DIGITAALINEN TIETO
INNOVATIIVISET PALVELUT
HYVÄT YHTEYDET

Liikenne- ja
viestintäministeriö
edistää väestön
hyvinvointia ja
elinkeinoelämän
kilpailukykyä.

HYVINVOINTIA JA
KILPAILUKYKYÄ
HYVILLÄ
YHTEYKSILLÄ
Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat
osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden
raaka-aineena on yhä useammin tieto,
alustana liikenteen ja viestinnän verkot.
Liikenne- ja viestintäpolitiikan päämääränä
on lainsäädännön keinoin turvata kansalaisten
toimiva arki ja tiedon, tavaroiden ja
ihmisten liikkuminen. Edistyksellisellä
lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä
markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja
uusille liiketoimintaideoille.
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee
toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset
linjaukset ja lainsäädännön. Valmistelu tehdään
avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Ministeriön tehtävänä on myös pitää
yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja
hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan
toimien kautta.
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TAVOITTEENA
INNOVATIIVISET JA
KOKONAISVALTAISET
PALVELUT
Ministeriön tehtävänä on huolehtia viestintäja liikennepalvelujen peruspalvelusta
ja markkinoiden kehittämisestä.
Tämä varmistetaan ajantasaisella
lainsäädännöllä. Tavoitteenamme on
turvallinen, toimiva ja ympäristöystävällinen
liikennepalvelujärjestelmä.
Luomme toimivaa markkinaympäristöä
erilaisten liikenne- ja viestintäpalveluiden
kysynnälle ja tarjonnalle. Liikenne- ja
viestintäpalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti
ja tietoon perustuen.
Vastuullamme on mm. henkilöliikenne- ja
logistiikkapalvelut, TV- ja radiotoiminnan
sekä Postin yleispalvelu, mediasisältöjen
tarjonta ja kuluttaja-asiat.
Ministeriö toimii aktiivisesti EU:ssa myönteisen
toiminta- ja sääntely-ympäristön luomiseksi
liikenteen ja viestinnän palveluille ja uusien
palveluiden kehittämiselle.

Hyvinvointia,
kasvua ja
kilpailukykyä
innovatiivisilla
viestintäja liikenne
palveluilla.
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Uutta
liiketoimintaa,
käyttäjälähtöisiä
ja luotettavia
palveluita.

AVOIMESTA JA
DIGITAALISESTA
TIEDOSTA UUTTA
LIIKETOIMINTAA
Tiedon avoimuus on edellytys uusien
palveluiden syntymiselle. Liikenne- ja
viestintäministeriön tehtävänä on edistää
tiedon saatavuutta sekä luoda sääntelyllä
mahdollisuuksia tietoa hyödyntävälle
liiketoiminnalle.
Ministeriö vastaa tietovarantoihin ja tiedon
käyttöön liittyvän lainsäädännön valmistelusta.
Myös yksityisyyden suojaan sekä liikenteen
ja viestinnän palvelujen turvallisuuteen ja
luottamuksellisuuteen liittyvät asiat kuuluvat
ministeriön toimialaan.
Haluamme edistää automaation ja robotiikan
hyödyntämistä esimerkiksi tukemalla
automatisaatioon liittyviä kokeiluja.
Tulevaisuudessa osa liikenteestä on
automatisoitua, mikä tarjoaa merkittäviä
mahdollisuuksia liikenteen ja kuljetusten
turvallisuuden, tehokkuuden ja kestävyyden
parantamiseksi.
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Toimivat liikenneja viestintäverkot
ovat edellytys
yhteiskunnan
toiminnalle ja
uudistumiselle.

TOIMIVAT JA
TURVALLISET
VERKOT
Ministeriön tavoitteena on turvata kansalaisille
ja yrityksille toimivat ja turvalliset liikenne- ja
viestintäverkot. Samalla halutaan varmistaa
liikenne- ja viestintäverkkojen toiminta myös
ääritilanteissa.
Vastaamme verkkojen käytön ohjauksesta
ja hallinnasta, taajuuspolitiikasta ja
toimiluvista. Myös liikenteen ja viestinnän
ympäristöasiat ja energiakysymykset kuuluvat
tehtäväkenttäämme.
Ministeriö varmistaa, että Suomessa on
tarjolla toimintavarmat ja turvalliset liikenneja viestintäverkot ja riittävästi kapasiteettia
yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kasvun tarpeisiin.
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Hallinnonalan
ohjaus
Hallinnonalan ohjaus on yksi
liikenne- ja viestintäpolitiikan
ydintehtävä. Ministeriö ohjaa
virastoja ja vastaa siitä, että
laitosten tavoitteet ja toiminta
ovat linjassa hallitusohjelman
kanssa.
Yhtiöiltä edellytetään
tehokkuutta ja liike
taloudellista kannattavuutta.
Valtionyhtiöiden omistaja
ohjausta tehdään valtion
omistajapoliittisen
periaatepäätöksen, hyvän
hallintotavan ja ministeriön
omistajaohjausperiaatteiden
mukaisesti.
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Keitä olemme?

osakeyhtiötä

AIR NAVIGATION SERVICES
FINLAND OY
FINRAIL OY
YLEISRADIO OY
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virastoa

LIIKENNEVIRASTO

LIIKENTEEN
TURVALLISUUSVIRASTO TRAFI
VIESTINTÄVIRASTO
ILMATIETEEN LAITOS

Arvomme

70%
47
70%
Keski-ikä			

akateemisesti
koulutettuja

vuotta

OIKEUDEN
MUKAISUUS
Arvostamme toisiamme.
Olemme avoimia ja tasapuolisia.
Selvitämme eri näkemykset
kuulemalla kaikkia. Noudatamme
yhteisesti sovittuja sääntöjä.

ROHKEUS
Olemme edelläkävijöitä,
uskallamme irrottautua
myös vanhasta. Kannamme
suoraselkäisesti vastuumme.
Luomme tulevaisuutta.

naisia
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YHTEISTYÖ
Asiamme ovat yhteisiä.
Vaihdamme tietoa avoimesti,
aloitteellisesti ja ajoissa.
Arvostamme toistemme työtä.
Kuuntelemme sidosr yhmiä ja
tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa.
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Huolehdimme
toimivista,
turvallisista
ja edullisista
yhteyksistä.
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