
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
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Valtioneuvoston asetus

163/2013

julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauk-
sesta annetun lain (634/2011) 5 §:n nojalla:

1 §

Neuvottelukunnan tavoitteet

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvotte-
lukunnan (JUHTA) tavoitteena on tukea jul-
kisen hallinnon tietohallinnon strategista oh-
jaamista ja koordinointia sekä edistää julkis-
ten palvelujen saatavuutta, tehokkuutta ja laa-
tua tasapuolisesti koko maassa.

2 §

Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on enintään 30 jä-
sentä. Valtioneuvosto nimeää neuvottelukun-
taan enintään 15 jäsentä valtiovarainministe-
riön ehdottamista ja enintään 15 jäsentä Suo-
men Kuntaliiton ehdottamista henkilöistä.
Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvotte-

lukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan. Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä asi-
antuntijoita.
Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, vara-

puheenjohtaja tai muu jäsen eroaa kesken
toimikauden, valtiovarainministeriö määrää
hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi.

3 §

Neuvottelukunnan tehtävät

Sen lisäksi mitä julkisen hallinnon tietohal-
linnon ohjauksesta annetun lain (634/2011)
5 Ä:n 2 momentissa säädetään neuvottelukunta:
1) toimii tarvittaessa julkisen hallinnon

sähköiseen asiointiin ja tietohallinnon kehit-
tämiseen, julkisen hallinnon tietohallinnon
strategisten suunnitelmien toimeenpanoon
sekä kuntien verkostomaiseen tietohallinto-
yhteistyöhön liittyvien tehtävien valmistelun
ohjausryhmänä;
2) edistää ja seuraa julkisen hallinnon tie-

tohallinnon ohjauksesta annetun lain nojalla
tehtävää kokonaisarkkitehtuurityötä ja yh-
teentoimivuuden kehittämistä;

3) edistää julkisen hallinnon perustietova-
rantoja hallinnoivien organisaatioiden yhteis-
työtä sekä parantaa perustietovarantojen yh-
teentoimivuutta ja tietojen saatavuutta sekä
seuraa ja edistää julkisen hallinnon tietohal-
linnon ohjauksesta annetun lain 10 §:ssä tar-
koitettuihin tietojärjestelmiin talletettujen tie-
tojen käyttöä;
4) osallistuu julkisen hallinnon tietohallin-

toyhteistyöhön liittyvien järjestelyjen valmis-
teluun ja tekee järjestelyjä koskevia ehdotuk-
sia;

OIKAISU
Merkitty kohta on lisätty oikaisuna.



5) tekee ehdotuksia tieto- ja viestintätek-
niikan hyödyntämisen ja julkisen hallinnon
tietohallinnon kehittämisen kannalta tärkeistä
selvitys-, pilotti- ja kehittämishankkeista;
6) edistää tietoturvallisuutta ja -tietosuojaa

sekä hyvää tiedonhallintatapaa julkisen hal-
linnon toimintatavoissa;
7) seuraa julkisen hallinnon tietohallinto-

hankkeiden rahoitusta ja edistymistä sekä te-
kee rahoitusta ja hankkeiden tavoitteiden
edistämistä koskevia ehdotuksia;
8) antaa lausuntoja julkisen hallinnon tie-

tohallinnon ohjauksesta annetun lain 11 §:n
1 momentissa tarkoitettujen valtioneuvoston
asetusten valmistelusta sekä muista neuvotte-
lukunnan toiminnan tavoitteiden kannalta
merkittävistä asioista;
9) tekee tehtäviensä hoitamista koskevan

toimintasuunnitelman;
10) suorittaa muut neuvottelukunnan toi-

mialaan kuuluvat valtiovarainministeriön
määräämät tehtävät.

4 §

Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi tehtäviensä toteutta-
miseksi asettaa jaostoja. Pysyvinä jaostoina
neuvottelukunnan yhteydessä toimivat JHS-
jaosto, perustietovarantojaosto ja kokonais-
arkkitehtuurijaosto.
Neuvottelukunta voi lisäksi teettää erillisiä

selvityksiä, jotka tukevat neuvottelukunnan
toiminnan tavoitteita.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä hel-
mikuuta 2013.
Tällä asetuksella kumotaan julkisen hallin-

non tietohallinnon neuvottelukunnasta an-
nettu valtioneuvoston asetus (145/2006).

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara
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