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Lag
om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om transportservice (320/2017) 3 § 1 mom. 1 punkten samt 42 och 44 §,
sådana de lyder, 3 § 1 mom. 1 punkten i lag 1505/2019, 42 § i lagarna 301/2018 och

371/2019 samt 44 § i lagarna 301/2018 och 984/2018, som följer:

3§

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

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
1) yrkesmässig transport av personer på väg med en i fordonslagen (82/2021) avsedd

buss (persontrafiktillstånd), eller
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

42 §

Definitioner gällande den sociala lagstiftningen om vägtransporter

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 upphä-
vande 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 för-
ordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportom-
rådet,
RP 177/2020
KoUB 19/2020
RSv 215/2020

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/858 (32018L0858); EUT L 151, 14.6.2018, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU (32014L0047); EUT L 127, 29.4.2014, s. 134
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (32014L0045); EUT L 127, 29.4.2014, s. 51
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (32012L0168); EUT L 60, 2.3.2013, s. 52
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 (32013L0167); EUT L 60, 2.3.2013, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EY (32002L0085); EUT L 327, 4.2.2002, s. 8
rådets direktiv 1999/37/EG (31999L0037); EGT L 138, 1.6.1999, s. 57
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3) AETR-överenskommelsen den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållan-
den för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) (FördrS 66/1999),
sådan den lyder ändrad i den femte ändringen av den 27–29 oktober 2004 samt i den sjätte
ändringen av den 29 och 30 oktober 2008 (FördrS 63–64/2010),

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 180 § 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 vilotidsförordning-
en eller för AETR-överenskommelsen, som inte står i anställningsförhållande och vars
huvudsakliga yrkesverksamhet består i att utföra person- eller godstransporter 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 in-
ternationella 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 ge-
menskapstillstånd eller med stöd av ett tillstånd enligt 3 § i denna lag, 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 affärs-

förbindelser 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 huvudkontor,
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 00.00 och slutar följande söndag

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

44 §

Utfärdande av färdskrivarkort

Transport- och kommunikationsverket utfärdar verkstadskort till en sökande som har
beviljats tillstånd enligt 180 § i fordonslagen för installation och reparation av digitala
färdskrivare.

Transport och kommunikationsverket utfärdar förarkort till en sökande som
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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.
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.

Transport- och kommunikationsverket utfärdar ett företagskort till en sökande som är
antecknad i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens företags- och organi-
sationsdatasystem.

Transport- och kommunikationsverket 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.

————
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Timo Harakka
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