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Liikenne- ja viestintäviraston lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista
suoritteista, asetuksesta Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään
liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista ja asetuksesta hallinnollisista
taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista
suoritteista perittävistä muista maksuista
Liikenne- ja viestintävirasto kiittää mahdollisuudesta saada lausua
asetusluonnoksista, joiden valmisteluun virasto on osallistunut. Virasto painottaa
liikenteen maksuasetukseen esitettyjen maksukorotusten tarpeellisuutta.
Virasto ehdottaa vielä liikenteen asetuksen liitteen ajoneuvojen rekisteröintiä
henkilöpalveluna koskevasta kohdasta 1.1 suoritenimikkettä 1.1.7 Muu rekisteröintiä
koskeva päätös siirrettäväksi 1.4 Muut rekisteröintipalveluihin liittyvät suoritteet kohdan uudeksi kohdaksi 1.4.3. Nimike ja maksu säilyisivät ennallaan.
Kohdan 1.1. henkilöpalveluna tehtävät suoritteet ovat kohtaa 1.1.7 lukuun
ottamatta viraston sopimusrekisteröijän alusta loppuun hoitamia rekisteröintejä,
joissa rekisteröijä ottaa ilmoituksen vastaan, tekee rekisterimerkinnän ja perii
suoritemaksun. Kohdan 1.1.7 mukaisesta luovutusilmoitus tuntemattomalle ilmoituksesta sopimusrekisteröijä ainoastaan tarkastaa, että tarvittavat kohdat on
täytetty eikä niissä ole ilmeisiä ristiriitoja rekisteritietojen kanssa ja lisää ajoneuvolle
maksullinen hakemus -viretiedon sekä perii maksun. Rekisteröijä ei tee
luovutusilmoitus tuntemattomalle -rekisterimerkintää. Varsinaisen ilmoituksen ja
selvityksen ja sisällön arviointi sekä rekisterimerkinnän tekeminen tapahtuu
virastossa ja asiasta tehdään hallintopäätös. Jatkossa tavoitteena on tuoda nykyisen
toimintamallin rinnalle mahdollisuus jättää ilmoitus viraston sähköisissä palveluissa.
Suoritetta ei tehtäisi tällöinkään itsepalveluna, vaan samaan tapaan virastossa
hallintopäätöksenä. Tällöin uusi kohta 1.4.2 soveltuisi kumpaakin tapaan jättää
ilmoitus.
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tukevalla lukijaohjelmalla tai Traficomin kirjaamosta.
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