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509/2018
Statsrådets förordning
om statsunderstöd för transportservice
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av III avd. 4 kap. 1 § 2 mom. i lagen om transportservice (320/2017) och 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser om användningsändamål och bevillningsförfarande för de anslag i statsbudgeten som anvisats för statsunderstöd för transportservice.
2§
Definitioner
I denna förordning avses med
1) stor stadsregion Samkommunen Helsingforsregionens trafik och städerna Tammerfors, Uleåborg och Åbo, så som de definieras i IV avd. 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om transportservice (320/2017),
2) medelstor stadsregion städerna Björneborg, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis och
Tavastehus, så som de definieras i IV avd. 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om transportservice,
samt städerna Kotka, Kouvola, Vasa och Villmanstrand,
3) trafikavtalsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007
om kollektivtrafik på järnväg och väg samt om upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70,
3§
Statsunderstöd för regional- och lokaltrafik
Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan för köp av trafik och ersättning
för fullgörandet av allmän trafikplikt i enlighet med trafikavtalsförordningen bevilja kommuner och samkommuner statsunderstöd till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får
bidrag med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) eller lagen
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) eller som ersätts
med stöd av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997). Som godtagbara kostnader betraktas inte heller sådana kostnader för
vilka stödmottagaren får eller har fått något annat offentligt stöd. Vid upphandling utan
konkurrensutsatt anbudsförfarande ska som godtagbara kostnader betraktas ersättningar
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för nettokostnader enligt artikel 4.1 i trafikavtalsförordningen och bilagan till trafikavtalsförordningen.
Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan för planering eller utveckling av
trafiktjänster eller för försöksprojekt i det syftet bevilja en eller flera kommuner inom sitt
område statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planeringen,
projektledningen eller genomförandet av lösningar.
4§
Statsunderstöd för transportservice i stora och medelstora stadsregioner
Trafikverket kan bevilja statsunderstöd för transportservice i stora stadsregioner. En
förutsättning för att få statsunderstöd är att understödet anvisas för de utvecklingsåtgärder
för transportservice som avses i avsiktsförklaringen om markanvändningen, boende och
trafik. Trafikverket kan bevilja statsunderstöd för transportservice i medelstora stadsregioner. En förutsättning för att få statsunderstöd är att staden i fråga har ingått en avsiktsförklaring med Trafikverket och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen om utveckling av transportservice.
Statsunderstöd kan beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för köp
av trafik och ersättning för fullgörandet av allmän trafikplikt i enlighet med trafikavtalsförordningen och för utveckling av transportservice. Som godtagbara kostnader betraktas
inte sådana kostnader för vilka kommunen får bidrag med stöd av lagen om statsandel för
kommunal basservice eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
eller som ersätts enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning
och yrkesutbildning. Som godtagbara kostnader betraktas inte heller sådana kostnader för
vilka stödmottagaren får eller har fått något annat offentligt stöd. Vid upphandling utan
konkurrensutsatt anbudsförfarande ska som godtagbara kostnader betraktas ersättningar
för nettokostnader enligt artikel 4.1 i trafikavtalsförordningen och bilagan till trafikavtalsförordningen.
Trafikverket kan för utveckling av ett biljett- och betalningssystem som främjar ett
riksomfattande genomförande av ett gemensamt biljett- och betalningssystem som grundar sig på identifikationsbaserade bakgrundssystem samt för planering och utveckling av
transporttjänster eller för försöksprojekt i det syftet bevilja stora och medelstora stadsregioner statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planering,
projektledning och genomförande av lösningar.
Trafikverket kan för planering av spårväg bevilja Samkommunen Helsingforsregionens trafik samt städerna Tammerfors och Åbo statsunderstöd till högst 30 procent av planeringskostnaderna.
5§
Statsunderstöd för utveckling av transportservice till andra än trafikidkare
Trafikverket kan för utveckling och planering av transportservice och för försöksprojekt och forskning i det syftet bevilja andra än trafikidkare statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av utveckling, planering, försök och forskning.
Kommunikationsministeriet kan för utvecklingsprojekt med strategisk betydelse för
transport-service bevilja statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planering och projektledning. I de projekt för vilka Europeiska unionen beviljar
stöd betraktas som god-tagbara kostnader de nationella kostnader som föranleds av projektet.
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6§
Statsunderstöd för mobilitetsstyrning
Trafikverket kan bevilja kommuner, samkommuner och allmännyttiga samfund statsunderstöd för mobilitetsstyrning förutsatt att statsunderstödet används för kunskapsmässig styrning, marknadsföring eller försök med och utvecklande av tjänster på ett sådant sätt
att åtgärderna påverkar människors val av färdsätt. Statsunderstöd kan beviljas till högst
75 procent av kostnaderna för mobilitetsstyrning, planering, projektledning och annan anknytande verksamhet.
7§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (1273/2013).
Helsingfors den 27 juni 2018
Kommunikationsminister Anne Berner

Konsultativ tjänsteman Elina Immonen
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