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Trafikverket inleder sin verksamhet 1.1.2010 

Underhållet och utvecklingen av vägar, järnvägar och farleder effektiveras när det nya Trafikverket inleder 
sin verksamhet 1.1.2010. Trafikverket bildas av Vägförvaltningens centralförvaltning, 
Banförvaltningscentralen och Sjöfartsverkets farledsfunktioner. 

Trafiken och trafiklederna ses i fortsättningen allt tydligare som en helhet som betjänar både medborgarnas 
och näringslivets trafik- och transportbehov. De anställdas mångsidiga trafikleds- och trafiksektorskompetens 
ger synergifördelar när trafiksystemet utvecklas.  

Verksamheten i gång smidigt 

Vägförvaltningen, Banförvaltningscentralen och Sjöfartsverket har under det gångna året förberett 
Trafikverkets organisation, gemensamma system och verksamhetsmodell för att verket ska kunna komma i 
gång med sin verksamhet så smidigt som möjligt. Tjänsten som generaldirektör för Trafikverket är 
lediganslagen och kan sökas också externt, ansökningstiden går ut 30.11.2009. De övriga direktörs- och 
chefsuppgifterna söks internt. De anställda flyttar till det nya verket huvudsakligen med sina nuvarande 
uppgifter. Verket kommer nästa år att ha cirka 700 anställda. 

Som bäst söker man gemensamma utrymmen för Trafikverket. Man torde kunna flytta in i gemensamma 
utrymmen tidigast 2011, och därför kommer Trafikverket nästa år att finnas i de nuvarande verkens 
utrymmen. 

Det nya verkets logo och grafiska framtoning förbereds i samarbete med Konstindustriella högskolan. 

Även om trafikförvaltningen omorganiseras bibehålls de tjänster som den erbjuder. Tidsenliga uppgifter om 
kundservicekanaler och kontaktuppgifter finns på verkets tillfälliga webbsidor på adressen 
www.liikennevirasto.fi. Trafikverkets nättjänster öppnas vid årsskiftet.  

Vissa funktioner till Villmanstrand 

Trafikverket finns inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. I samband med att verket 
grundades beslutade ministeriet att cirka 130 årsverken utlokaliseras till Villmanstrand före utgången av 
2015. Efter utlokaliseringen arbetar 47 procent av Trafikverkets anställda utanför huvudstadsregionen. 

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde grundas också ett annat nytt verk från början av 2010, 
nämligen Trafiksäkerhetsverket. Till Trafiksäkerhetsverket flyttar bl.a. Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner. 
Sjöfartsverkets interna produktion bolagiseras och blir ett statligt aktiebolag. 

Vägförvaltningens vägdistrikt blir en del av de nya närings-, trafik- och miljöcentralerna, dvs. ELY-
centralerna. ELY-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur svarar bland annat för den dagliga 
framkomligheten på vägarna och skötseln av vägmiljön samt för driften och underhållet av utrustningar och 
anordningar i anknytning till vägarna. 
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