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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av namnet på Vägverket

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att en lag om affärsverk, ingår i lagen om Vägverket, och
ändring av finskspråkiga namnet på Vägver- därför förutsätter en ändring av namnet
ket skall stiftas. Det ändras till Liikelaitos reglering på lagnivå. Propositionen inverkar
Tietapio och det svenskspråkiga namnet till inte på Vägverkets ställning.
Vägaffärsverket. Bestämmelser om namnet
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den
på Vägverket, som fungerar som ett statligt 1 September 2002.
—————
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MOTIVERING

1.

N u lä g e o c h f ö r e s la g n a
ä n d r in g a r

Vägverket inrättades såsom ett i lagen om
statens affärsverk (627/1987) avsett statligt
affärsverk genom lagen om Vägverket
(569/2000), vilken trädde i kraft den 1 januari 2000.
Affärsverket har bildats av produktionsverksamheten inom vägverket, som fungerade i form av ett ämbetsverk. Vägverkets
verksamhet inom jord- och vattenbyggnadsbranschen omfattar i första hand planering,
byggande, underhåll och skötsel av trafikleder och trafikmiljön samt produkter och
tjänster i anslutning därtill.
Vägverket som statligt affärsverk fungerar
på företagsekonomiska grunder i konkurrens
och strävar efter att effektivt utveckla sina
tjänster. Till utvecklandet av affärs- och serviceverksamheten hör att ge en så bra företagsbild av serviceproducenten som möjligt.
Av denna orsak har Vägverket föreslagit en
ändring av sitt namn. Som statligt affärsverk
kan det inte ändra och registrera sitt namn
privaträttslig väg, och därför föreslås i denna
proposition att namnet Vägverket, vilket är
föreskrivet i lag, ändras till Vägaffärsverket
samt att det finska namnet Tieliikelaitos ändras till Liikelaitos Tietapio.

2.

P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

Namnändringen inverkar inte på Vägverkets ställning som statligt affärsverk. De administrativa och ekonomiska verkningarna är
små i förhållande till omsättningen.
3.

B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har utgående från Vägverkets styrelses förslag beretts som tjänsteuppdrag vid kommunikationsministeriet.
4.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter att den har antagits och blivit
stadfäst. Inom kommunikationsministeriets
förvaltningsområde har ändringen beretts så,
att den skall träda i kraft den 1 september
2002. Då kunde Vägverket använda de nya
namnen i avtal redan vid ingången av vintersäsongen.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av namnet på Vägverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
2§
1§
Denna lag träder i kraft den 2002.
Det finskspråkiga namnet på det i lagen om
Vägverket (569/2000) avsedda Vägverket
ändras till Liikelaitos Tietapio samt det
svenskspråkiga namnet till Vägaffärsverket.
—————
Helsingfors den 31 maj 2002
Republikens President
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Minister Jari Vilén

