
Curriculum vitae

Harri Olavi Pursiainen (17.11.1957)

Oikeustieteen kandidaatti 5.4.1979,
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 1.6.2006 –
Suomen tasavallan Saimaan kanavan kanavavaltuutettu 1.1.2007 –

Merkittävimmät jäsenyydet eri toimielimissä:
- suomalais-venäläisen talouskomission liikennetyöryhmän Suomen osapuolen puheenjohtaja 2006 –
- viestintähallinnon neuvottelukunnan puheenjohtaja 2003 –
- Suomen tasavallan Saimaan kanavan vuokrasopimusneuvottelukunnan puheenjohtaja 2007 –
- pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelukunnan puheenjohtaja 2006 –
- puolustustaloudellisen suunnittelukunnan keskusjaoston jäsen 2006 –  2008

Aikaisemmat tehtävät ministeriössä:
1) viestintämarkkinaosaston osastopäällikkö 2001-2006
2) viestintämarkkinaosaston apulaisosastopäällikkö 1999-2001

- osaston tehtäviin kuuluvat kotimaisen ja kansainvälisen viestintä- ja
tietoyhteiskuntapolitiikan valmistelu, teletoiminnan, televisio- ja radiotoiminnan
ja postitoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen, viestinnän yksityisyyden
suojan ja tietoturvallisuuden kehittäminen, Viestintäviraston ohjaus ja valvonta,
valtioneuvostolle kuuluvat Yleisradio Oy:n valvontatehtävät sekä lehdistön
tukeminen valtion varoin.

3) telemarkkinayksikön päällikkö 1989-1999
- yksikkö vastasi telelainsäädännön, teletoimilupien ja kansallisen EU-politiikan
valmistelusta toimialallaan, v. 1996 lukien myös Internetin ja uusien
viestintäpalvelujen sääntelypolitiikasta sekä televiestinnän
tietosuojakysymyksistä ja v. 1998 lukien tietoverkkojen kehittämisestä

4) sähköisen viestinnän lainsäädäntö- ja hallintoasioiden esittelijä 1985-1989
- telelainsäädännön valmistelu
- radio- ja televisiolainsäädännön valmistelu
- radio- ja televisiotoiminnan ohjaus ja kehittäminen
- Oy Yleisradio Ab:n toiminnan valvonta

5) liikenneministeriön hallinnonalan hallintoasioiden esittelijä 1984-1986

Aikaisemmat virat ja toimet:
osastopäällikkö, ylijohtaja 2001-2006
apulaisosastopäällikkö 1999-2001
hallitusneuvos 1992-1998
vanhempi hallitussihteeri 1985-1992
nuorempi hallitussihteeri 1984-1985
lakimies (tie- ja vesirakennushallitus) 1979, 1981-1984

Merkittävimmät kansainväliset tehtävät:
- Suomen EU-jäsenyysneuvotteluihin liittyvä perehtyjä Euroopan komissiossa 14.9.-
14.12.1994: EU:n viestintälainsäädännön valmistelu
- Euroopan unionin ministerineuvoston teletyöryhmän puheenjohtaja (1.7.-31.12.1999)
- Euroopan unionin ministerineuvoston audiovisuaalisen työryhmän puheenjohtaja (1.7.-
31.12.1999)

Sotilasarvo ja varusmiespalvelus:
Erikoisalojen upseerikoulutus (oikeusupseeri) 1980-1981
Luutnantti 1999
Yliluutnantti 2004

Perhesuhteet:
Naimisissa, puoliso toimittaja, filosofian maisteri Marja-Terttu Yli-Sirniö
Lapset Aura (s. 1990) ja Artti (s. 1992)

Kirjallinen toiminta:
Puheita, kirjoituksia ja kolumneja tietoyhteiskuntakehityksestä ja liikennepolitiikasta.
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