
   
  

 

 

 

 

 

 

Laki 

Liikenne- ja viestintävirastosta 

 
 

1 luku 

Liikenne- ja viestintäviraston asema ja tehtävät 

 
1 § 

Asema ja toiminta-ajatus 

Liikenne- ja viestintävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva kes-
kushallinnon virasto, joka hoitaa liikenteen ja sähköisen viestinnän viranomaistehtäviä. 

Liikenne- ja viestintävirasto edistää tietoyhteiskunnan ja liikennejärjestelmän kehittymistä 
sekä toimivia ja turvallisia liikenne- ja viestintäyhteyksiä sekä -palveluita. Lisäksi virasto edis-
tää toiminnallaan liikennejärjestelmän toimivuutta ja automatisointia, liikenteen turvallisuutta, 
alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä kestävää kehitystä valtakunnallisesti. 
Virasto toimii asiakaslähtöisesti ja monialaista asiantuntemusta hyödyntäen. Viraston toiminta 
on ennakoivaa, tieto- ja riskiperusteista. 

Liikenne- ja viestintäviraston toimialueena on koko maa, jollei erikseen toisin säädetä. 
 

2 § 

Viraston tehtävät 

Liikenne- ja viestintävirasto hoitaa seuraavia tehtäviä:  
1) edistää liikenteen ja viestinnän turvallisuutta sekä alan teknistä kehitystä ja häiriöttömyyt-

tä; 
2) huolehtii liikenteen ja sähköisen viestinnän sääntely-, lupa-, hyväksyntä-, rekisteri- ja 

valvontatehtävistä, toimialan pätevyys- ja tutkintotehtävistä, tietopalvelusta sekä toimialansa 
tilastoinnista; 

3) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja; 
4) vastaa merikartoituksen järjestämisestä; 
5) kehittää ja edistää liikenteen ja viestinnän palveluita ja niiden tarjontaa sekä liikenteen ja 

viestinnän markkinoiden toimivuutta ja huolehtii käyttäjien ja matkustajien oikeuksiin liitty-
vistä tehtävistä; 

6) edistää liikenteen ja viestinnän sekä niiden markkinoiden digitalisaatiota ja automatisaa-
tiota sekä mahdollistaa liikenteeseen ja viestintään liittyvät kokeilut, tutkimukset ja innovaati-
ot; 

7) kehittää julkisen henkilöliikenteen, tavaraliikenteen ja logistiikan toimintaedellytyksiä; 
8) vastaa saariston liikenne- ja kuljetuspalveluiden erillisrahoituksesta valtion talousarvion 

puitteissa; 
9) suunnittelee radiotaajuuksien käyttöä, edistää radioviestinnän teknistä toteutusta, selvittää 

ja poistaa radioviestinnän häiriöitä, huolehtii radiolaitteiden markkinavalvonnasta, valvoo 
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verkkotoimilupien ehtojen noudattamista ja hoitaa radiolupahallintoa sekä muuta taajuushal-
lintoa; 

10) hoitaa postitoiminnan valvontatehtäviä ja verkkotunnusten rekisteri- ja valvontatehtäviä; 
11) hoitaa valtiontuki- ja valtionavustustehtäviä sekä liikenteen verotustehtäviä; 
12) vastaa meriliikenteen ohjauksen toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä sekä tuottaa 

ajantasaista meriliikenteen tilannekuvaa puolustus- ja turvallisuusviranomaisille alusliiken-
nepalvelun tarjoajan avustamana; sekä 

13) huolehtii oman toimintansa varautumisesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poik-
keusoloihin, edistää ja valvoo liikennejärjestelmän ja sähköisen viestinnän toimintavarmuutta 
sekä tukee toimialallaan yhteiskunnan yleistä varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin. 

Liikenne- ja viestintävirasto koordinoi ja valvoo valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuun-
nittelun valmistelua ja toimeenpanoa sekä tuottaa ja ylläpitää valtakunnallisen tason strategisia 
ohjelmia, toimenpidekokonaisuuksia ja tilatietoa liikennejärjestelmän eri toimijoille. Virasto 
osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja toimenpiteiden valmisteluun liikenteen palvelui-
den, markkinoiden toimivuuden, tiedon hyödyntämisen ja automaation edistämisen asiantunti-
jana. Virasto osallistuu myös alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun maakuntien liitto-
jen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden kanssa. 

Lisäksi virasto: 
1) antaa toimialaansa koskevia teknisiä määräyksiä erikseen säädetyn toimivaltansa puitteis-

sa; 
2) osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön; ja 
3) tekee valtuuksiensa puitteissa kansainvälisiä teknisluonteisia sopimuksia, jotka eivät kos-

ke lainsäädännön alaa. 
Viraston on huolehdittava myös niistä muista toimialansa viranomaistehtävistä, jotka sille 

erikseen säädetään.  
 

3 § 

Viraston kyberturvallisuuskeskuksen tehtävät 

Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus, jäljempänä Kyberturvallisuuskeskus, 
tukee, ohjaa ja valvoo tietoturvallisuutta ja yksityisyyden suojan toteutumista sähköisessä 
viestinnässä. Se ylläpitää kansallisen kyberturvallisuuden tilannekuvaa. Kyberturvallisuuskes-
kuksen toiminta edistää ja varmistaa tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyiden tietotur-
vallisuutta. Kyberturvallisuuskeskus toimii julkisesti säännellyn satelliittipalvelun vastuuvi-
ranomaisena. Lisäksi Kyberturvallisuuskeskus huolehtii viestintätoimialan varautumisesta 
normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, edistää ja valvoo sähköisen viestinnän 
toimintavarmuutta sekä tukee toimialallaan yhteiskunnan yleistä varautumista normaaliolojen 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.  

Kyberturvallisuuskeskus vastaa osaltaan 2 §:n 1 momentin 1 ja 13 kohdassa säädetyistä Lii-
kenne- ja viestintäviraston tehtävistä. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi tuottaa Kyberturvallisuuskeskuksen 1 momentissa tarkoitet-
tuihin tehtäviin perustuvia julkisoikeudellisia tai liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia 
suoritteita ja tehdä niiden tuottamista koskevia sopimuksia. 
 
 
 

2 luku 

Liikenne- ja viestintäviraston organisaatio ja johtaminen 
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4 § 

Johtaminen ja henkilöstö  

Liikenne- ja viestintäviraston päällikkönä on pääjohtaja, jonka valtioneuvosto nimittää. Pää-
johtaja vastaa viraston toiminnan kehittämisestä, tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavut-
tamisesta. 

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä viraston johtamisesta ja sen teh-

tävien hoitamisesta sekä säädetään viraston muiden virkojen kuin pääjohtajan viran kelpoi-
suusvaatimuksista, pääjohtajan sijaisen määräämisestä sekä muista henkilöstöä koskevista asi-
oista. 

5 § 

Kyberturvallisuuskeskus 

Kyberturvallisuuskeskus toimii organisatorisesti ja toiminnallisesti erillisenä suoraan pää-
johtajan alaisuudessa ja vastaa valtakunnallisista tietoturvallisuustehtävistä.  
 

6 § 

Rautatiealan sääntelyelin 

Viraston yhteydessä toimii yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU 55 artiklassa tarkoitettu rautatiealan itsenäi-
nen ja riippumaton sääntelyelin, jonka asemasta, ratkaisuvallasta ja tehtävistä säädetään erik-
seen. 

7 § 

Ratkaisuvalta 

Pääjohtaja ratkaisee virastolle kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty tai viraston työjärjestyksel-
lä määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Pääjohtaja voi myös ottaa yksittäistapauksessa 
ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. Pääjohtaja ei voi kui-
tenkaan ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka lain tai työjärjestyksen mukaan kuuluu rautatiealan 
sääntelyelimen toimivaltaan tai Kyberturvallisuuskeskuksen kansainvälistä tietoturvavelvoitet-
ta, viranomaisen tietojärjestelmän tai tietoliikennejärjestelyn arviointia tai tietoturvallisuuden 
arviointilaitoksen hyväksyntää koskevaan toimivaltaan.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemises-
ta virastossa. 
 

8 § 

Työjärjestys 

Pääjohtaja antaa viraston työjärjestyksen, jossa määrätään: 
1) organisaatiosta; 
2) ratkaisuvallan käyttämisestä; 
3) sisäisestä johtamisesta; 
4) muista sijaisuuksista kuin pääjohtajan sijaisuudesta; ja 
5) muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista. 
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3 luku 

Erinäiset säännökset 

9 § 

Eräiden avustavien tehtävien siirtäminen 

Sen lisäksi mitä muualla laissa säädetään, Liikenne- ja viestintävirasto voi siirtää neuvonta-
palvelutehtäviä, asiakaspalvelutehtäviä, asiakirjapalvelutehtäviä ja muita avustavia tehtäviä, 
joihin ei sisälly päätöksentekovallan käyttöä, yksityiselle tai julkiselle palveluntarjoajalle.  

Tehtäviä siirrettäessä tulee varmistaa, että palveluntarjoajalla on riittävät tekniset edellytyk-
set sekä riittävä osaaminen tehtävän hoitamiseksi. Tehtäviä hoitavaan henkilöön sovelletaan 
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 1 momentissa tar-
koitettuja tehtäviä. Vahingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 

10 § 

Valtion edustaminen 

Liikenne- ja viestintävirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa 
ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tehtäväalaansa kuuluvissa asioissa sekä 
muualla kuin Ahvenanmaan maakunnassa sellaisissa asioissa, joissa toimivaltaista viran-
omaista ei ole erikseen säädetty. 

 
11 § 

Voimaantulo 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
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Laki 

Väylävirastosta 

 
1 luku 

Väyläviraston asema ja tehtävät 

 
1 § 

Asema ja toiminta-ajatus 

Väylävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva keskushallinnon vi-
rasto, joka väylänpitäjänä vastaa tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittä-
misestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toi-
mivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta, kestävää kehitystä osana liikennejärjes-
telmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista 
kehitystä.  

Väylävirasto toimii asiakaslähtöisesti ja asiantuntemusta hyödyntäen. Viraston toiminta on 
ennakoivaa sekä tieto- ja riskiperusteista. 

Väyläviraston toimialueena on koko maa, jollei erikseen toisin säädetä. 
 
 

2 § 

Viraston tehtävät 

Väylävirasto hoitaa seuraavia tehtäviä: 
1) vastaa hallinnoimistaan valtion tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä ja niiden kehittämi-

sestä sekä niihin kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta koko maassa; 
2) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja; 
3) vastaa liikenteenohjauksen järjestämisestä; 
4) edistää liikenteen palveluiden ja liikennejärjestelmän digitalisaatiota ja automatisaatiota; 
5) vastaa maanteiden kunnossapidosta ja palvelutasosta, merkittävien tiehankkeiden raken-

tamisesta ja tienpidon valtakunnallisista tehtävistä sekä ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, 
rakentamisesta, kunnossapidosta ja palvelutasosta; 

6) vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta toimialal-
laan ja tienpidon yhteensovittamisesta sanotuissa keskuksissa; 

7) vastaa ja hallinnoi väyliä koskevia tietovarantoja, huolehtii toimialansa tilastoinnista sekä 
liikenne- ja väylätietoa koskevasta yhteistyöstä; 

8) turvaa talvimerenkulun edellytykset; 
9) edistää väylänpidon markkinoiden toimivuutta;  
10) huolehtii oman toimintansa varautumisesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poik-

keusoloihin sekä edistää toimialallaan yhteiskunnan varautumista normaaliolojen häiriötilan-
teisiin ja poikkeusoloihin; sekä 

11) vaalii ja hoitaa hallinnassaan olevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistökohteita, 
kulttuuriympäristöjä ja kulttuuriomaisuutta. 

Väylävirasto osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikenneverkkojen toimenpitei-
den valmisteluun sekä maankäytön yhteistyöhön väylänpidon asiantuntijana ja väyläomaisuu-
den haltijana. Virasto osallistuu myös liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen sekä val-
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takunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen ja alueelliseen liikennejärjestelmä-
suunnitteluun maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden kanssa. 

Lisäksi virasto voi: 
1) tehdä valtuuksiensa puitteissa kansainvälisiä teknisluontoisia sopimuksia, jotka eivät kos-

ke lainsäädännön alaa; ja 
2) osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön. 
Viraston on huolehdittava myös niistä muista toimialansa tehtävistä, jotka sille erikseen sää-

detään. 
 

2 luku 

Väyläviraston organisaatio ja johtaminen 

3 § 

Johtaminen ja henkilöstö 

Viraston päällikkönä on pääjohtaja, jonka valtioneuvosto nimittää. Pääjohtaja vastaa viras-
ton toiminnan kehittämisestä, tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. 

Väyläviraston muusta organisaatiosta päättää pääjohtaja. Muun henkilöstön nimittää tai ot-
taa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä viraston johtamisesta ja sen teh-
tävien hoitamisesta sekä säädetään viraston muiden virkojen kuin pääjohtajan viran kelpoi-
suusvaatimuksista, pääjohtajan sijaisen määräämisestä sekä muista henkilöstöä koskevista asi-
oista. 
 

4 § 

Ratkaisuvalta 

Pääjohtaja ratkaisee virastolle kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksellä mää-
rätty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Pääjohtaja voi myös ottaa yksittäistapauksessa ratkais-
tavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemises-
ta virastossa. 
 

5 § 

Työjärjestys 

Pääjohtaja antaa viraston työjärjestyksen, jossa määrätään: 
1) organisaatiosta; 
2) ratkaisuvallan käyttämisestä; 
3) sisäisestä johtamisesta; 
4) muista sijaisuuksista kuin pääjohtajan sijaisuudesta; ja 
5) muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista. 

 
 

3 luku 

Erinäiset säännökset 
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6 § 

Eräiden tehtävien siirtäminen 

Väylävirasto voi siirtää yksityiselle tai julkiselle palveluntarjoajalle asiakirjapalvelutehtäviä, 
neuvontatehtäviä, hallintopalvelutehtäviä, avustavia maastotehtäviä sekä maanhankintaan ja 
lunastukseen liittyviä tehtäviä, joihin ei sisälly päätöksentekovallan käyttöä.  

Palveluntarjoajalla on oltava riittävät tekniset edellytykset sekä riittävä osaaminen 1 mo-
mentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen. Tehtäviä hoitavaan henkilöön sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tässä pykälässä tar-
koitettuja tehtäviä. Vahingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 
 

7 § 

Valtion edustaminen 

Väylävirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja viranomaisis-
sa valtion etua ja oikeutta kaikissa toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä muualla kuin Ahve-
nanmaan maakunnassa sellaisissa asioissa, joissa toimivaltaista viranomaista ei ole erikseen 
säädetty. 
 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
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Laki 

liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä vi-
rastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 

 
1 § 

Voimaan tulevat säädökset  

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019:  
1) laki Liikenne- ja viestintävirastosta; 
2) laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta (936/2018); 
3) laki ajokorttilain muuttamisesta (938/2018); 
4) laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (939/2018); 
5) laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta (940/2018); 
6) laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 
(941/2018); 
7) laki ajoneuvolain muuttamisesta (942/2018); 
8) laki ajoneuvoverolain muuttamisesta (943/2018); 
9) laki alkolukkolain muuttamisesta (944/2018); 
10) laki aluevalvontalain muuttamisesta (945/2018); 
11) laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta 
(949/2018); 
12) laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamises-
ta (946/2018); 
13) laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta (947/2018); 
14) laki alusrekisterilain 1 §:n muuttamisesta (948/2018); 
15) laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta (950/2018); 
16) laki autoverolain muuttamisesta (951/2018); 
17) laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta (952/2018); 
18) laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (953/2018); 
19) laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain 1 §:n 
muuttamisesta (954/2018); 
20) laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnas-
ta annetun lain muuttamisesta (955/2018); 
21) laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain muuttamisesta (956/2018); 
22) laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain 
muuttamisesta (957/2018); 
23) laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 
(958/2018); 
24) laki Finanssivalvonnasta annetun lain 52 a §:n muuttamisesta (959/2018); 
25) laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoami-
sesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta 
täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (960/2018); 
26) laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta 
sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttami-
sesta (961/2018); 
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27) laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 13 ja 28 §:n muuttami-
sesta (962/2018); 
28) laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta 
(963/2018); 
29) laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopi-
muksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien 
aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön sovel-
tamisesta annetun lain muuttamisesta (964/2018); 
30) laki ilmailulain muuttamisesta (965/2018); 
31) laki  julkisen  hallinnon  turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta 
(966/2018); 
32) laki jätelain 59 ja 108 a §:n muuttamisesta (967/2018); 
33) laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta (968/2018); 
34) laki konttilain 6 §:n muuttamisesta (969/2018); 
35) laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (970/2018); 
36) laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta 
(971/2018); 
37) laki laiva-apteekista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta (972/2018); 
38) laki laivavarustelain muuttamisesta (973/2018); 
39) laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta (974/2018); 
40) laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 3 ja 19 
§:n muuttamisesta (975/2018); 
41) laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta 
(976/2018); 
42) laki lentoasemaverkosta ja -maksusta annetun lain muuttamisesta (977/2018); 
43) laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta (978/2018); 
44) laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta (979/2018); 
45) laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta (980/2018); 
46) laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain muuttamisesta (981/2018); 
47) laki Liikenneturvasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (982/2018); 
48) laki liikennevakuutuslain muuttamisesta (983/2018); 
49) laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (984/2018); 
50) laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain muut-
tamisesta (985/2018); 
51) laki luotsauslain muuttamisesta (986/2018); 
52) laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 
(987/2018); 
53) laki matkustaja-aluksen henkilöluettelosta annetun lain muuttamisesta (988/2018); 
54) laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n 
muuttamisesta (989/2018); 
55) laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (990/2018); 
56) laki merilain muuttamisesta (991/2018); 
57) laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 ja 
17 §:n muuttamisesta (992/2018); 
58) laki meripelastuslain muuttamisesta (993/2018); 
59) laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta 
(994/2018); 
60) laki painelaitelain 4 ja 98 §:n muuttamisesta (995/2018); 
61) laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta (996/2018); 
62) laki postilain muuttamisesta (997/2018); 
63) laki ratalain muuttamisesta (998/2018); 
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64) laki rataverolain kumoamisesta (999/2018); 
65) laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta 
Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kans-
sa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja so-
pimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (1000/2018); 
66) laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 3 
§:n muuttamisesta (1001/2018); 
67) laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttamises-
ta (1002/2018); 
68) laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (1003/2018); 
69) laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta 
(1004/2018); 
70) laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (1005/2018); 
71) laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta (1006/2018); 
72) laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (1007/2018); 
73) laki vaaratiedotteesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (1008/2018); 
74) laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 
muuttamisesta (1009/2018); 
75) laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta 
(1010/2018); 
76) laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta (1011/2018); 
77) laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain muuttamisesta 
(1012/2018); 
78) laki vesihuoltolain 35 §:n muuttamisesta (1013/2018); 
79) laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta (1014/2018); 
80) laki vesiliikennelain muuttamisesta (1015/2018); 
81) laki väylämaksulain muuttamisesta (1016/2018); 
82) laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 
muuttamisesta (1017/2018); 
83) laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1018/2018); 
84) laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (1019/2018); 
85) laki tieliikennelain muuttamisesta (1020/2018). 
 
 

2 § 

Kumottavat säädökset  

Tällä lailla kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2019: 
1) Liikenteen turvallisuusvirastosta annettu laki (863/2009);  
2) viestintähallinnosta annettu laki (625/2001);  
3) Liikenteen turvallisuusvirastosta annettu valtioneuvoston asetus (865/2009); ja 
4) viestintähallinnosta annettu valtioneuvoston asetus (60/2004). 

 
3 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään 1 §:ssä mainituissa laeissa säädettyjen tehtävien siirtämisestä. Tehtä-
vien siirtämiseen liittyvistä seikoista on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. 
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4 § 

Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviä koskevat siirtymäsäännökset 

Lain 1 §:ssä mainitun Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuun 
tehtäväalaan kuuluva tehtävä, joka on muualla laissa säädetty Liikenteen turvallisuusviraston, 
Viestintäviraston, Liikenneviraston, Ilmailuhallinnon, Telehallintokeskuksen, Autorekisteri-
keskuksen, Ajoneuvohallintokeskuksen, Rautatieviraston, Merenkulkulaitoksen tai lääninhalli-
tuksen hoidettavaksi, siirtyy Liikenne- ja viestintävirastolle 1 päivänä tammikuuta 2019 tämän 
lain mukaisesti.  
 

5 § 

Väyläviraston tehtäviä koskevat siirtymäsäännökset 

Lain 1 §:ssä mainitun Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain 2 §:ssä 
tarkoitettuun tehtäväalaan kuuluva tehtävä, joka on muualla laissa säädetty Liikenneviraston, 
elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä 
työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen, Merenkulkulaitoksen, Ratahal-
lintokeskuksen, Tiehallinnon tai lääninhallituksen hoidettavaksi, siirtyy Väylävirastolle 1 päi-
vänä tammikuuta 2019 tämän lain mukaisesti.  
 

6 § 

Siirtyvän henkilöstön asema 

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja Liikenteen turvallisuusvirastolta, Liikennevirastolta ja Viestintä-
virastolta Liikenne- ja viestintävirastolle siirtyviä tehtäviä hoitava virka- ja työsopimussuh-
teessa oleva henkilöstö sekä vastaavat virat ja työsuhteiset tehtävät siirtyvät tämän lain voi-
maan tullessa Liikenne- ja viestintävirastolle. Liikennevirastosta siirtyviä tehtäviä hoitava työ-
sopimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy tämän lain voimaan tullessa Liikenne- ja viestintä-
virastoon virkasuhteisena henkilöstönä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö 
siirtyy Liikenne- ja viestintävirastoon määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi. 

Virkasuhteessa olevan henkilöstön asemasta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 5 
a–5 c §:ssä. 

Liikenneviraston työsopimussuhteessa oleva henkilö voidaan siirtää ilman suostumustaan, 
jos hänet siirretään työssäkäyntialueellaan tai työssäkäyntialueelleen. Työssäkäyntialueella 
tarkoitetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 1 luvun 9 §:n 
mukaista aluetta. Työsopimussuhteen ehtoihin sovelletaan muilta osin, mitä niistä työehtoso-
pimuksissa sovitaan tai laissa säädetään. 

Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen katsotaan siihen liittyvien etuuksien määräytymisen 
kannalta jatkuneen valtiolla yhdenjaksoisena. 

Edellä 5 §:ssä tarkoitettuja Väyläviraston tehtäviä hoitava Liikenneviraston virka- ja työso-
pimussuhteessa oleva henkilöstö sekä vastaavat virat ja työsuhteiset tehtävät säilyvät tämän 
lain voimaan tullessa Väylävirastossa. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö 
jatkaa työskentelyään määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajan. 
 

7 § 

Vireillä olevia asioita ja sopimuksia sekä niihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat 
siirtymäsäännökset 
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Liikenne- ja viestintävirasto jatkaa Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston toi-
mintaa. Liikenteen turvallisuusvirastossa ja Viestintävirastossa sekä Liikennevirastosta Lii-
kenne- ja viestintävirastoon siirtyvillä tehtäväaloilla vireillä olevat asiat, tehdyt sopimukset ja 
sitoumukset samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät 1 päivänä tammi-
kuuta 2019 Liikenne- ja viestintävirastolle. 
 

8 § 

Määräykset, luvat ja päätökset 

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston sekä Liikenneviraston 1 §:n 3–86 koh-
dassa mainittujen alkuperäisten ja muutettujen lakien nojalla antamat määräykset jäävät voi-
maan, kunnes toisin säädetään tai määrätään. 

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston sekä Liikenneviraston 1 §:n 3–86 koh-
dassa mainittujen alkuperäisten ja muutettujen lakien nojalla antamat luvat ja päätökset jäävät 
voimaan niissä mainituilla ehdoilla. 
 

9 § 

Eräät Liikenne- ja viestintäviraston hallinnolliset järjestelyt  

 
Liikenne- ja viestintäministeriö voi 1 päivästä marraskuuta 2018 perustaa Liikenne- ja vies-

tintäviraston pääjohtajan viran liikenne- ja viestintäministeriöön, josta virka siirtyy 1 päivänä 
tammikuuta 2019 Liikenne- ja viestintävirastoon.  

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston on yhdessä ja Liikenne- ja viestintäviras-
ton pääjohtajan nimityksen jälkeen hänen johdollaan valmisteltava uuden viraston työjärjestys 
ja järjestettävä hallinto- ja muut tukipalvelut niin, että Liikenne- ja viestintävirasto voi aloittaa 
toimintansa 1 päivänä tammikuuta 2019. 
 

10 § 

Muutoksenhakua koskevat siirtymäsäännökset 

Päätökseen, joka on tehty ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantuloa, haetaan muutosta 
kyseisten lakien voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 

Edellä 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantullessa tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden 
käsittelyyn muutoksenhaussa sovelletaan kyseisten lakien voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen, joka on tehty ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan-
tuloa, ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi, asia käsitellään ja rat-
kaistaan 1 §:ssä mainittujen lakien mukaisesti. 
 
 

11 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 2018.  
 
 

 


