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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (1267/2015) 2, 7, 19 ja sen

edellä oleva väliotsikko sekä 20 §, sellaisina kuin ne ovat 2 § asetuksessa 76/2020, 7 §
asetuksessa 447/2019, 19 § asetuksessa 935/2021 ja 20 § asetuksessa 692/2020, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 59/2017 kumotun 31 §:n tilalle uusi 31 §, seuraa-
vasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

2 §

Ministeriön organisaatio

Liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:ssä tarkoitet-
tuja ministeriön osastoja ja muita toimintayksiköitä ovat konserniohjausosasto, palvelu-
osasto, tieto- ja turvallisuusosasto, verkko-osasto, ministeriön viestintä ja kansainvälisten
asioiden yksikkö erillisyksikkönä.

Mitä jäljempänä säädetään osastosta, koskee soveltuvin osin myös ministeriön viestin-
tää.

2 luku

Ministeriön johtaminen

7 § 

Hallinnonalan johtoryhmä

Hallinnonalan johtoryhmässä käsitellään hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnit-
telua, strategisia kysymyksiä ja lainsäädäntösuunnitelmia sekä sovitetaan yhteen hallinno-
nalan toimintaa sekä käsitellään johtamista ja työnantajapolitiikkaa.

Hallinnonalan johtoryhmän puheenjohtaja on kansliapäällikkö. Muut jäsenet ovat mi-
nisteriön osastopäälliköt, viestintäjohtaja ja kansainvälisten asioiden johtaja sekä Liiken-
ne- ja viestintäviraston, Väyläviraston ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtajat.

Kansliapäällikkö määrää johtoryhmän sihteerin.
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3 luku

Osastot ja yksiköt sekä niiden tehtävät

Tieto- ja turvallisuusosasto

19 §

Tieto- ja turvallisuusosaston tehtävät

Tieto- ja turvallisuusosaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka kos-
kevat:

1) digitalisaatiota ja tietovarantoja;
2) tiedon käyttöä liiketoiminnassa, tiedon yhteentoimivuutta ja oikeutta tietoon;
3) palveluiden käyttäjän turvallisuutta, käyttäytymisen sääntelyä ja sanktioita sekä yk-

sityisyydensuojaa ja palveluiden luottamuksellisuutta;
4) kyberturvallisuutta;
5) palveluiden käyttäjän sananvapautta;
6) identiteetin hallintaa ja sähköistä tunnistamista;
7) automaatiota ja robotisaatiota;
8) ajoneuvojen tekniikkaa;
9) vaarallisten aineiden kuljetusta.

20 § 

Tieto- ja turvallisuusosaston yksiköt

Tieto- ja turvallisuusosastossa on seuraavat yksiköt:
1) tietoliiketoimintayksikkö;
2) turvallisuusyksikkö; ja
3) automaatioyksikkö.

4 luku

Eräiden virkamiesten tehtävät

31 § 

Valtion kyberturvallisuusjohtaja

Valtion kyberturvallisuusjohtaja koordinoi ja sovittaa yhteen kansallista kyberturvalli-
suuden kehittämistä, suunnittelua ja varautumista, sekä toimii valtionjohdon neuvonanta-
jana kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Valtion kyberturvallisuusjohtaja toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.
————

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022.

Helsingissä 22.9.2022

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Osastopäällikkö, ylijohtaja Olli-Pekka Rantala
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