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Maailman radiotaajuuskonferenssin (WRC-23) kansallinen valmistelutyöryhmä 
 
 
Asettaminen 

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän kokoamaan toimialan 
näkemyksiä kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n vuoden 2023 maail-
man radioviestintäkonferenssissa (WRC-23) käsiteltäviin asioihin ja avus-
tamaan ministeriötä Suomen kantojen muodostamisessa. 
 
 
 

Toimikausi Asettamispäivästä lukien 31.12.2023 saakka.   
 
 
Tausta Maailman radioviestintäkonferenssi (WRC) on neljän vuoden välein jär-

jestettävä kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n konferenssi, jossa sovi-
taan maailmanlaajuisesti radiotaajuuksien käytöstä. Konferenssissa teh-
tävillä kansainvälisillä päätöksillä on ratkaiseva vaikutus siihen, kuinka 
Suomessa radiotaajuuksia voidaan tulevaisuudessa käyttää tietoyhteis-
kunnan erilaisiin tarpeisiin.  

 
 Vuonna 2023 pidettävän konferenssin asialistalla merkittävä viestintäpo-

liittinen kysymys on esimerkiksi tällä hetkellä televisiotoiminnan käyttöön 
osoitetun niin sanotun UHF –taajuusalueen käyttö tulevaisuudessa.  
 

Tehtävä Kansallisen valmistelutyöryhmän tehtävänä on koota toimialan näkemyk-
siä WRC-23:ssa käsiteltäviin asioihin, seurata konferenssin valmistelua ja 
osallistua Suomen kansallisten kantojen muodostamiseen.  

 
Työryhmässä käsitellään radioviestintäkonferenssiin valmistautumiseen 
liittyviä viestintäpoliittisia kysymyksiä. Työryhmä kokoontuu tarpeen mu-
kaan. Työryhmän alla toimii lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston johtama 
tekninen työryhmä, joka käsittelee konferenssiin valmistautumiseen liitty-
viä teknisiä kysymyksiä.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö päättää Suomen neuvottelukannoista ja 
sitoutumisesta yhteiseurooppalaisiin esityksiin työryhmää kuultuaan.  

Kokoonpano  
 
Puheenjohtaja: 

ylijohtaja Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäminis-
teriö 
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Varapuheenjohtaja: 
yksikön johtaja Maija Ahokas, liikenne- ja viestintämi-
nisteriö  

 
Sihteerit:  1. viestintäneuvos Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintä-

ministeriö 
 2. neuvotteleva virkamies Katariina Vuorela, liikenne- ja 

viestintäministeriö  
 3. johtava asiantuntija Pasi Toivonen, Liikenne- ja vies-

tintävirasto 
 

Liikenne- ja viestintäviraston johtaman teknisen alatyö-
ryhmän puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Pasi 
Toivonen Liikenne- ja viestintävirastosta ja sihteerinä 
radioverkkoasiantuntija Otto Mangs Liikenne- ja viestin-
tävirastosta.  

 
 
Jäsenet: Työryhmät ovat avoimia kaikille virastoille, yrityksille ja 

yhteisöille, jotka haluavat olla mukana radiotaajuuskon-
ferenssin kansallisessa valmistelussa. Kiinnostuneita 
tahoja pyydetään ilmoittamaan edustajiensa yhteystie-
dot työryhmien sihteereille 6.5.2020 mennessä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Timo Harakka  
Liikenne- ja viestintäministeri 
 
 
 
 
Harri Pursiainen 
Kansliapäällikkö  

 


