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julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on tehostaa julki-
sen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia
palveluja ja niiden saatavuutta säätämällä jul-
kisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja
tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistä-
misestä ja varmistamisesta.

2 §

Lain soveltamisala ja suhde muuhun
lainsäädäntöön

Tässä laissa säädetään eräiden julkisen hal-
linnon viranomaisten velvollisuuksista niiden
hoitaessa tietohallintotehtäviä.

Tätä lakia sovelletaan:
1) valtion virastoihin ja laitoksiin sekä val-

tion liikelaitoksiin;
2) tuomioistuimiin ja muihin lainkäyttöeli-

miin niiden hoitaessa hallinnollisia tehtäviä;
3) kunnallisiin viranomaisiin niiden hoita-

essa laissa niille säädettyjä tehtäviä;
4) julkista hallintotehtävää hoitaviin yhtei-

söihin ja säätiöihin näiden käyttäessä julkista
valtaa.

Tätä lakia ei sovelleta:
1) tasavallan presidentin kansliaan;
2) eduskuntaan ja sen virastoihin;
3) Ahvenanmaan maakunnassa toimiviin

maakunnan, valtion ja kunnallisiin viran-
omaisiin;

4) Suomen Pankkiin;
5) yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettui-

hin yliopistoihin;
6) Suomen evankelis-luterilaiseen kirk-

koon ja Suomen ortodoksiseen kirkkoon;
7) työeläkkeitä, lakisääteisiä vahinkova-
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kuutuksia tai työttömyysetuuksien rahoitusta
toimeenpaneviin yhtiöihin ja yhteisöihin;

8) Kansaneläkelaitokseen, lukuun otta-
matta lain 5 §:ää ja 13 §:n 4 momenttia.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) tarkoitetusta valtion
viranomaisen tietoturvasta ja valmiuslaissa
(1080/1991) tarkoitetusta valtion viranomai-
sen poikkeusoloihin varautumisesta on tieto-
hallinnossa voimassa, mitä niistä säädetään
mainituissa laeissa.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan julkisen hallin-
non:

1) tietohallinnolla tukitoimintoa, jolla tur-
vataan julkisten hallintotehtävien hoitaminen
tieto- ja viestintäteknisiä menetelmiä ja kei-
noja hyväksikäyttäen;

2) tietojärjestelmällä tiettyä käyttötarkoi-
tusta varten kerätyistä tiedoista muodostettua
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidet-
tyä tiedostoa tai tietovarantoa, jonka avulla
käyttäjä voi tuottaa palveluja tai suorittaa
muita tehtäviä järjestelmän käyttötarkoituk-
sen ja tietojen käsittelyä koskevien vaatimus-
ten mukaisesti;

3) tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurilla
kuvausta julkisen hallinnon organisaatioiden,
palvelujen, toimintaprosessien, käsiteltävien
tietojen sekä käytettyjen tietojärjestelmien ja
teknologian muodostaman tietohallinnon ko-
konaisuuden rakenteesta ja sen osien välisistä
suhteista;

4) tietojärjestelmien yhteentoimivuudella
tietojärjestelmien teknistä ja tietosisällöllistä
yhteentoimivuutta muiden julkisen hallinnon
viranomaisten tietojärjestelmien kanssa sil-
loin, kun järjestelmät käyttävät samoja tie-
toja.

2 luku

Tietohallinnon ohjaus

4 §

Ohjaus

Valtiovarainministeriön tehtävänä on tä-

män lain mukainen julkisen hallinnon viran-
omaisten tietohallinnon yleinen ohjaus. Mi-
nisteriön tulee erityisesti huolehtia:

1) julkisen hallinnon toiminta-, tieto-, jär-
jestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin (koko-
naisarkkitehtuuri) suunnittelusta ja kuvaami-
sesta;

2) julkisen hallinnon tietohallinnon yhtei-
sen kokonaisarkkitehtuurin edellyttämien yh-
teentoimivuuden kuvausten ja määritysten
laatimisesta ja ylläpidosta;

3) julkisen hallinnon tietohallinnon yhteis-
ten palvelujen ja muiden tietohallintoon liit-
tyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeel-
listen toimenpiteiden ohjauksesta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
6 §:ssä tarkoitettuun standardiin perustuvasta
julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisestä
kokonaisarkkitehtuurista siltä osin kuin se
koskee tieto-, järjestelmä- ja teknologia-ark-
kitehtuuria ja sen edellyttämien yhteentoimi-
vuuden kuvausten ja määritysten sisältöä.
Julkista valtaa käyttävän yhteisön tai säätiön
julkisen hallintotehtävän hoitamisessa käyttä-
män tietojärjestelmän osalta voidaan valtio-
neuvoston asetuksella säätää vain yhteentoi-
mivuuden edellyttämän tietoarkkitehtuurin ja
sen edellyttämien kuvausten ja määritysten
sisällöstä.

Kunkin ministeriön tehtävänä on ohjata
toimialansa tietohallinnon ja tietohallinto-
hankkeiden kehittämistä ottaen huomioon
tässä laissa säädetyt tarkoitukset ja velvoit-
teet.

Ennen kuin 2 §:n 2 momentin 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitettu viranomainen päättää tieto-
hallintoa koskevasta omasta hankinnastaan
taikka muusta sellaisesta sen ratkaistavissa
olevasta valtion talousarviosta rahoitetusta
tietohallintoa koskevasta hankinnasta, jolla
on laajaa toiminnallista merkitystä tai joka on
taloudelliselta arvoltaan merkittävä, sen on
pyydettävä asiasta valtiovarainministeriön
lausunto. Jos edellä tarkoitettu viranomainen
haluaa poiketa valtiovarainministeriön lau-
sunnosta, sen on saatettava asia hallin-
nonalansa ministeriön päätettäväksi. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitetuista
hankinnoista ja valtiovarainministeriön käsit-
telymenettelystä lausuntoasiassa.
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5 §

Julkisen hallinnon tietohallinnon
neuvottelukunta

Julkisen hallinnon tietoyhteiskuntakehityk-
sen edistämiseksi valtiovarainministeriön yh-
teydessä toimii julkisen hallinnon tietohallin-
non neuvottelukunta (JUHTA). Neuvottelu-
kunta on valtion viranomaisten, Kansaneläke-
laitoksen ja kunnallisten viranomaisten py-
syvä yhteistyö- ja neuvotteluelin. Neuvottelu-
kunnassa voi tarvittaessa olla myös muiden
julkisen hallinnon tietohallinnon edistämi-
seen osallistuvien toimijoiden edustajia. Val-
tioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kol-
meksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää
julkisen hallinnon toimintatapojen ja palve-
luiden tuotantotapojen uudistamista ja käyt-
töönottoa tieto- ja viestintätekniikkaa hyö-
dyntämällä sekä antaa julkisen hallinnon tie-
tohallintoa koskevia suosituksia. Säännökset
neuvottelukunnan päätöksenteosta ja toimin-
nan järjestämisestä sekä tarkemmat säännök-
set neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtä-
vistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

6 §

Julkisen hallinnon tietohallinnon standardi

Valtiovarainministeriö voi päättää, että jul-
kisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukun-
nan antamaa julkisen hallinnon tietohallinnon
yhteistä kokonaisarkkitehtuuria ja sen edel-
lyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja
määrityksiä koskeva suositus on julkisen hal-
linnon tietohallinnon standardi.

3 luku

Yhteentoimivuus

7 §

Julkisen hallinnon tietojärjestelmien
yhteentoimivuus

Julkisen hallinnon viranomaisen on julki-
sen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimi-
vuuden mahdollistamiseksi ja varmistami-
seksi suunniteltava ja kuvattava kokonaisark-

kitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja
ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria ja sen
edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja
määrityksiä sekä toimialakohtaisia tietojärjes-
telmien yhteentoimivuuden kuvauksia ja
määrityksiä.

8 §

Toimialakohtainen tietojärjestelmien
yhteentoimivuus

Ministeriön on huolehdittava, että sen toi-
mialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimi-
alan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden
kuvaukset ja määritykset. Ministeriön asetuk-
sella voidaan säätää toimialan tietojärjestel-
mien yhteentoimivuuden kuvausten ja määri-
tysten sisällöstä. Jos edellä tarkoitetut yhteen-
toimivuuden kuvaukset ja määritykset koske-
vat julkista valtaa käyttävän yhteisön tai sää-
tiön julkisen hallintotehtävän hoitamisessa
käyttämää tietojärjestelmää, voidaan ministe-
riön asetuksella säätää tällaisen tietojärjestel-
män yhteentoimivuuden edellyttämistä riip-
puvuuksista ja suhteista julkisen hallinnon
viranomaisten tietojärjestelmiin.

Jos kahden tai useamman ministeriön toi-
mialalla on tietojärjestelmien yhteentoimi-
vuutta estäviä tai haittaavia kuvausten ja
määritysten päällekkäisyyksiä, ministeriöiden
on yhdessä sovittava päällekkäisyyksien
poistamisesta.

9 §

Julkisen hallinnon viranomaisen tietojärjes-
telmien muuttaminen

Julkisen hallinnon viranomaisen on saatet-
tava tietojärjestelmänsä vastaamaan 4 §:ssä
tarkoitettuja valtioneuvoston asetuksella tai
8 §:ssä tarkoitettuja ministeriön asetuksella
säädettyjä yhteentoimivuuden vaatimuksia
tietojärjestelmiä olennaisesti muuttaessaan tai
hankkiessaan uusia tietojärjestelmiä ja palve-
luja tai muutoin tietojärjestelmiä kehittäes-
sään taikka viimeistään silloin, kun tietojär-
jestelmiä koskevat palvelusopimukset päätty-
vät.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
määräajasta, jonka kuluessa 4 §:ssä tarkoite-
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tun asetuksen voimaantulosta julkisen hallin-
non viranomaisen tietojärjestelmät on saatet-
tava vastaamaan 4 §:ssä tarkoitettuja valtio-
neuvoston asetuksella säädettyjä yhteentoimi-
vuuden vaatimuksia. Ministeriön asetuksella
voidaan säätää määräajasta, jonka kuluessa
8 §:ssä tarkoitetun asetuksen voimaantulosta
julkisen hallinnon viranomaisen tietojärjestel-
mät on saatettava vastaamaan 8 §:ssä tarkoi-
tettuja ministeriön asetuksella säädettyjä yh-
teentoimivuuden vaatimuksia.

10 §

Tallennettujen tietojen hyödyntäminen

Julkisen hallinnon viranomaisen on pyrit-
tävä järjestämään toimintansa siten, että se
käyttää tässä pykälässä tarkoitettuihin tieto-
järjestelmiin talletettuja tietoja, jos viran-
omaisen toiminta edellyttää näiden tietojen
käyttöä. Näitä tietojärjestelmiä ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetussa
laissa (661/2009) tarkoitettu väestötietojärjes-
telmä ja lain 7 §:n 1 momentin 1, 2 ja 6
kohdassa tarkoitetut tiedot;

2) yhdistyslaissa (503/1989) tarkoitettu yh-
distysrekisteri;

3) kaupparekisterilaissa (129/1979) tarkoi-
tettu kaupparekisteri;

4) säätiölaissa (109/1930) tarkoitettu sää-
tiörekisteri;

5) kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuo-
tettavasta tietopalvelusta annetussa laissa
(453/2002) tarkoitettu kiinteistötietojärjes-
telmä;

6) yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001)
tarkoitettu yritys- ja yhteisötietojärjestelmä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin tieto-
järjestelmiin rinnastetaan myös Maanmittaus-
laitoksen ja Geodeettisen laitoksen ylläpi-
tämä maastotietoja koskeva tietojärjestelmä.

11 §

Yhteiset palvelut

Tämän lain 2 §:n 2 momentin 1—3 koh-
dassa tarkoitetun viranomaisen on käytettävä
tarvitsemiaan sähköisen asioinnin toteuttami-
sen edellytyksenä olevia sekä asiointipalve-

luihin liittymistä tukevia yhteisiä tietoteknisiä
ratkaisuja. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan säätää sähköisen asioinnin toteuttamisen
edellytyksenä olevista sekä asiointipalvelui-
hin liittymistä tukevista yhteisistä tietotekni-
sistä ratkaisuista ja ratkaisujen käytön laajuu-
desta. Ennen valtioneuvoston asetuksen anta-
mista asiassa on kuultava julkisen hallinnon
tietohallinnon neuvottelukuntaa.

Tämän lain 2 §:n 2 momentin 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetun viranomaisen on käytettävä
tarvitsemiaan yhteisiä perustietotekniikka- ja
tietojärjestelmäpalveluja. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan säätää yhteisesti käytettä-
vistä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmä-
palveluista ja palvelujen käytön laajuudesta.

4 luku

Erinäiset säännökset

12 §

Tietojen saatavuus

Julkisen hallinnon viranomaisen on huo-
lehdittava, että tässä laissa tarkoitettuja kuva-
uksia ja määrityksiä koskevat tiedot ovat saa-
tavilla tietoteknisesti hyödynnettävässä muo-
dossa.

13 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2011.

Julkisen hallinnon viranomaisen on aloitet-
tava 7 §:n mukaisen kokonaisarkkitehtuurin
kuvauksen laatiminen kuuden kuukauden ku-
luessa ja saatettava työ loppuun kolmen vuo-
den kuluessa asiaa koskevan 4 §:ssä tarkoite-
tun valtioneuvoston asetuksen voimaantu-
losta.

Julkisen hallinnon viranomaisen on otet-
tava tarvitsemansa 11 §:ssä tarkoitetut palve-
lut käyttöön kahden vuoden kuluessa siitä,
kun palvelu on käytettävissä ja 11 §:ssä tar-
koitettu valtioneuvoston asetus on tullut voi-
maan tai viimeistään kun kyseistä palvelua
vastaavan itsenäisesti hankitun palvelun pal-
velusopimus päättyy.
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Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvotte-
lukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa (145/2006) tarkoitettu ja tämän lain
voimaan tullessa toimiva neuvottelukunta toi-
mii toimikautensa loppuun tässä laissa tarkoi-

tettuna julkisen hallinnon tietohallinnon neu-
vottelukuntana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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