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Lag
om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Transport- och kommunikationsverket (935/2018) 2 § som följer:

2 §

Verkets uppgifter

Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att
1) främja trafik- och kommunikationssäkerheten samt den tekniska utvecklingen och

störningsfriheten inom detta område,
2) sköta sådana uppgifter inom trafik, transport och elektronisk kommunikation som

gäller reglering, tillstånd, godkännanden, register, tillsyn, kompetens och examina som
avser verksamhetsområdet samt informationstjänster och statistikföring inom verksam-
hetsområdet,

3) begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken,
4) svara för ordnandet av sjökartläggningen,
5) utveckla och främja trafik-, transport- och kommunikationstjänsterna, utbudet av

dessa tjänster och transport- och kommunikationsmarknadens funktionsduglighet samt
sörja för uppgifter som avser användarnas och passagerarnas rättigheter,

6) främja digitaliseringen och automatiseringen inom transport och kommunikation
och inom denna marknad samt skapa förutsättningar för experiment, undersökningar och
innovationer som gäller trafik, transport och kommunikation,

7) utveckla verksamhetsförutsättningarna för offentlig persontrafik, godstrafik och lo-
gistik samt ansvara för fördelningen av statens finansiering av offentlig persontrafik och
anvisningarna till närings-, trafik- och miljöcentralerna avseende fördelningen av finan-
sieringen,

8) utveckla och främja skötseln av ärenden som gäller enskilda vägar på riksnivå, ha
hand om sakkunnig- och rådgivningsuppgifter i anslutning till enskilda vägar samt ansva-
ra för fördelningen av understöd för enskilda vägar och finansieringen av trafik- och trans-
porttjänster i skärgården inom ramen för statsbudgeten,

9) planera användningen av radiofrekvenser, främja radiokommunikationen i tekniskt
hänseende, utreda och undanröja störningar i radiokommunikationen, sköta marknadsö-
vervakningen i fråga om radioutrustning, övervaka att villkoren för nätkoncessioner iakt-
tas och sköta förvaltningen i fråga om radiotillstånd samt annan frekvensförvaltning,

10) sköta tillsynsuppgifter som gäller postverksamheten samt register- och tillsynsupp-
gifter som gäller domännamn,

11) sköta uppgifter som gäller statsbidrag och statsunderstöd samt beskattningsuppgif-
ter som gäller trafik och transport,
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12) svara för uppgifter som åligger den behöriga myndigheten för sjötrafikledning och,
biträdd av den som tillhandahåller fartygstrafikservice, framställa aktuella lägesbilder
över sjötrafiken för försvars- och säkerhetsmyndigheterna, samt

13) inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under
normala förhållanden och för undantagsförhållanden, främja och övervaka funktionssä-
kerheten i trafiksystemet och den elektroniska kommunikationen samt inom sitt verksam-
hetsområde stödja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala
förhållanden och för undantagsförhållanden.

Transport- och kommunikationsverket samordnar och övervakar beredningen och ge-
nomförandet av den riksomfattande trafiksystemplaneringen och producerar och uppdate-
rar riksomfattande strategiska program, åtgärdshelheter och lägesinformation för trafik-
systemets olika aktörer. Verket deltar i trafiksystemplaneringen och beredningen av åtgär-
der i egenskap av sakkunnig i fråga om transportservice, marknadens funktion, utnyttjan-
de av information och främjande av automation. Verket deltar också i den regionala tra-
fiksystemplaneringen tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsregioner-
na och andra aktörer.

Dessutom ska verket
1) meddela tekniska föreskrifter som gäller verksamhetsområdet, inom ramen för sär-

skilt föreskriven behörighet,
2) delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde, och
3) inom ramen för sina befogenheter ingå sådana internationella överenskommelser av

teknisk karaktär som inte gäller området för lagstiftningen.
Verket ska även sörja för andra sådana myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet

som det har enligt särskilda bestämmelser.
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Timo Harakka
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