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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om Vägverket  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om Väg-
verket ändras. På affärsverk som har grun-
dats tillämpas enligt lagen om statliga affärs-
verk den tidigare lagen till och med den 31 
december 2003. I propositionen föreslås att 

de ändringar som förutsätts av lagen om stat-
liga affärsverk görs i lagen om Vägverket.  

Lagen avses träda i kraft vid ingången av år 
2004.   

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläget  och de vikt igaste  för-
s lagen 

Den nya allmänna lagen om statliga affärs-
verk, lagen om statliga affärsverk 
(1185/2002) som utfärdades år 2002 förutsät-
ter att speciallagarna om affärsverk som re-
dan finns ses över så att de motsvarar affärs-
verkslagens nya innehåll och de krav som 
ställts i samband med revideringen. Den spe-
ciallag som gäller Vägaffärsverket, lagen om 
Vägverket (569/2000, vägaffärsverkslagen) 
svarar till sitt innehåll till stor del kraven i 
den nya lagen om affärsverk. Det är dock 
skäl att stryka sådana bestämmelser från väg-
affärsverkslagen som i sak ingår i den nya 
lagen om affärsverk eller som står i strid med 
den.   

 
2.  Föreslagna ändringar 

1 §. Ställning inom förvaltningen. Det före-
slås att paragrafens 1 mom. specificeras i syf-
te att beakta ministeriets nuvarande namn. 
Eftersom den nuvarande lagen om affärsverk 
tillämpas på Vägaffärsverket från och med 
den 1 januari 2004, görs en ändring om detta 
i 2 mom.  

3 §. Uppgifter. 2 § 1 mom. affärsverksla-
gen förutsätter att ett affärsverks uppgifter 
uppräknas i en speciallag om respektive af-
färsverk. Därför föreslås att paragrafens nu-
varande rubrik ”Service och verksamhets-
mål” ändras till ”Uppgifterna”.  

Det föreslås att paragrafens 1 mom. där det 
konstateras att Vägverket ombesörjer att de 
tjänster som hör till verksamhetsområdet till-
handahålls och utvecklas i enlighet med för-
utsättningarna för affärsverksamhet, upphävs 
som onödig eftersom Vägaffärsverket i egen-
skap av affärsverk redan verkar affärsmässigt 
inom sin bransch med stöd av den allmänna 
lagen. Inga förändringar föreslås i lagens 2 § 
som innehåller bestämmelser om Vägaffärs-
verkets verksamhetsområde. Där bestäms 
verksamhetsområdet på det sätt som förut-
sätts av 2 § 1 mom. allmänna lagen.  

En komplettering föreslås med stöd av den 
allmänna lagen till paragrafens 2 mom., där 
det nämns som Vägaffärsverkets uppgift att 
bedriva affärsverksamhet inom det verksam-
hetsområde som bestäms i 2 §. I momentet 
bevaras även Vägverkets skyldighet att er-
bjuda sig att handha skötselentreprenader och 
färjetrafiken på allmänna vägar i hela landet.  

Paragrafens 3 mom. där Vägverket förplik-
tas att ha beredskap att sköta uppgifter också 
under undantagsförhållanden i enlighet med 
vad ministeriet beslutar särskilt, preciseras så 
att det motsvarar ministeriets nuvarande 
namn.  

4 §. Upplåning. Det föreslås att paragrafen 
upphävs som onödig. Affärsverkslagens 5 § 
innehåller bestämmelser om upplåning, och 
karaktären av Vägaffärsverkets verksamhet 
förutsätter inte till denna del någon reglering 
som avviker från den allmänna lagen. 

5 §. Ärenden som skall  avgöras av trafik-
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ministeriet. 8 § lagen om statliga affärsverk 
innehåller bestämmelser om ministeriets så-
väl som riksdagens och statsrådets befogen-
heter att styra affärsverken. Därför är det inte 
längre nödvändigt att i lagen om Vägverket 
skilt bestämma om ärenden som skall avgö-
ras av kommunikationsministeriet. 

6 §. Verkställande direktör och personal. 
Enligt gällande paragraf står verkställande 
direktör och övrig personal i arbetsavtalsför-
hållande till Vägverket. Denna bestämmelse 
är inte längre nödvändig, eftersom det som 
bestäms i lagen om aktiebolag (734/1978) 
enligt 11 § 1 mom. affärsverkslagen till till-
lämpliga delar gäller verkställande direktö-
ren. Verkställande direktören är ett lagstadgat 
organ i affärsverket. Detta betyder att verk-
ställande direktören inte längre är i arbets- el-
ler tjänsteförhållande till Vägaffärsverket, 
utan att hans eller hennes ställning bestäms 
på basis av affärsverkslagen och lagen om 
aktiebolag samt det kontrakt som han eller 
hon slutit med Vägaffärsverket. 

Å andra sidan är personalens förhållande 
till Vägaffärsverket ett arbetsförhållande 
blott enligt den allmänna affärsverkslagen, 
vilket innebär att det för den delen heller inte 
behövs någon särskild bestämmelse om sa-
ken i Vägaffärsverkslagen.  

Den föreslagna ändringen innebär inte nå-
got ingripande i de rättigheter och skyldighe-
ter som den verkställande direktören och öv-
rig personal eventuellt hade innan Vägaffärs-

verket grundades år 2000. Enligt 9 § 3 mom. 
bibehåller de anställda även vid Vägaffärs-
verket de rättigheter och skyldigheter som 
vid övergångstidpunkten hänför sig till det 
tidigare anställningsförhållandet, och den 
ovannämnda bestämmelsen skall inte ändras 
genom denna proposition. 

 
3.  Proposit ionens verkningar 

Avsikten med propositionen är att specifi-
cera lagen så att den motsvarar den nuvaran-
de lagen om affärsverk. Propositionen har 
inga statsfinansiella verkningar. Regeringen 
kommer senare i enlighet med regeringspro-
grammets punkt 13.2 att utreda behoven att 
utveckla Vägaffärsverkets organisation.  

 
4.  Beredningen av ärendet  

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid kommunikationsministeriet.  

Finansministeriet och Vägaffärsverket har 
hörts om utkastet till propositionen.             

 
5.  Ikraftträdande 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2004.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 

Lag 

om ändring av lagen om Vägaffärsverket 

I enlighet med Riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 16 juni om Vägaffärsverket (569/2000) 3 § 1 mom., 4, 5 och 6 §, samt 
ändras 1 § samt rubriken för 3 § och dess 2 och 3 mom. som följer:   
 

1 § 

Ställning inom förvaltningen 

Vägaffärsverket är ett affärsverk inom 
kommunikationsministeriets förvaltningsom-
råde. 

På Vägverket tillämpas lagen om statliga 
affärsverk (1185/2002), om inte något annat 
föreskrivs i denna lag. 
 

3 § 

Uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vägaffärsverket har till uppgift att bedriva 

affärsverksamhet inom det verksamhetsom-
råde som avses i 2 §. Detta omfattar även 
skyldigheten att erbjuda sig att handha sköt-
selentreprenader och färjetrafiken på allmän-
na vägar i hela landet. 

Vägaffärsverket skall ha beredskap att skö-
ta uppgifter också under undantagsförhållan-
den i enlighet med vad kommunikationsmi-
nisteriet beslutar särskilt. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den  2004. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.  

————— 

Helsingfors den 24 oktober 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 

 
 

Minister Johannes Koskinen  
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om Vägaffärsverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 16 juni om Vägaffärsverket (569/2000) 3 § 1 mom., 4,5, och 6 § samt  
ändras 1 § samt rubriken för 3 § och dess 2 och 3 mom. som följer: 

Gällande lag Förslag 
 

1 § 

Ställning inom förvaltningen 

Vägverket är ett affärsverk inom trafik-
ministeriets förvaltningsområde.  

 
På Vägverket tillämpas lagen om statens 

affärsverk (627/1987), om inte något annat 
föreskrivs i denna lag. 

1 § 

Ställning inom förvaltningen 

Vägaffärsverket är ett affärsverk inom 
kommunikationsministeriets förvaltnings-
område.  

På Vägverket tillämpas lagen om statens 
affärsverk (1185/2002), om inte något annat 
föreskrivs i denna lag. 

 
3 §  

Service- och verksamhetsmål 

Vägverket ombesörjer att de tjänster som 
hör till verksamhetsområdet tillhandahålls 
och utvecklas i enlighet med förutsättning-
arna för affärsverksamhet.  

Vägverket är skyldigt att erbjuda sig att 
handha skötselentreprenader och färjetrafi-
ken på allmänna vägar i hela landet. 

 
 
 
Vägverket skall ha beredskap att sköta 

uppgifter också under undantagsförhållan-
den i enlighet med vad trafikministeriet be-
slutar särskilt. 

3 § 

Uppgifter 

(upphävs) 
 
 
 
Vägaffärsverket har till uppgift att bedriva 

affärsverksamhet inom det verksamhetsom-
råde som avses i 2 §. Detta omfattar även 
skyldigheten att erbjuda sig att handha sköt-
selentreprenader och färjetrafiken på all-
männa vägar i hela landet. 

Vägaffärsverket skall ha beredskap att 
sköta uppgifter också under undantagsför-
hållanden i enlighet med vad kommunika-
tionsministeriet beslutar särskilt. 
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6 § 

Verkställande direktör och övrig personal 

Vägverkets verkställande direktör och öv-
riga personal står i arbetsavtalsförhållande 
till Vägverket. 

6 § 

Verkställande direktör och övrig personal 

(upphävs) 
 
 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den   2004. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 


