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Laki
Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain (935/2018) 2 § seuraavasti:

2 §

Viraston tehtävät

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

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

ja valvontatehtävistä, toimialan pätevyys- ja tutkintotehtävistä, tietopalvelusta sekä toimi-
alansa tilastoinnista;

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

teen ja viestinnän markkinoiden toimivuutta ja huolehtii käyttäjien ja matkustajien oi-
keuksiin liittyvistä tehtävistä;

6) edistää liikenteen ja viestinnän sekä niiden markkinoiden digitalisaatiota ja automa-
tisaatiota sekä mahdollistaa liikenteeseen ja viestintään liittyvät kokeilut, tutkimukset ja
innovaatiot;

7) kehittää julkisen henkilöliikenteen, tavaraliikenteen ja logistiikan toimintaedelly-
tyksiä sekä vastaa julkisen henkilöliikenteen valtion rahoituksen kohdentamisesta ja ra-
hoituksen kohdentamiseen liittyvästä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjauk-
sesta;

8) kehittää ja edistää yksityistieasioiden hoitamista valtakunnallisesti, huolehtii yksi-
tyisteihin liittyvistä asiantuntija- ja neuvontatehtävistä sekä vastaa yksityistieavustusten
kohdentamisesta ja saariston liikenne- ja kuljetuspalveluiden rahoituksesta valtion talous-
arvion puitteissa;

9) suunnittelee radiotaajuuksien käyttöä, edistää radioviestinnän teknistä toteutusta,
selvittää ja poistaa radioviestinnän häiriöitä, huolehtii radiolaitteiden markkinavalvonnas-
ta, valvoo verkkotoimilupien ehtojen noudattamista ja hoitaa radiolupahallintoa sekä
muuta taajuushallintoa;

10) hoitaa postitoiminnan valvontatehtäviä ja verkkotunnusten rekisteri- ja valvonta-
tehtäviä;

11) hoitaa valtiontuki- ja valtionavustustehtäviä sekä liikenteen verotustehtäviä;
12) vastaa meriliikenteen ohjauksen toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä sekä tuot-

taa ajantasaista meriliikenteen tilannekuvaa puolustus- ja turvallisuusviranomaisille alus-
liikennepalvelun tarjoajan avustamana; sekä
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13) huolehtii oman toimintansa varautumisesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja
poikkeusoloihin, edistää ja valvoo liikennejärjestelmän ja sähköisen viestinnän toiminta-
varmuutta sekä tukee toimialallaan yhteiskunnan yleistä varautumista normaaliolojen häi-
riötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Liikenne- ja viestintävirasto koordinoi ja valvoo valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnittelun valmistelua ja toimeenpanoa sekä tuottaa ja ylläpitää valtakunnallisen tason
strategisia ohjelmia, toimenpidekokonaisuuksia ja tilatietoa liikennejärjestelmän eri toi-
mijoille. Virasto osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja toimenpiteiden valmiste-
luun liikenteen palveluiden, markkinoiden toimivuuden, tiedon hyödyntämisen ja auto-
maation edistämisen asiantuntijana. Virasto osallistuu myös alueelliseen liikennejärjestel-
mäsuunnitteluun maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden
kanssa.

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

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

vät koske lainsäädännön alaa.
Viraston on huolehdittava myös niistä muista toimialansa viranomaistehtävistä, jotka

sille erikseen säädetään.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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