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Valtiovarainministeriö ohjaa viranomaisverkkopalveluja ja palvelutuotantoa sekä nii-

den kehittämistä 

Valtiovarainministeriö on keskeisessä asemassa kansalaisten arjen ja yh-
teiskunnan turvallisuudesta vastaavien viranomaisten sekä heitä tukevien 
muiden toimijoiden tarvitsemien tieto- ja viestintäteknisten ratkaisuiden yl-
läpidon ja kehittämisen mahdollistajana. Uudet tehtävät vahvistavat enti-
sestään tätä roolia. 
 
Vuoden 2018 alusta alkaen on valtion johtamisessa ja turvallisuusviran-
omaisten sekä niitä tukevien toimijoiden yhteisesti käyttämien tieto- ja vies-
tintäteknisten viranomaispalveluluiden ja palvelutuotannon kehittämisen 
ohjaus ollut valtiovarainministeriön vastuulla. Ohjaus keskitettiin siirtämällä 
aiemmin sisäministeriön ohjauksessa ollut viranomaisradioverkko-palvelun 
(VIRVE-palvelu) ohjaus ja taloudelliset resurssit valtiovarainministeriön 
JULKICT-osaston vastuulle.  VIRVE-ohjaus järjestettiin liittämällä se jo 
aiemmin valtiovarainministeriön vastuulla olleeseen turvallisuusverkkotoi-
minnan (TUVE) ohjaukseen. VIRVE- ja TUVE-palvelut yhdessä muodosta-
vat kansalaisten arjen ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeisten 
viranomaisten jokapäiväisen toiminnan sekä toiminnan myös yhteiskunnan 
toimintaa uhkaavissa häiriö- ja poikkeustilanteissa.      
 
Viranomaisten toimintokriittinen ja varmennettu viestintä (Critical Commu-
nication) perustuu nykyään Suomen Erillisverkot Oy:n omistamiin, hallin-
noimiin ja tuottamiin VIRVE-palveluihin. Viranomaisradioverkko VIRVE on 
vuosina 1998-2002 rakennettu maanlaajuinen kapeakaistainen ryhmäpu-
helupalveluita, lyhytsanomia, paikkatietoja ja pieniä datamääriä (SDS data 
ja pakettidata) välittävä viranomaisverkko. VIRVEn tärkeimmät palvelut 
ovat ryhmäpuheviestintäpalvelut ja lyhytsanomien välitys. VIRVE tarjoaa 
tehokkaat ja toimintavarmat palvelut kenttätoiminnan johtamiseen, eikä 
vastaavaa ominaisuutta ole tarjolla kaupallisissa verkoissa. VIRVE-
verkossa välitetään ryhmäpuheluiden ja lyhytsanomien lisäksi yksiköiden 
paikkatietoa, sekä johtamisjärjestelmien hälytys-, tiedonanto-, tietokantaky-
sely- sekä tilatietoviestejä ja lyhytsanomadataa. 
 
VIRVE mahdollistaa viranomaisten kenttätoimijoiden viestinnän radioilla 
keskenään sekä kiinteiden johtokeskusten ja Hätäkeskusten kanssa. Viran-
omaisradioverkko -nimestään huolimatta VIRVE on laaja tietotekninen vies-
tintäjärjestelmä, joka on kiinteissä toimipisteissä integroitu käyttäjien omiin 
tietojärjestelmiin ja tietokantoihin. Yhdessä VIRVEn liitettyjen järjestelmien 
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kanssa kokonaisuus muodostaa kansalaisia ja yhteiskunnan toimintaa tur-
vaavan johtamis- ja tilannekuvajärjestelmän, jossa toimijoilla on oman or-
ganisaationsa käyttöön erillinen virtuaalinen verkkoalue ja mahdollisuus 
määritellä yhteistoimintaa varten kattavasti puheryhmiä. Verkkoon on liitetty 
langattomien radiomodeemien avulla myös liikkuvien yksiköiden kenttätoi-
minnan tilannekuva- ja johtamistietojärjestelmiä. VIRVE-verkon palveluita 
käyttää tällä hetkellä noin 39 000 käyttäjää. VIRVE-palvelut ovat pääosin 
turvallisuusviranomaisten käytössä. VIRVE-käyttäjistä on valtiotoimijoita 45 
%, kuntatoimijoita 48 % ja yritystoimijoita 7 %. Merkittävä osa (n. 60 %) 
käyttäjistä on samalla turvallisuusverkon (TUVE) käyttäjiä. TUVE- ja 
VIRVE-käyttäjäkunnan yhteneväisyys sekä mobiilien viranomaispalvelujen 
kehittämistarpeet olivat molemmat vaikuttamassa siihen, että ohjauksen 
keskittämisessä päädyttiin juuri valtiovarainministeriöön.   
 
Turvallisuusviranomaisten toiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä mobiilin 
tiedonsiirron vaatimusten lisääntyminen edellyttävät jo lähitulevaisuudessa 
sitä, että erityisesti viranomaisten operatiivisessa toiminnassa voidaan 
viestintätarpeet järjestää nykyisiä VIRVE-palveluita paremman tiedonsiirto-
kapasiteetin omaavilla uusilla ratkaisuilla, jotka toimivat maanlaajuisesti ja 
mahdollistavat viranomaisten toiminnan myös erilaisissa tiedonsiirtoverkko-
jen häiriötilanteissa. Uusilla laajakaistaisilla tiedonsiirtoratkaisuilla pysty-
tään mahdollistamaan nykyistä tehokkaampi, monipuolisempi ja laaduk-
kaampi viranomaisyhteistoiminta, jos toimintavarmuuteen ja turvallisuuteen 
liittyvät vaatimukset pystytään täyttämään. Koska näitä vaatimuksia täyttä-
viä kaupallisia ratkaisuja ei vielä ole saatavilla on valtiovarainministeriön 
johdolla tehty esiselvityksiä uusien palveluratkaisuiden ja palveluiden kehit-
tämisen käynnistämiseksi.     
 
Valtiovarainministeriö on valmistellut hankkeen käynnistämistä, jossa kehi-
tettäisiin VIRVE-palveluiden korvaava, nykyiset aikakriittiset ryhmäpuhelu- 
ja lyhytsanomapalvelut sisältävä sekä laajakaistaisen tiedonsiirron mahdol-
listava VIRVE 2.0 palvelukokonaisuus. Hankkeen esiselvitysvaihe on käyn-
nistynyt ja hankkeesta käytetään nimitystä MoVi eli Mobiili Viranomaisten 
Viestintäratkaisu. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella ja rakentaa palvelu-
kokonaisuus hyödyntämällä Suomessa olevia teleyritysten mobiiilaajakais-
tapalveluita (verkko-operaattori) sekä Suomen Erillisverkko Oy:tä erityisiä 
viranomaisvaatimuksia edellyttävien palvelujen luotettuna ja osaavana tuot-
tajana (palveluoperaattori). Verkko-operaattori valittaisiin kilpailuttamalla 
Suomessa toimivat mobiiliverkkopalveluita tarjoavat teleyritykset. 
 
Uuden palvelukokonaisuuden tarkoituksen on tiedonsiirron kapasiteetin 
laajentamisen lisäksi saada aikaiseksi sellainen valtion kannalta kustan-
nustehokas ja toimintavarma palvelukokonaisuus, joka vuoteen 2025 men-
nessä voisi korvata nykyisen VIRVE-palvelukokonaisuuden. Talousvaiku-
tusten osalta tavoitteena se, että uuden liittymän kokonaiskustannuksen 
tulee olla nykyistä VIRVE-liittymän kokonaiskustannusta pienempi. Tähän 
on päästävissä kaupallisia televerkkoja hyödyntämällä sekä varmistamalla, 
että palvelu vastaa käyttäjätarpeita, jotta palvelun käyttäjäkunta voisi ylittää 
nykyisten VIRVE-palvelujen käyttäjien määrän. Esiselvityksissä on esitetty, 
että noin 40 000 käyttäjän käyttäjämäärällä myös taloudelliset tavoitteet 
olisi saavutettavissa täysimääräisesti.  
 
Hankkeen suunnittelussa on ollut tavoitteena, että vuonna 2020 olisi tuot-
teistettu kilpailutuksella valitun teleyrityksen kanssa sellainen mobiililiit-
tymä, jolla voitaisiin varmistaa kansalaisten arjen ja yhteiskunnan toimin-
nan turvaamisesta vastaavien keskeisten viranomaisten viestinnälliset tar-
peet myös sellaisissa tilanteissa, joissa mobiiliverkot ruuhkautuvat tai vi-
kaantuvat.  Vuoteen 2025 mennessä on tarkoitus kehittää ja ottaa käyttöön 
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sellaiset päätelaite- ja viestintäpalvelut, joilla voidaan korvata täysimääräi-
sesti nykyiset aikakriittiset ja kaupallisten verkkojen häiriötilanteiden aikai-
set viestinnän tarpeet. Uutta rakennettavaa palvelukokonaisuutta kutsutaan 
VIRVE 2.0-palveluksi.   
 
Eräänä kehittämisen aikataululle ja teknisille ratkaisuille tärkeänä asiana on 
EU:n piirissä käynnistetty kriittisen viranomaisviestinnän standardisointi- ja 
kehittämistyöhön osallistuminen. Suomi on saavuttanut nykyisessä VIRVE-
toiminnassa maailmanlaajuisen edelläkävijän aseman (www.quixoti-
city.com). Uuden palvelun rakentamisen kytkeminen aikataulullisesti EU:n 
piirissä tehtävään kehitystyöhön mahdollistaa sen, että palvelua rakennet-
taessa voitaisiin hyödyntää uusinta käytettävissä olevaa osaamista ja tietoa 
sekä samalla voitaisiin vaikuttaa siihen, että EU:ssa tehtävät ratkaisut tuke-
vat niitä tarpeita, jotka Suomi on kansainvälisenä kriittisen kommunikaation 
edelläkävijänä hyväksi havainnut. 
 
Useat maat Euroopassa ja muuallakin maailmassa suunnittelevat laaja-
kaistaisten mobiiliratkaisujen ottamisesta aikakriittisen viranomaisviestin-
nän käyttöön. Osaltaan tällöin otetaan käyttöön uusia digitalisaation mah-
dollistamia, usein tilannekuvan muodostamiseen liittyviä palveluita. Toi-
saalta useiden maiden, kuten Suomen, nykyinen johtamisen viestiväline 
Virve lähestyy elinkaaren loppua ensi vuosikymmenellä. Tämä osaltaan 
tarkoittaa, että jo nyt aloitettava korvaavien ratkaisujen suunnittelu. Tunne-
tuimmat kansainväliset verrokkiprojektit ovat Yhdysvalloissa meneillään 
oleva FirstNet –hanke, sekä Iso-Britannian ESN (Emergency Services Net-
work) –hanke. Nämä hankkeet eivät ole Suomen tilanteeseen täysin vertai-
lukelpoisia tavoitteiltaan, mutta esimerkiksi radioverkon saatavuuteen liittyy 
yhtäläisiä vaatimuksia. Ajallisesti lähellä Suomen kansallista haketta on 
Norjan NGN (Next Generation Nödnett), joka tähtää nykyisen TETRA-
teknologiaan perustuvan Nödnett-viestintäverkon korvaamiseen laajakais-
taisella ratkaisulla ensi vuosikymmenellä.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on ryhtynyt valmistelemaan tarvittavia sää-
dösmuutoksia, joilla mahdollistetaan uudenlainen viranomaisviestintäpalve-
luratkaisu (VIRVE 2.0). Ratkaisussa kaupallinen teleyritys (verkko-operaat-
torina) tarjoaa matkaviestinverkkoaan hyödynnettäväksi viranomaisviestin-
täpalvelua varten. Käyttäjäviranomaisen ja kaupallisen teleyrityksen välissä 
viranomaisviestintäpalvelun tarjoajana (palveluoperaattori) toimii Suomen 
Erillisverkot Oy.  
 
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säädösmuutoksilla mahdol-
listetaan viranomaisviestintäpalvelun tarjoaminen kaupallisessa matkavies-
tinverkossa siten, että verkkoneutraliteetin estämättä viranomaisviestinnälle 
varmistetaan kolme keskeistä viranomaistoiminnetta. Nämä viranomaistoi-
minteet ovat viranomaisviestinnän etuoikeustoiminne, verkon ruuhkautumi-
sen tilannetta varten toteutettava altapurkutoiminne ja viranomaisviestinnän 
kansallinen verkkovierailu niissä tilanteissa, jolloin kilpailutuksella valittu 
ensisijainen verkko ei ole käytettävissä. 
 
Hankkeessa toteutettavien säädösmuutosten yhteiskunnalliset hyödyt ovat 
merkittävät, koska uusi viranomaisviestintäpalvelu mahdollistaa laajakais-
taisen viestinnän (mm. videokuvan siirto) myötä viranomaisviestinnän ke-
hittämisen ja näin parantaa tilannekuvan tarkkuutta sekä viranomaisvas-
tetta. Ratkaisu yhdistää valtion ja yksityisen sektorin teletoiminnan voima-
varoja kustannustehokkaalla tavalla viranomaisten laajakaistaisen viran-
omaisviestintäpalvelun toteuttamiseksi.  
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Lisätietoja VIRVE-toiminnan ohjauksesta sekä uuden mobiilin viranomais-
viestintäratkaisun kehittämisestä antavat yksikön päällikkö, tietohallintoneu-
vos Aku Hilve (aku.hilve[at]vm.fi) tai neuvotteleva virkamies Timo Saasta-
moinen (timo.saastamoinen[at]vm.tuve.fi). 
 
 


