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Miten Suomi säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa 
maailmassa?

Digitalisaatio

Teknologinen 

kehitys

Ilmastonmuutos

Kaupungistuminen

ja älykäs 

maaseutu
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Virastouudistus käyntiinLVM:n virastouudistus

Virastojen pääjohtajien esiselvitys helmikuussa 2017
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Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistuu 

vastatakseen liikenteen ja viestinnän murrokseen

”[…] Uudistuksen tavoitteena on parantaa hallinnonalan kykyä vastata 

asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin sekä kehittää ja 

vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta…

…parantaa edelleen hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta 

resurssien monipuolisemmalla ja tehokkaammalla käytöllä. ”

- LVM:n virastouudistuksen säädöshankepäätös

(LVM016:00/2017)



Liikenne- ja viestintävirasto sekä 

Väylävirasto 1.1.2019 

(HE 61/2018 vp + HE 104/2018 vp ; EV 102/2018 vp)

Liikenne- ja 
viestintävirasto 

Kilpaillun markkinan ja 
turvallisten palveluiden 
mahdollistaja

Väylävirasto

Edeltäjäänsä vaikuttavampi



Virastouudistuksen tehtäväjako

Liikenne- ja viestintävirasto
Liikenteen ja viestinnän:

• Sääntely-, lupa-, rekisteri-
ja valvontatehtävät

• Palvelut ja markkinat
• Tieto
• Liikennejärjestelmäsuunnit-

telun strateginen tuki 
• Turvallisuus
• Taajuushallinto
• Kyberturvallisuuskeskus
• Norminanto
• Robotisaatio ja 

automatisaatio
• Merikartoitus
• Ympäristö ja ilmasto

Väylävirasto
Tie-, rata- ja 
meriliikenteen väylät:

• Palvelutason ylläpito
• Väylien kehittäminen
• Liikennejärjestelmäsuunnit-
telu ja maankäytön yhteistyö
• Automatisointi
• Tuottavuuden kehittäminen
• Liikenteen ja maankäytön 

yhteensovittaminen
• Talvimerenkulun 

turvaaminen
• Ympäristöhaittojen 

rajoittaminen

Liikenteenohjausyhtiö

Tie-, rata- ja 
meriliikenteen ohjaus:

• Liikenteen hallinta
• Liikenteenohjauksen 

tietojärjestelmät
• Poikkihallinnollinen 

yhteistyö 





Virastojen nykyinen henkilöstö siirtyy tehtäviensä 
mukana siihen organisaatioon, johon heidän 
hoitamansa tehtävät siirtyvät tai jäävät.

*) Merikartoitus yli 40 HTV

**) Lisäksi ELY-keskuksista siirtyy 
maakuntauudistuksen tullessa 

voimaan 1.1.2021 Väylävirastoon 
83 HTV ja Liikenteenohjausyhtiöön 

enintään 19 HTV.

Virasto

Tämän-

hetkiset 

työvuodet

Liikenne-

ja viestintä-

virastoon 

siirtyvät 

henkilö-

työvuodet

Väylä-

virastoon 

jäävät 

henkilö-

työvuodet

Liikenteen

ohjaus-

yhtiöön 

siirtyvät 

henkilö-

työvuodet

Liikenteen 

turvallisuus-

virasto

564 580

Viestintä-

virasto
231 231

Liikenne-

virasto
631 73*) 400**) n. 180**)

Yhteensä n. 1430 n. 890 400**) n. 180**)

Virastouudistuksen henkilötyövuodet

Alustava arvio siirtyvistä henkilötyövuosista 2019



Yhteensä 73 HTV

• Merikartoitus (46 HTV)
• Äly- ja joukkoliikenne (8 HTV)
• Liikenne- ja maankäyttö (5 HTV)
• Kauppa-alustuet (4 HTV)
• Suunnitelmien hyväksyminen (2 HTV)
• Vesiväylänpito (2 HTV)
• VTS-viranom.ja Portnet/SSN/NSW (2 HTV)
• Talousasiantuntija (1 HTV)
• Tietopalvelut (1 HTV)
• Tunneliturvallisuustehtävät (1 HTV)
• Kääntäjä (1 HTV)

Liikennevirastosta Liikenne- ja 

viestintävirastoon siirtyvät 

tehtävät
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Tehtäväjaon periaatteet

• Väylävirastosta muodostetaan vahva 
tilaajaorganisaatio, jonka ydintoimintaa 
ovat väyläverkon suunnittelu, kehittäminen ja 
kunnossapito.

• Nykyisen Liikenneviraston tehtävistä siirtyvät 
pois ne tehtävät, jotka eivät suoranaisesti 
liity väylänpitoon, hankesuunnitteluun ja 
-hallintaan tai projektien toteutukseen.

• Liikenne- ja viestintävirasto koordinoi ja 
valvoo valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnittelun valmistelua ja toimeenpanoa. 

• Väylävirasto osallistuu liikennejärjestelmä-
suunnitteluun, liikenneverkkojen 
toimenpiteiden valmisteluun ja maankäytön 
yhteystyöhön väylänpidon asiantuntijana 
ja väyläomaisuuden haltijana. 

• Väylävirasto on maakuntien liittojen ja 
kuntien ensisijainen kumppani!

Väyläviraston ja Liikenne- ja 
viestintäviraston välinen työnjako



Tehtävät

• Liikenteen ja viestinnän turvallisuus 
ja palvelut sekä määräykset (normit)

• Lupa- ja rekisteritehtävät, sähköisen 
viestinnän viranomaistehtävät

• Liikennejärjestelmäsuunnittelun strateginen 
tuki

• Henkilö- ja saaristoliikenne, 
valtionavustustehtävät, liikenneturvallisuus

Organisaatio

• Pääjohtaja johtaa. Virka perustetaan 
joulukuussa 2018

• Kyberturvallisuuskeskus ja rautatiealan 
sääntelyelin: toiminnallisesti ja 
organisatorisesti erillisiä

Suhde maakuntien liittoihin/maakuntiin

• Osallistuu alueelliseen liikennejärjestelmä-
suunnitteluun toimialallaan (julkinen 
henkilöliikenne, saaristoliikenne, liikenteen 
ostot, tietovarannot)

• Osallistuu kuntien ja kaupunkiseutujen 
liikennejärjestelmien suunnitteluun

• Avustaa ministeriötä valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman 
valmistelussa (strateginen ja analyysituki, 
koordinaatio ja toimeenpanon valvonta) ja 
tavoitteiden yhteensovittamisessa

Liikenne- ja viestintävirasto



Tehtävät

• Liikenneväylien suunnittelu, kehittäminen 
ja kunnossapito

• Liikenteenohjauksen järjestäminen
• Väyliä koskevien tietovarantojen hallinnointi
• Talvimerenkulun turvaaminen
• Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja maankäytön 

yhteistyö

Organisaatio

• Pääjohtaja johtaa

Suhde maakuntien liittoihin/maakuntiin

• Osallistuu alueelliseen liikennejärjestelmä-
suunnitteluun laatimiseen toimialallaan 
(maankäytön yhteistyö ja liikenneverkot) 

• Osallistuu kuntien ja kaupunkiseutujen 
liikennejärjestelmien suunnitteluun

• Avustaa ministeriötä valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman 
valmistelussa

Väylävirasto



LVM:n hallinnonala uudistuu



Kiitos!
Lisätietoa: www.lvm.fi     

@lvmfi


