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935/2018

Lag
om Transport- och kommunikationsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Transport- och kommunikationsverkets ställning och uppgifter

1 §

Ställning och verksamhetsidé

Transport- och kommunikationsverket är ett ämbetsverk på centralnivå inom kommu-
nikationsministeriets förvaltningsområde som sköter sådana myndighetsuppgifter som av-
ser trafik, transport och elektronisk kommunikation.

Transport- och kommunikationsverket främjar informationssamhällets och trafiksyste-
mets utveckling samt fungerande och säkra trafik-, transport- och kommunikationsförbin-
delser och tjänster som gäller trafik, transport och kommunikation. Dessutom främjar ver-
ket genom sin verksamhet trafiksystemets funktion och automatisering, trafiksäkerheten
och verksamhetsförutsättningarna för regionerna och näringslivet samt en hållbar utveck-
ling i hela landet. Verket utgår i sin verksamhet från kundernas behov och utnyttjar sek-
torsövergripande sakkunskap. Verket bedriver en förutseende verksamhet som är informa-
tions- och riskbaserad.

Verkets geografiska verksamhetsområde är hela landet, om inte något annat föreskrivs
särskilt.

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,
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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,

8) svara för den särskilda finansieringen av trafik- och transporttjänster 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,

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.

3§

Cybersäkerhetscentrets uppgifter

Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter, nedan Cybersäker-
hetscentret, har till uppgift att stödja, styra och övervaka informationssäkerheten och till-
godoseendet av integritetsskyddet vid elektronisk kommunikation. Cybersäkerhetscentret
ska upprätthålla en lägesbild över den nationella cybersäkerheten. Cybersäkerhetscentret
ska i sin verksamhet främja och säkerställa informationssäkerheten i informationssystem
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och datakommunikation. Cybersäkerhetscentret är ansvarig myndighet för den offentligt
reglerade satellittjänsten. Dessutom ska Cybersäkerhetscentret sörja för kommunikations-
branschens beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undan-
tagsförhållanden, främja och övervaka funktionssäkerheten i den elektroniska kommuni-
kationen samt inom sitt verksamhetsområde stödja samhällets allmänna beredskap för
störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden.

Cybersäkerhetscentret svarar för sin del för de av verkets uppgifter som anges i 2 §
1 mom. 1 och 13 punkten.

Transport- och kommunikationsverket kan tillhandahålla sådana offentligrättsliga pre-
stationer eller enligt företagsekonomiska grunder prissatta prestationer som baserar sig på
Cybersäkerhetscentrets uppgifter enligt 1 mom., samt ingå avtal om utförandet av sådana
prestationer.

2 kap.

Transport- och kommunikationsverkets organisation och ledning

4 §

Ledning och personal

Chef för Transport- och kommunikationsverket är en generaldirektör, som utnämns av
statsrådet. Generaldirektören svarar för att verkets verksamhet utvecklas och leder till re-
sultat och för att resultatmålen nås.

Övrig personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat be-
stäms i arbetsordningen.

Närmare bestämmelser om ledningen av verket och skötseln av verkets uppgifter samt
bestämmelser om behörighetsvillkoren för andra tjänster vid verket än tjänsten som gene-
raldirektör, om förordnande av ställföreträdare för generaldirektören och om övriga frågor
som gäller personalen utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Cybersäkerhetscentret

Cybersäkerhetscentret är i organisatoriskt och funktionellt hänseende fristående. Det
lyder direkt under generaldirektören och svarar för riksomfattande informationssäkerhets-
uppgifter.

6 §

Regleringsorganet för järnvägssektorn

I samband med Transport- och kommunikationsverket finns det självständiga och obe-
roende nationella regleringsorgan för järnvägssektorn som avses i artikel 55 i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järn-
vägsområde, och om vars ställning, beslutanderätt och uppgifter det föreskrivs särskilt.

7 §

Beslutanderätt

Generaldirektören avgör de till Transport- och kommunikationsverket hörande ärenden
som inte enligt gällande bestämmelser eller enligt arbetsordningen ska avgöras av någon
annan tjänsteman. Generaldirektören kan också i enskilda fall överta avgörandet av ett
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ärende som annars skulle avgöras av en underlydande. Generaldirektören får dock inte
överta avgörandet av ett ärende som enligt lag eller enligt arbetsordningen omfattas av den
behörighet som tillkommer regleringsorganet för järnvägssektorn eller omfattas av den
behörighet Cybersäkerhetscentret har när det gäller internationella informationssäkerhets-
förpliktelser, bedömning av myndigheters informationssystem eller datakommunikation
eller godkännande av bedömningsorgan för informationssäkerhet.

Närmare bestämmelser om behandlingen och avgörandet av ärenden vid verket utfärdas
genom förordning av statsrådet.

8 §

Arbetsordning

Genraldirektören utfärdar Transport- och kommunikationsverkets arbetsordning som
innehåller bestämmelser om

1) organisationen,
2) utövandet av beslutanderätten,
3) den interna ledningen,
4) andra ställföreträdare än ställföreträdare för generaldirektören, och
5) övriga frågor som hör till den interna förvaltningen.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

9 §

Överföring av vissa biträdande uppgifter

Utöver vad som föreskrivs annanstans i lag får Transport- och kommunikationsverket
till privata eller offentliga tjänsteleverantörer föra över sådana rådgivningstjänster, kund-
tjänstuppgifter, dokumentserviceuppgifter och andra biträdande uppgifter som inte inne-
bär utövande av beslutanderätt.

När verket överför uppgifter ska det säkerställa att tjänsteleverantören har tillräckliga
tekniska förutsättningar och tillräcklig kompetens för att sköta uppdraget. På den som ut-
för uppgifterna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförande av
uppgifter som avses i 1 mom. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen
(412/1974).

10 §

Företrädande av staten

Transport- och kommunikationsverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar
vid domstolar och hos myndigheter statens rätt och fördel i alla de ärenden som gäller ver-
kets uppgiftsområde samt annanstans än i landskapet Åland i sådana ärenden för vilka ing-
en behörig myndighet har föreskrivits särskilt.

11 §

Ikraftträdande

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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