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Valtiovarainministeriön asetus

344/2011

valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2011

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun asetuksen (966/2005) 8 § ja

29 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat valtiovarainministeriön asetuksessa 326/2010, sekä
lisätään 2 §:n 1 momenttiin siitä asetuksella 1040/2008 kumotun 9 kohdan tilalle uusi

9 kohta ja asetukseen siitä asetuksella 1040/2008 kumotun 11 §:n tilalle uusi 11 § seuraavasti:

2 §

Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat perusyksiköt:
— — — — — — — — — — — — —

9) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätek-
ninen toiminto (JulkICT-toiminto).
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Hallinnon kehittämisosasto

Hallinnon kehittämisosasto valmistelee
asiat, jotka koskevat:

1) julkisen hallinnon yleistä kehittämistä
sekä valtionhallinnon rakenteita, ohjausjär-
jestelmiä ja toiminnan kehittämistä;

2) valtion toimintojen alueellistamisen
koordinointia, seurantaa ja kehittämistä;

3) julkisten palvelujärjestelmien ja palve-
lutuotannon toiminnallisen tehokkuuden ja
laadun kehittämistä ja parantamista;

4) aluehallinnon, lukuun ottamatta maa-
kuntien yhteistoiminta-aluetta, ja valtion pai-
kallishallinnon aluejakoja ja niiden yhteenso-
vittamista;

5) julkisen hallinnon sähköisen asioinnin
ja tietovarantojen käytön yleistä hallinnollista
kehittämistä;

6) valtion liikelaitosten ja markkinaehtois-
ten järjestelmien yleistä kehittämistä;

7) aluehallintovirastojen tehtäviä ja tulos-
ohjausta;

8) Väestörekisterikeskuksen ja maistraat-
tien tehtäviä ja tulosohjausta sekä väestökir-
janpitoa;

9) Tilastokeskuksen tehtäviä ja tulosohja-
usta sekä tilastotointa.

11 §

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen
toiminto (JulkICT-toiminto)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekni-
nen toiminto valmistelee asiat, jotka koske-
vat:

1) julkisen hallinnon tietohallinnon yleistä
kehittämistä sekä ohjausta ja julkisen hallin-
non tietojärjestelmien yhteentoimivuuden
edistämistä ja varmistamista;

2) julkisen hallinnon sähköisen asioinnin
ja tietovarantojen käytön yleistä tieto- ja vies-



tintäteknistä kehittämistä sekä yhteisten ke-
hittämishankkeiden yhteensovittamista;

3) valtion tietohallinnon ja ICT-toiminnan
rakenteita, johtamista ja kehittämistä;

4) valtion ja kuntien välisen tietohallinto-
yhteistyön edistämistä ja verkostomaisen toi-
mintatavan edistämistä sekä yhteisten toimin-
nallisten ja teknisten ratkaisujen ja menetel-
mien kehittämistä ja yhteensovittamista;

5) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden
yleistä kehittämistä ja yhteensovittamista, jul-
kisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistä-
mistä sekä valtion tietoturvallisuuden ohja-
usta;

6) valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä
palveluja koskevaa kehittämistä;

7) Valtiokonttorille kuuluvia julkisen hal-
linnon yhteisiä sähköisiä asioinnin ja hallin-
non tukipalveluja koskevaa ohjausta.

29 §

Osastopäällikön tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Hallinto- ja kehitysjohtajasta, ICT-johta-

jasta, valtioneuvoston controllerista, kansain-
välisten asioiden sihteeristön päälliköstä ja
viestinnän päälliköstä on soveltuvin osin voi-
massa, mitä 1 momentissa ja muualla tässä
työjärjestyksessä säädetään osastopäälliköstä.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
huhtikuuta 2011

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2011

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu
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