Undantag gällande behörigheter
och myndighetstjänster
I tabellen presenteras information om centrala undantag i Finland gällande behörigheter samt ändringar
i myndigheternas verksamhet enligt situationen den 24 april. Eftersom uppgifterna är i ständig förändring,
ska du kontrollera den uppdaterade tabellen på våra coronasidor: www.skal.fi/koronaviranomaispalvelut

Myndighet

Situation

Företagarexamen för godstrafik

Examina tills vidare avbrutna.

Företagarutbildning för godstrafik

SKAL ordnar utbildningar som förbereder för transportföretagarexamen som
distansundervisning.

Alternativt förfarande:

En utomstående trafikansvarig person i företaget.

ADR-körtillstånd

Körtillståndsprov kan fortsättningsvis avläggas normalt hos Ajovarma. Ordnandet av 		
ADR-körtillståndsutbildning som närundervisning är för närvarande inte möjligt.
Undantagsregel: I Finland beviljade ADR-körtillstånd, vilkas giltighet upphör under
tiden 1.3.2020–1.11.2020, är undantagsvis i kraft till och med 30.11.2020.
Obs! Dessa ADR-körtillstånd ska förnyas senast 1.12.2020 vid Ajovarmas verksamhetsställe.

Säkerhetsrådgivares behörighet

Undantagsregel: I Finland beviljad säkerhetsrådgivares behörighet, vars giltighet upphör
under tiden 1.3.2020–1.11.2020, är undantagsvis i kraft till och med 30.11.2020.
Obs! Dessa behörigheter ska förnyas senast 1.12.2020.

Ansökning och förnyande av digitalt
färdskrivarkort

Fungerar tills vidare normalt vid Ajovarma.

Tillstånd för specialtransport

Behandlingstiden för ansökningar är fyra till fem arbetsdagar (situationen 17.4).

Chaufförens yrkeskompetens

Inga förändringar jämfört med det normala (situationen 20.4.). Lagändringsförslag om
undantag gällande krav på yrkeskompetens beräknas tas upp till behandling i riksdagen i maj.

Alternativt förfarande:

Fortbildningsdagar för yrkeskompetens kan avläggas som nätutbildning.
Se nätutbildningar: https://www.skal.fi/koulutus

Periodiska besiktningar

Fordonsbesiktning definieras som en kritisk bransch.
Besiktningsstationerna är öppna som normalt.

Förnyande av trafiktillstånd

Traficoms prioritet är att ta hand om ansökningar om förnyande av tillstånd och
nya tillstånd enligt normal behandlingstid. Behandlingstid cirka en vecka.

Arbetarskyddskort utbildning

SKAL har tillstånd att ordna arbetarskyddsutbildning på distans.
Provet avläggs digitalt efter kursen.

Periodisk besiktning och
mellanbesiktning av ADR-tankar

Periodisk besiktning och mellanbesiktning av TFÄ-tankar, vilkas giltighetstid löper ut
1.3.2020–1.8.2020, är i kraft till den 30.8.2020. Avtalsenliga besiktningar ska utföras
före 1.9.2020.

Godkännande av ADR-fordon

Intyg över godkännande av TFÄ-fordon, vilkas giltighetstid löper ut 1.3.2020–1.8.2020,
är i kraft till den 30.8.2020. Teknisk besiktning (TFÄ-besiktning) ska utföras före 1.9.2020 		
för att godkännandet ska förlängas.

Periodisk besiktning och mellanbesiktning
av UN-tankar och UN-MEG-containrar

Periodisk besiktning av UN-tankar och UN-MEG-containrar, vilkas giltighetstid löper ut
1.3.2020 - 1.8.2020, är i kraft till 31.8.2020. Besiktningar ska utföras på det sätt som f
örutsätts enligt ADR-avtalet före 1.9.2020.

