
Rättelser till Finlands författningssamling 
 

 
 

Till Finlands författningssamling nr 433/2018 
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort) 

 
På sidan 6, i 22 § 1 mom., från rad 5 står: 
…en ny förarexamen, 
1) en bil i kategori B… 
2) en lastbil i kategori C1 … 
3) en lastbil i kategori C… 
4) en buss i kategori D1… 
5) en buss i kategori D… 
6) en fordonskombination i kategori E… 
7) en traktor för… 
 
Bör vara: 
…en ny förarexamen, 
4) en bil i kategori B… 
5) en lastbil i kategori C1 … 
6) en lastbil i kategori C… 
7) en buss i kategori D1… 
8) en buss i kategori D… 
9) en fordonskombination i kategori E… 
10) en traktor för… 
 
På sidor 6-7, 24 § 2 mom. står: 
   Vid körundervisning och övningskörning med en motorcykel och med en sådan lätt fyrhjuling och 
traktor där sitsarna är placerade efter varandra kan läraren eller den som handleder övningskörningen 
vara med i fordonet eller följa den som avlägger körkortet genom att köra ett annat fordon. Om den 
undervisning som avses i 1 eller 2 mom. ges med undervisningstillstånd, får läraren ge körinstruktioner 
endast till en elev åt gången och vid annan undervisning än undervisning med undervisningstillstånd till 
högst två elever samtidigt. Begränsningen av elevantalet gäller inte den körundervisning enligt 15 § som 
ges för höjning av körkort för motorcykel. 
 
Bör vara: 
   Vid körundervisning och övningskörning med en motorcykel och med en sådan lätt fyrhjuling och 
traktor där sitsarna är placerade efter varandra kan läraren eller den som handleder övningskörningen 
vara med i fordonet eller följa den som avlägger körkortet genom att köra ett annat fordon.  
   Om den undervisning som avses i 1 eller 2 mom. ges med undervisningstillstånd, får läraren ge 
körinstruktioner endast till en elev åt gången och vid annan undervisning än undervisning med 
undervisningstillstånd till högst två elever samtidigt. Begränsningen av elevantalet gäller inte den 
körundervisning enligt 15 § som ges för höjning av körkort för motorcykel. 
(dvs. två olika moment) 
 
På sidan 10, i 29 §, 4 sista rader står: 
nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet. 
   Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter. 
   Examensfordon ska uppfylla kraven enligt 22 § som gäller utrustningen i de fordon som 
används i körundervisning och övningskörning. 
 
Bör vara: 
nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet. 
   Examensfordon ska uppfylla kraven enligt 22 § som gäller utrustningen i de fordon som 
används i körundervisning och övningskörning. 


