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Volyymit 2020-2021
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Virastosta saapui 

lausuntopyyntöjä

23 

Hallinnonalalta saapui 

lausuntopyyntöjä

11  

Annettuja

lausuntoja

48 kpl

Saapuneita 

lausuntopyyntöjä

55 kpl

Vuosi 2020

Virastosta saapui 

lausuntopyyntöjä

18

Hallinnonalalta saapui 

lausuntopyyntöjä

8  

Annettuja

lausuntoja

34 kpl

Saapuneita 

lausuntopyyntöjä

37 kpl

Vuosi 2021

Tiedonhallintalain 9 §:n mukainen 
lausuntomenettely – vuosivolyymit



Palautekyselyn tulokset
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Palautekyselyn toteutus 2021

• Palautekysely lähetettiin vastattavaksi niille virastoille, laitoksille ja ministeriöille, jotka olivat 

toimittaneet lausuntopyynnön 1.1.-30.11.2021 välisenä aikana

• Vastaanottajat poimittiin lausuntopyyntölomakkeiden yhteystiedoista

• Kysely oli vastattavana 1.12.-10.12.2021

• Vastaanottajia muistutettiin kerran vastaamisesta

• Vastauksia saatiin yhteensä 29 kappaletta

• Virastoista vastauksia 21 kpl (72 % vastaajista) ja ministeriöistä 8 kpl (28 % vastaajista)

• Vastausprosentti kyselyssä oli noin 33 %:a

• Vastaajista 86 % (25 kpl) kertoi perehtyneensä lausuntomenettelyn uusittuun, 6/2021 

julkaistuun ohjeistukseen
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KEHITYSKOHTEITA

• Muutosvaikutusten arvioinnin riittävä sisältö kehittämisen 

eri valmisteluvaiheissa herättää kysymyksiä

• Lausuntomenettelyltä odotetaan vahvempaa 

yhteentoimivuuden ohjausta. Asia nähdään tärkeänä 

myös toimialojen tasolla

• Lausuntomenettelyltä odotetaan tukea 

poikkihallinnollisten kehittämiskohteiden 

muutosvaikutusten arviointiin ja mm. riippuvuuksien ja 

viranomaisvaikutusten tunnistamiseen

• Toiminnan ja talouden suunnitteluun kytkeytyessä 

lausuntopyynnön valmisteluaikataulu koetaan tiukkana

• Lausuntoon annettavaan selvitykseen toivottiin saatavan 

palautetta

• Lausuntomenettelyn ja Hankesalkkupalvelulla 

toteutettavan hankeseurannan yhteensovitus

ONNISTUMISIA

• Palautekyselyssä annetut arviot hyvällä tasolla ja ne 

nousivat vuoteen 2020 verrattuna

• Lausuntomenettelyä varten laaditut ohjeet ja mallipohjat  

arvioidaan hyviksi

• Kustannus-hyötyanalyysi mallipohjan uudistaminen 

paransi tyytyväisyyttä mallipohjaan

• Tiedonhallintalain lausuntomenettelyn tavoitteet ovat 

laajasti ymmärretty palautekyselyn vastaajien joukossa

• Osa palautekyselyn vastaajista kokee 

lausuntomenettelyn kehittämistoimintaa tukevana

• Lausuntopyyntöjen käsittelemiseksi pidetyt tapaamiset 

(VM, lausunnonpyytäjä, toimialan ministeriö) on koettu 

hyviksi

Yhteenveto tuloksista, tarkastelu kattaa myös 
avoimet palautteet



Miten arvioisit tiedonhallintalain 
lausuntomenettelyn ohjeita ja mallipohjia?

• Ohjeita ja mallipohjia koskeneiden 

kysymysten vastausten keskiarvo asteikolla 1 

– 5 yhteensä 4,1 (2020: 3,6)

• Kaikkien kysymysten saamat arviot nousivat 

vuodesta 2020.

• Parhaimman arvion sai webinaaritallenteiden

hyödyllisyys (4,9)

• Heikoimman arvion sai kustannus-hyötyanalyysin 

mallipohja (3,6)

• Virastovastaajat hieman tyytyväisempiä, kuin 

ministeriöt
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Ohjeistusta on saatavilla riittäväksi

Ohjeistus on selkeää

Mallipohja tiedonhallinnan muutoksen ja 
vaikutusten kuvaamiseen tukee hyvin….

Kuhy-analyysin mallipohja tukee hyvin ….

Webinaaritallenteet ovat hyödyllisiä



Miten arvioisit tiedonhallintalain 
lausuntomenettelyä ja sen toteutusta? 

• Kaikkien vastausten keskiarvo asteikolla 

1 – 5 oli 3,8 (2020: 3,5)

• Parhaimman arvion 2021 ja myös 2020 

sai ymmärrys lausuntomenettelyn 

tavoitteista

• Heikoimman arvion saivat menettelyn 

perustuminen muutosvaikutusten 

arviointiin (3,3) ja menettelyn toimiminen 

kehittämisen varhaisen vaiheen 

ohjauksessa (3,4)
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Ymmärrän lausuntomenettelyn tavoitteet

Lausuntomenettely toimii hyvin kehittämisen
varhaisen vaiheen ohjauksessa

Lausuntomenettelyn perustuminen viraston
tekemään tiedonhallinnan

muutosvaikutusten arviointiin on selkeää ja
toimivaa

Lausuntomenettelyn ajankohdan
kiinnittäminen toiminnan ja talouden

suunnittelun vuosikelloon on selkää ja
toimivaa

Lausuntomenettely prosesina oli selkeä ja
sujuva

VM:n asiantuntijat antoivat riittävästi tukea
prosessin eri vaiheissa



Miten arvioisit lausuntomenettelyn vaikuttavuutta?

• Kaikkien vastausten keskiarvo asteikolla 

1 – 5 oli 3,7 (2020: 3,4)

• Ministeriöiden vastaajat olivat hieman 

tyytyväisempiä, kuin virastojen vastaajat

• Parhaimman arvion sai sekä 2021 että 

2020 vastauksissa väittämä, että 

annettu lausunto oli selkeä ja perusteltu 

• Heikoimman arvion sai väittämä, että 

lausuntomenettely nosti esille uusia 

näkökulmia kehittämis- tai 

muutoskohteesta
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VM:n lausunto oli sekeä ja perusteltu

Lausuntomenettely tuki kehittämis- tai
muutoskohteen suunnittelua

Lausuntomenettely tuki kehittämis- tai
muutoskohteen ohjausta ja johtamista

Lausuntomenettely nosti esille uusia
näkökulmia kehittämis- tai muutoskohteesta

Lausuntomenettely tuki muihin viranomaisiin
kohdistuvien vaikutusten tunnistamista

Lausuntomenttely vaikutti siihen, miten
kehittämis- tai muutoskohteen suunnittelua

tai toteutusta jatkettiin



Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisit 
tiedonhallintalain lausuntomenettelylle 
kokonaisuutena?

• Kaikkien vastaajien keskiarvo 7 

(vuonna 2020: 7,1)

• Virastojen ja laitosten vastausten 

kesiarvo 7,5 (vuonna 2020: 7,3)

• Ministeriöiden vastausten keskiarvo 

7,5 (vuonna 2020: 7,3)
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Kiitos
JENNI TASKINEN, ERITYISASIANTUNTIJA

ETUNIMI.SUKUNIMI@GOV.FI


