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Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan budjetoinnin kehittäminen -työryhmä 

 
 
Asettaminen Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtä-

vänä on tehdä ehdotus liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan budje-
toinnin kehittämiseksi.   

 
 
Toimikausi 9.4.2018-30.4.2019 
 
 
Tausta Liikenne- ja viestintäministeriö on määrätietoisesti pyrkinyt kehittämään hal-

linnonalansa toimintaa siten, että niukkenevienkin määrärahojen puitteissa 
voidaan aikaansaada yhteiskunnallista vaikuttavuutta nyt ja tulevaisuudessa 
parhaalla mahdollisella tavalla.  

 
 Hallinnonalan konsernistrategian mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonalan toimintaa tarkastellaan verkkojen, palvelujen ja tiedon näkökul-
mista. Hallinnonalan rakenteita kehitetään ja uudistetaan siten, että myös 
hallinnonalan organisaatiorakenteet tukevat uutta politiikan tekemisen tapaa.  

 
Käynnissä olevista uudistuksista myös maakuntauudistus muuttaa hallinnon 
rakenteita ja toimintaa. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 
on käynnissä useita hankkeita, joilla edistetään muutosta kohti verkkojen, 
palvelujen ja tiedon kokonaisuutta.  
 
Nykyinen budjettirakenne pohjautuu liikenteen ja viestinnän erotteluun bud-
jetoinnissa, eikä se tue uutta politiikan tekemisen tapaa ja käynnissä olevaa 
muutosta.  
 

 
Tavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan budjetoinnin kehittämistyötyö-

ryhmän työn tavoitteena on: 
 
- tehdä ehdotus liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan budjettira-

kenteeksi siten, että se tukee liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon-
alan toimintaa verkkojen, palvelujen ja tiedon näkökulmista ottaen huo-
mioon käynnissä olevat rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset 

- tehdä ehdotus määrärahojen budjetoinniksi uuden budjettirakenteen 
mukaisesti 

- tehdä ehdotus hallinnonalan tulostavoitteiden asettamiseksi uuden bud-
jettirakenteen mukaisesti 
 

 

   

 Asettamispäätös  

KOO    

 9.4.2018  
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Tehtävät  Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus liikenne- ja viestintäministeriön hal-
linnonalan budjettirakenteeksi edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti. 
Työssä tulee ottaa huomioon käynnissä olevat liikenne- ja viestintäministe-
riön hallinnonalan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset sekä muut sellai-
set hankkeet, joilla on toiminnallista ja taloudellista vaikutusta liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalaan. Lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomi-
oon tulevaisuuskatsaustyö. Valtiovarainministeriön ehdotus syksyltä 2017 
muodostaa pohjan budjettirakenteen kehittämiselle. Tavoitteena on, että lii-
kenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ehdotus julkisen talouden suun-
nitelmaksi vuosille 2020-2023 laaditaan uuden budjettirakenteen mukaisesti. 

 
 

Organisointi Työryhmän puheenjohtaja toimii talousjohtaja Jaana Kuusisto liikenne- ja 
viestintäministeriöstä. 

 
Työryhmän jäsenet ovat: 

 
Mervi Karhula, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 
Kimmo Kiiski, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö  
Matleena Kurki-Suutarinen, hallitusneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 
Marcus Merin, yli-insinööri, liikenne- ja viestintäministeriö 
Riitta Pirhonen, johtava asiantuntija, controller-tehtävät, liikenne- ja viestin-
täministeriö 
Tiina Ranne, hallitusneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 
Anna Similä, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö 
Aino Sipari, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö 
Kristiina Tikkala, talousjohtaja, Liikennevirasto 
Mauri Paukkonen, taloussuunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 
Tomi Harju, osastopäällikkö, Liikenteen turvallisuusvirasto 
Sami Mynttinen, johtava asiantuntija, Liikenteen turvallisuusvirasto 
Marko Viljanen, hallintojohtaja, Ilmatieteen laitos 
Janna Karasjärvi, talouspäällikkö, Ilmatieteen laitos 
Riitta Vuorela, hallintojohtaja, Viestintävirasto 
Petra Ruotsalainen, talouspäällikkö, Viestintävirasto 

 
Työryhmän sihteerit ovat: 

 
Mikko Nygård, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö 
Katariina Kilpeläinen, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö 

 
Työryhmää asetettaessa ei ole voitu noudattaa naisten ja miesten tasa-ar-
vosta annetun lain (609/1986) säännöksiä toimielimen kokoonpanosta. Vaih-
toehtoisen ehdokkaan nimeäminen ei ole ollut tässä tapauksessa mahdollista 
ehdotetun henkilön vastuualueen tai työtehtävän vuoksi. 

 
Työryhmän tulee työnsä aikana kuulla tarpeellisiksi katsomiaan asiantunti-
joita. 
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Kustannukset ja 
rahoitus Työ tehdään virkatyönä. Työhön liittyviä kokousmenoja voidaan maksaa 

momentin 31.01.01 määrärahasta.  
 
 

   
 
    Harri Pursiainen 
 Kansliapäällikkö  
 
 
 
 Juhapekka Ristola 
 Osastopäällikkö, ylijohtaja  
 
 
 
Jakelu  Työryhmän jäsenet ja sihteerit 
 
 
Tiedoksi  Liikenne- ja viestintäministeriön osastot ja yksiköt 
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastot ja laitos 
  Valtiovarainministeriö 

 
 


