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Valtioneuvoston asetus

1249/2014

lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauk-
sesta annetun lain (634/2011) 4 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Laajaa toiminnallista merkitystä omaava
hankinta

Tietohallintoa koskevalla hankinnalla on
laajaa toiminnallista merkitystä silloin, kun
hankinta yksin tai yhdessä muiden hankinto-
jen kanssa on olennainen osa merkittävää
toiminnan tai palveluiden kehityshanketta.

Merkittävä kehityshanke on kyseessä sil-
loin, kun hankkeen kokonaiskustannusarvio
on vähintään viisi miljoonaa euroa ja:

1) hanke on viranomaisen tehtävien hoita-
misen tai asiakkaan saaman palvelun kan-
nalta olennainen;

2) hankkeessa kehitettävä tietojärjestelmä
tai palvelu on tarkoitettu usean eri viranomai-
sen käytettäväksi; tai

3) hanke koskee julkisen hallinnon tieto-
hallinnon ohjauksesta annetun lain
(634/2011) 10 §:ssä mainittujen tietojärjestel-
mien kehittämistä.

2 §

Taloudelliselta arvoltaan merkittävä
hankinta

Tietohallintoa koskeva hankinta on taloudel-
liselta arvoltaan merkittävä silloin, kun hankin-
nan ennakoitu arvo on vähintään viisi miljoo-
naa euroa. Hankinnan ennakoitua arvoa lasket-
taessa noudatetaan, mitä julkisista hankinnoista
annetussa laissa (348/2007) säädetään.

3 §

Lausuntomenettelyn ajoitus

Viranomaisella tulee olla julkisen hallin-
non tietohallinnon ohjauksesta annetun lain
4 §:n 4 momentissa tarkoitettu valtiovarain-
ministeriön lausunto ennen 1 §:ssä tarkoite-
tun hankkeen toteutusvaiheeseen liittyvien
hankintojen käynnistämistä tai 2 §:ssä tarkoi-
tetun hankinnan käynnistämistä.

4 §

Lausuntopyynnön ja lausunnon sisältö

Jos hankinta liittyy 1 §:ssä kuvatulla ta-
valla merkittävään kehityshankkeeseen, vi-
ranomaisen on lausuntopyynnön yhteydessä
toimitettava valtiovarainministeriön ohjeista-
malla tavalla tiedot seuraavista hankkeen val-
misteluun liittyvistä seikoista:

1) hankkeen tarkoitus;
2) hankkeen arvioidut kustannukset ja hyö-

dyt;
3) hankkeen ja siinä syntyvien tuotosten

omistajuus ja rahoitusmalli sekä hankkeen
toteutuksen aikana että sen jälkeen;

4) hankkeen suhde julkisen hallinnon ja
kohdealueensa kokonaisarkkitehtuuriin ja tieto
siitä, miten hanke edistää julkisen hallinnon
tietohallinnon ohjauksesta annetussa laissa tar-
koitettua tietojärjestelmien yhteentoimivuutta;

5) hankkeen tuotoksilta edellytettävä tieto-
turvallisuuden ja varautumisen taso;



6) alustava suunnitelma hankkeen toteutta-
misesta sekä arvio toteuttamisen edellytyk-
sistä;

7) hankkeen riskit.
Jos kyseessä on 2 §:ssä tarkoitettu han-

kinta, viranomaisen on lausuntopyynnön yh-
teydessä toimitettava valtiovarainministeriön
ohjeistamalla tavalla tiedot seuraavista han-
kinnan valmisteluun liittyvistä seikoista:

1) hankinnan tarkoitus;
2) hankinnan arvioidut kustannukset ja

hyödyt;
3) hankinnan rahoitusmalli;
4) hankinnan kohteen suhde julkisen hal-

linnon ja kohdealueensa kokonaisarkkiteh-
tuuriin ja tieto siitä, miten hankinta edistää
julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta
annetussa laissa tarkoitettua tietojärjestelmien
yhteentoimivuutta;

5) hankinnan kohteelta edellytettävä tieto-
turvallisuuden ja varautumisen taso;

6) suunnitelma hankinnan toteuttamisesta
ja alustava tarjouspyyntö;

7) hankinnan riskit.
Valtiovarainministeriö arvioi lausunnos-

saan 1 ja 2 momentissa lueteltuja seikkoja.

5 §

Hankintaa koskevat lisäselvitykset

Valtiovarainministeriö voi pyytää viran-
omaiselta lisäselvityksiä tässä asetuksessa
tarkoitetusta hankinnasta ja hankintaan liitty-

vistä seikoista ennen kuin se antaa lausun-
tonsa. Viranomaisen on toimitettava lisäselvi-
tykset valtiovarainministeriölle viipymättä.

6 §

Lausuntoasian käsittely

Valtiovarainministeriön on annettava lau-
suntonsa neljän viikon kuluessa siitä, kun se
on vastaanottanut lausuntopyynnön. Edellä
5 §:ssä tarkoitetut lisäselvitykset eivät pi-
dennä määräaikaa. Määräajasta voidaan poi-
keta, jos siitä sovitaan yhdessä lausuntoa
pyytäneen viranomaisen kanssa.

Valtiovarainministeriö toimittaa lausun-
tonsa sitä pyytäneelle viranomaiselle ja sille
ministeriölle, jonka hallinnonalalle lausuntoa
pyytänyt viranomainen kuuluu.

7 §

Selvitys toimenpiteistä

Lausuntoa pyytäneen viranomaisen on toi-
mitettava valtiovarainministeriön ohjeista-
malla tavalla valtiovarainministeriölle selvi-
tys toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt lau-
sunnon johdosta.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.
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