ry 
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy 
Finlands Bilskoleförbund rf 
Finlands Speditions- och Logistikförbund rf 
Finlands Transport och Logistik SKAL rf 
 

 
För kännedom Registratorskontoret, kommunikationsministeriet 
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