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Talouspoliittinen ministerivaliokunta 19.11.2013 

 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta 
 

1. puoltaa, että erityisesti hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohdan 2.11 ja 
myös kohdan 3.9 tavoitteiden toteuttamiseksi valtiovarainministeriö asettaa oh-
jelman (Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma) ja sille poikkihal-
linnollisen ohjausryhmän. 
 

2. puoltaa, että kyseiseen kokonaisuuteen, josta ICT 2015 työryhmän raporttiin pe-
rustuen käytetään nimitystä Kansallinen palveluarkkitehtuuri, sisältyvät seuraavat 
osat ja niiden toteutusperiaatteet: 

• kansallinen palveluväylä, joka toteutetaan Viron X-road ratkaisuun perus-
tuen avoimilla rajapinnoilla ja avoimella ohjelmakoodilla, ja jonka käyt-
töön julkinen hallinto velvoitetaan ja jota tuetaan suunniteltavan siirtymä-
aikataulun puitteissa 

• kansallinen sähköinen tunnistusmalli, jossa valtio takaa kansalaisen säh-
köisen identiteetin ja jossa tunnistusvälineitä voidaan tuottaa markkinaeh-
toisesti 

• kansalliset ratkaisut yritysten, muiden organisaatioiden ja luonnollisten 
henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan 

• kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelukana-
vat ja tietosuojan takaamiseksi kansalaisten osalta omien julkisen hallin-
non rekisteritietojen katselu ja tiedon välityksen hallintapalvelu 

• ohjelman toimeenpanon ja toteutettavien kokonaisuuksien jatkuvan yllä-
pidon ja valvonnan edellyttämät ohjaus- ja hallintamallit 

 
Kokonaisuus toteutetaan valtiovarainministeriön ohjauksessa viipymättä ja kus-
tannustehokkaasti Viron yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntäen 
sekä tietosuoja ja tietoturvanäkökohdat huomioiden. Kansalaisten omien tietojen 
katselu- ja hallinnointipalvelun mahdollistamiseksi kansallisten perustietovaran-
tojen tiedot liitetään heti ensi vaiheessa palveluväylään. Kansallisen sähköisen 
tunnistusmallin osalta selvitetään ja varmistetaan ne toimenpiteet, joilla pank-
kisektori saadaan tulemaan mukaan uuteen toimintamalliin, jotta voidaan taata 
kansallisesti kattava sähköisen tunnistaminen. 

 
3. puoltaa, että kehitettävä kokonaisuus muodostaa talouspoliittisen ministerivalio-

kunnan 12.3.2013 linjausten mukaisen kokonaisuuden, joka on osa tietoyhteis-
kunnan välttämätöntä infrastruktuuria ja siten keskitetysti rahoitettu. Palveluiden 
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ylläpidon keskitetty rahoitus voidaan osoittaa tiedonhallinnan kehittämisestä vas-
taavalle virastolle. Kehittämisvaiheen investointimenoiksi on laskettu 120 milj. 
euroa. 
 

4. puoltaa, että valmistellaan valtiovarainministeriön johdolla talouspoliittiselle mi-
nisterivaliokunnalle 1.2.2014 mennessä ehdotus Kansallisen palveluarkkitehtuu-
rin toimeenpanovastuiden organisoinnista Väestörekisterikeskukseen perustetta-
vaan, valtiovarainministeriön ohjauksessa toimivaan, operatiiviseen yksikköön. 

 
5. puoltaa, että valmistellaan valtiovarainministeriön johdolla yhteistyössä ainakin 

liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kult-
tuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ehdotus toimialat ylittä-
vien kansalliseen tiedonhallintaan sekä ICT:n ja tiedon hyödyntämiseen liittyvien 
toimeenpanotason tehtävien ja palvelujen sekä niiden rahoituksen, ohjauksen ja 
hoitamisen organisoinnista valtiovarainministeriön ohjauksessa toimivaan yhteen 
toimivaltaiseen viranomaiseen. Ehdotus tuodaan talouspoliittisen ministerivalio-
kunnan päätettäväksi viimeistään toukokuussa 2014, jolloin päätös viraston pe-
rustamisesta voidaan tehdä osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toi-
meenpanoa. 

 
6. puoltaa, että kansalliseen tiedonhallinnan kehittämiseen liittyen valtion omaa 

ICT-osaamista lisätään ja kehitetään. Kansallisen palveluarkkitehtuurin kustan-
nustehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi ohjelman riittävä resursointi taataan 
siten, että valtiovarainministeriön ohjaustehtäviin ja toimeenpanosta vastaavan vi-
raston käyttöön kiinnitetään alkuvaiheessa 15 henkilötyövuoden suuruinen työ-
panos. Toimeenpanon edetessä tarkastellaan uudelleen tarvittavan henkilötyö-
panoksen suuruutta. 

 


