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Jakelun mukaan 

Asetusluonnokset koskien liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen 
täytäntöönpanoa 

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne luonnok-
sista valtioneuvoston asetuksiksi sekä luonnoksista valtioneuvoston ja lii-
kenne- ja viestintäministeriön asetusten muuttamisesta. Esitysluonnokset 
ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi:ssä. 
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkais-
tuun lausuntopyyntöön viimeistään 23.11.2018. 
 
Taustaa 

 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perusta-
misesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liit-
tyviksi laeiksi (HE 61/2018 vp) annettiin eduskunnalle 3.5.2018. Esityk-
sessä ehdotetaan säädettäviksi uusi laki Liikenne- ja viestintävirastosta ja 
laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta (ns. virastolait) sekä nii-
den yhteinen voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on mukana liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalan uudistukseen liittyvät muut noin 90 lakia 
koskevat muutosehdotukset. Näillä liitelaeilla muutetaan virastojen toimi-
valta vastaamaan virastolaeissa esitettyjä tehtäviä ja vastuita.  
 
Virastouudistuksen jatkovalmistelussa ehdotetaan muutettavaksi kaikki 
Valtioneuvoston ja liikenne- ja viestintäministeriön asetukset, jotka liittyvät 
uudistuksen täytäntöönpanoon. Kyseisiä asetuksia on yhteensä noin 50. 
 
Asetusluonnoksiin on tehty virastouudistuksen vaatimat tarvittavat tekniset 
muutokset, arvioitu asetusten substanssimuutoksia sekä vanhentuneiden 
asetusten kumoamista. Lisäksi asetuksiin on tehty tarvittavat muutokset 
liittyen liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin (503/2005) ja 
ratalakiin (110/2007) sekä Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapal-
veluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi annettuun lakiin (574/2018). Muu-
tosten yhteydessä on korjattu vanhat virastoviittaukset (merenkulkulaitos, 
merenkulkuhallitus, tielaitos, vakuutusvalvontavirasto). 
 
Ehdotukset asetusten muuttamiseksi sekä niiden yksityiskohtaiset peruste-
lut on jaoteltu kolmeen eri kokonaisuuteen:  
1. Liikenne- ja viestintäviraston toimialaa koskevien valtioneuvoston ase-

tusten muutokset,  
2. Väyläviraston toimialaa koskevien valtioneuvoston asetusten muutok-

set ja 
3. Liikenne- ja viestintäministeriön asetusten muutokset. 
 

 Lausuntopyyntö LVM/1298/03/2018 

   

   

 19.10.2018  

   



2(4) 
 
 

 
 

     
Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi 

 Eteläesplanadi 16  PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi 

 (kirjaamo) 00023 Valtioneuvosto  kirjaamo@lvm.fi 

 Helsinki    

 

Uusina asetuksina annetaan seuraavat asetukset: valtioneuvoston asetus 
autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksipäästöjen ilmoittamisesta, val-
tioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja kor-
jauksesta. 
 
Asetusehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2019. 
 
Virastouudistus aiheuttaa muutostarpeita myös muiden ministeriöiden toi-
mialaan kuuluviin valtioneuvoston asetuksiin. Liikenne- ja viestintäministe-
riö on erikseen yhteydessä asianomaisiin ministeriöihin virastonimien 
muuttamiseksi vastaamaan uudistusta. 
 

 
Lisätietoja voi pyytää LVM:n osoitteesta: virastouudistus@lvm.fi. 
 
 
 
Sanna Ruuskanen 
Osastopäällikön sijainen, yksikön johtaja 
 
 
 
Silja Ruokola 
Lainsäädäntöjohtaja 
 
 
 

Liitteet Perustelumuistio (Liikenne- ja viestintävirasto) 
 Perustelumuistio (Väylävirasto) 
 Perustelumuistio (liikenne- ja viestintäministeriö) 
 Asetukset (Liikenne- ja viestintävirasto) 
 Asetukset (Väylävirasto) 

Asetukset (liikenne- ja viestintäministeriö) 
 

Jakelu  Ministeriöt: 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Oikeusministeriö 
Puolustusministeriö 
Sisäministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtioneuvoston kanslia 
Valtiovarainministeriö 
Ympäristöministeriö 
 
Virastot: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
Liikennevirasto 
Liikenteen turvallisuusvirasto 
Oikeuskanslerin virasto 
Poliisihallitus 
Rajavartiolaitos 
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Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 
Suomen ympäristökeskus 
Tulli 
Viestintävirasto 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset:  
Etelä-Pohjanmaa 
Etelä-Savo 
Häme 
Kaakkois-Suomi 
Kainuu 
Keski-Suomi 
Lappi 
Pirkanmaa 
Pohjanmaa 
Pohjois-Karjala 
Pohjois-Pohjanmaa 
Pohjois-Savo 
Satakunta 
Uusimaa 
Varsinais-Suomi 
 
Aluehallintovirastot:  
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Lapin aluehallintovirasto 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
 
Muut: 
Akava ry 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry 
Autoalan Keskusliitto ry 
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry 
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
Meriliikenneohjaajat ry 
Palkansaajajärjestö Pardia ry 
Palvelualojen työnantajat PALTA ry 
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
Suomen Konepäällystöliitto 
Suomen Laivameklariliitto ry 
Suomen Laivanpäällystöliitto 
Suomen Merimies-Unioni SMU ry 
Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT ry 
Teknologiateollisuus ry 
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, FiCom ry 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
Veturimiesten liitto ry 
Viestintäviraston henkilöstö ry  
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Yhteinen toimialaliitto YTL ry 
 
 
Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeri Berner 

Kansliapäällikkö Pursiainen 
Osastopäällikkö Ristola, Vilkkonen, Lindström, Rantala 
 


