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Liikenne- ja viestintäministeriö 
 

 
 
 
Viite Lausuntopyyntö 9.6.2021 VN/13297/2021  
 

Asia KYBERTURVALLISUUSKESKUKSEN NIMEÄMINEN KANSALLISEKSI 
KOORDINOINTIKESKUKSEKSI 

 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 9.6.2021 lausuntoa (VN/13297/2021) hallituksen 
esityksestä eduskunnalle Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen 
viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta. 
 
Ehdotetut säädösmuutokset liittyvät EU:n kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja 
tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamista 
koskevan asetuksen kansalliseen täytäntöönpanoon. Jokaisella jäsenvaltiolla on velvoite 
nimetä verkostoon kansallinen koordinointikeskus kuuden kuukauden kuluessa asetuksen 
voimaantulosta.  

 
Lakimuutosten on määrä tulla voimaan viimeistään 29.12.2021. 

 

Ammattiliitto Pro on tutustunut hallituksen esitysluonnokseen ja toteaa siitä lausuntonaan 
seuraavaa: 

 
 

Ehdotukset 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan Liikenne- ja viestintäviraston 

Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämistä kansalliseksi koordinointikeskukseksi, jonne uudet 

tehtävät ministeriöiden yhteisen näkemyksen mukaan tarkastelluista vaihtoehdoista 

(Business Finland ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) soveltuvat luontevimmin. 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on osaamiskeskuksen ja koordinointikeskusten 

perustamiseen liittyvässä kannanotossaan edellyttänyt, ettei ratkaisuilla tule luoda 

päällekkäistä toimintaa nykyisten organisaatioiden kanssa ja lisätä hallinnollista taakkaa. 

Nimeäminen tapahtuisi ja uusista tehtävistä säädettäisiin muuttamalla Liikenne- ja 

viestintävirastosta annetun lain 3 §:ää ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 

§:ää. 

Prolla ei ole ehdotuksen sisältöön huomautettavaa. 
 
 

Vaikutukset  
 
Liikenne- ja viestintävirastossa käytiin pitkät ja raskaat yhteistoimintaneuvottelut 2.12.2020- 
26.3.2021 välisenä aikana. Neuvottelujen päätyttyä 12.5.2021 antamassaan selvityksessä 
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työnantaja ilmoitti suunnittelevansa enintään 56 virkamiehen irtisanomista. Lisäksi toiminnan 
uudelleenjärjestelyjen seurauksena enintään 37 virkamiehen virkasuhteisiin tehtäisiin 
merkittäviä muutoksia. Prosessi on edelleen kesken. 
 
Virasto on ilmoittanut pysyvän rahoitusvajeen olevan 10 miljoonaa euroa ja siirtyvän 
määrärahan tulevan pääosin käytetyksi vuoden 2021 aikana.  
 
Hallituksen esityksen vaikutusten arvioinnissa todetaan uusien tehtävien aiheuttaman 
pysyvän rahoitustarpeen olevan miljoona euroa, josta puolet koostuisi kansallisesta 
rahoituksesta ja toinen puoli EU-rahoituksesta. Henkilöresurssitarpeen arvioidaan olevan 
viisi henkilötyövuotta. Määrärahasta henkilöstökustannusten osuus olisi 650 000 euroa ja 
muiden toimintamenojen osuus 350 000 euroa.  
 
Pro kiinnittää huomiota hallituksen esityksen sivulla 9 olevaan kappaleeseen (lainaus alla): 
 
Nykyisiä vastaavat tehtävät sekä uudet asetuksen mukaiset tehtävät lisäävät 
Kyberturvallisuuskeskuksen työmäärää. Työmäärään vaikuttaa erityisesti asetuksella 
perustettavan osaamiskeskuksen työohjelma, jonka sisällöstä ei vielä tässä vaiheessa 
asetuksen täytäntöönpanon valmistelua ole olemassa tarkkoja tietoja. 
Kyberturvallisuuskeskuksen uusia asetukseen perustuvia tehtäviä olisivat erityisesti 
kansallisen kyberturvallisuusyhteisön rakentaminen ja Digitaalinen Eurooppa –ohjelmasta ja 
Horisontti Eurooppa –ohjelmasta kyberturvallisuuteen kohdennettavan rahoituksen 
kanavointi. 
 
Edellä olevan tekstin perusteella arvio lisääntyvästä työmäärästä ja määrärahatarpeesta 
perustuu varsin vähäisiin tai puutteellisiin tietoihin. Koordinointikeskuksen tosiasiallinen rooli 
ja vastuu yhteistyöstä muiden kansallisen tason viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa 
on kuvattu varsin ohuesti. Näin ollen yhteistyöverkoston laajuudesta ei saa 
kokonaiskäsitystä. Samoin tehtäväsisältö eri EU-ohjelmien kautta kohdentuvan rahoituksen 
kanavoinnissa jää epäselväksi. Taloudellisten vaikutusten arviointi vaikuttaa perustuvan 
lähinnä valistuneisiin käsityksiin. Pro edellyttää, että uusien tehtäviin myönnettävän 
resurssin ja määrärahan riittävyyttä seurataan tarkoin ja eduskunta sitoutuu 
huolehtimaan tarvittavan lisärahoituksen, kun EU:n osaamiskeskuksen ja kansallisten 
koordinointikeskusten verkoston toiminnan käynnistyttyä tiedot työmäärästä ovat 
täsmentyneet. Korostamme, että uusien lisätehtävien rahoittaminen ei miltään osin 
ole mahdollista Liikenne- ja viestintäviraston nykyisten toimintamäärärahojen 
puitteissa, vaan kaikki lisätehtävät on kompensoitava täysimääräisesti. 
 
 
Muut huomiot  

 
Prolla ei ole lakiluonnoksiin yksityiskohtaista kommentoitavaa.  
 
 
 
 
 

 
Niko Simola   Sari Jokikallas 
Johtaja   Sopimusalavastaava/asiantuntija 

 


