Liikenne- ja viestintävirasto – kilpaillun markkinan ja turvallisten palveluiden
mahdollistaja
Väylävirasto – edeltäjäänsä vaikuttavampi

Uusi Liikenne- ja viestintävirasto

Väylävirasto
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Väyläviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston
välinen työnjako ja tehtävänjaon periaatteet
• Väylävirastosta muodostetaan vahva tilaajaorganisaatio, jonka ydintoimintaa ovat
väyläverkon suunnittelu, kehittäminen ja kunnossapito.
• Väylävirasto osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun, liikenneverkkojen
toimenpiteiden valmisteluun ja maankäytön yhteystyöhön väylänpidon asiantuntijana ja
väyläomaisuuden haltijana.

• Väylävirasto on maakuntien ja kuntien ensisijainen kumppani!
• Liikenne- ja viestintävirasto koordinoi ja valvoo valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnittelun valmistelua ja toimeenpanoa.
• Liikenne- ja viestintävirasto osallistuu maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmien
laatimiseen toimialallaan (julkinen henkilöliikenne, saaristoliikenne, liikenteen ostot,
tietovarannot).
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Liikennevirastosta Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyvät
tehtävät (n. 75 HTV)
 Merikartoitus (noin 43 HTV)
 Liikenne- ja maankäyttötehtävät (noin 8 HTV)
 Liikkumisen palvelut ja älyliikenne (noin 7 HTV)
 Väylänpitoon liittyvät tehtävät (noin 5 HTV)
 Joukkoliikenteen palvelut (noin 4 HTV)
 Kauppa-alustuet (noin 4 HTV)
 Tietunnelitehtävät (1 HTV)
 Tekniset ohjeet ja määräykset (1 HTV)

Roolikuvaus
Liikenne- ja viestintävirasto
•

Edistää uusien liikenteen ja viestinnän palvelujen kehittymistä ja käyttöä sekä liikenneja viestintämarkkinoiden tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja toimivuutta

•

Varmistaa liikkumisen ja viestinnän palveluiden laatua, turvallisuutta ja
toimintavarmuutta

•

Edistää liikkumispalvelujen sekä liikenteen ja viestinnän automaation kokeiluja

•

Kehittää toiminnassaan syntyvien isojen tietomäärien hallintaa ja analytiikkaa sekä
asiakaslähtöisiä sähköisiä asiointikanavia ja digitalisoi prosesseja

•

Huolehtii viestintäverkkojen ja -palveluiden toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä
varmistaa uusien digitaalisten palvelujen tietoturvan ja tietosuojan

•

Lisää luottamusta digitaalisiin palveluihin ja edistää yleistä tietoturvatietoisuutta

•

Varmistaa liikenne- ja viestintäjärjestelmän sekä verkkojen peittoa, toimivuutta, lisää
toimintavarmuutta sekä selvittää ja poistaa verkkojen häiriöitä

•

Tukee yhteiskunnan kriittisten toimintojen varautumista ja huoltovarmuutta

•

Vähentää liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja (hiiletön liikenne)

•

Varmistaa mediamarkkinoiden toimivuutta
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