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Lausunto Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta koskevan hallituksen esityksen 
täydentämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriö on 28.6.2018 pyytänyt Viestin-tävirastolta lausuntoa hallituksen 
esityksen luonnoksesta, jolla täydennettäisiin hallituksen esitystä (HE 61/2018). Täydennettävä 
hallituksen esitys koskee lakia Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta 
annetun lain muuttamista ja eräitä niihin liittyviä lakeja.

Hallituksen esityksen täydentämistä koskevassa luonnoksessa ehdotetaan, että maakuntauudistusta 
koskevat viittaukset tai tekstiosuudet poistetaan kyseessä olevista lakiehdotuksista. Viittaukset 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018) esitetään muutettavaksi 
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viittauksiksi voimassa olevaan hallintolainkäyttölakiin. Viittauksia EU:n yleiseen tietosuoja-
asetukseen poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää tarpeettomina. Lisäksi esitetään eräitä 
tieliikennelakiin liittyviä muutoksia ja lakiesityksestä poistettaisiin pelastuslakia koskeva lakiehdotus.

Luonnoksen mukaan on hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana ilmennyt tarve tehdä 
edellä tarkoitettuja muutosehdotuksia hallituksen esitykseen, koska maakuntauudistusta koskeva 
hallituksen esitys ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu hallituksen esitys eivät ole edenneet 
suunnitellussa aikataulussa. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistamisella, johon 
Liikenne- ja viestintäviraston perustaminen sisältyy, on kuitenkin tärkeitä tavoitteita. Tämän vuoksi 
on tarpeellista, että hallinnonalan virastouudistus ja siihen sisältyvä liikenne- ja viestintäviraston 
perustaminen tulisivat voimaan vuoden 2019 alusta suunnittelussa aikataulussa, vaikka 
maakuntauudistuksen ja edellä tarkoitettujen muiden lakiesitysten käsittely näyttää viivästyvän.

 

Viestintäviraston lausunto

 

Viestintävirasto kannattaa hallituksen puheena olevan esityksen täydentämistä siten, että siihen 
tehdään luonnoksessa esitetyt poistot, lisäykset ja korjaukset. Viestintävirasto katsoo, että Liikenne- 
ja viestintäviraston perustaminen suunnitellussa aikataulussa 1.1.2019 alkaen on liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalan uudistamisen edistämiseksi tärkeää ja keskeistä. Viraston 
perustaminen ei ole riippuvainen maakuntauudistuksen voimaantulosta. Tarvittavat 
maakuntauudistukseen ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin perustuvat muutokset 
voidaan tehdä virastoa ja sen tehtäviä koskevaan lainsäädäntöön viraston perustamisen jälkeen, kun 
maakuntauudistus ja oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevat muutokset tulevat voimaan.

Viestintävirasto kannattaa myös luonnoksessa olevaa ehdotusta muuttaa liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanosta sekä virastojen tehtävien 
uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetavan lain 9 §:ää Liikenne- ja 
viestintäviraston pääjohtajan nimittämisestä. Hallituksen esityksen käsittelyyn liittyvien 
aikataulusyiden vuoksi pääjohtajaa ei voida nimittää alkuperäisen esityksen mukaan vielä 1.10.2018. 
Viestintävirasto pitää kuitenkin tärkeänä, että pääjohtaja voitaisiin nimittää riittävän ajoissa ennen 
viraston perustamista ja kannattaa muutosehdotusta, jonka mukaan pääjohtaja voitaisiin nimittää 
liikenne- ja viestintäministeriöön 1.11.2018 alkaen.

 

Pääjohtaja Kirsi Karlamaa
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