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Tilannekatsaus
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‒ Tiedonhallintalaki (906/2019) ja 

VNA (1301/2019) voimaan 1.1.2020 

alkaen

‒ Valtioneuvoston asetus (1301/2019) 

lausuntomenettelystä 

tiedonhallinnan muutosta 

koskevissa asioissa annettiin 

19.12.2019

‒ Lausuntomenettelyn ohjeet

julkaistiin 20.12.2019

Webinaarin tavoitteena on luoda 

katsaus lausuntomenettelyn 

ohjeistukseen.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191301
https://vm.fi/tiedonhallintalain-lausuntomenettely


Lausuntomenettelyn ohjeet

Tiivistelmä lausuntomenettelystä

Esitysaineisto lausuntomenettelyn 

tavoitteista ja toteutuksesta

Lausuntomenettelyn ohje

Yksityiskohtainen ohje 

lausuntomenettelystä. Ohjeessa mm. 

kuvataan lausuntomenettelyn prosessia ja 

tietosisältöjä ja annetaan esimerkkejä. 

Mallipohja tiedonhallinnan muutoksen ja 

alustavan toteutussuunnitelman 

kuvaamiseen

Mallipohjaa voi hyödyntää lausuntopyynnön 

liitteenä

Mallipohja tiedonhallinnan muutoksen 

taloudellisten vaikutusten kuvaamiseen

Mallipohjaa voi hyödyntää lausuntopyynnön 

liitteenä.
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Lisäksi tukena luonnosversiot Tiedonhallintalautakunnan tulevista suosituksista koskien mm. 

muutosvaikutusten arviointia. Suosituksia julkaistaan keväällä 2020.



Tiedonhallinnan muutosvaikutusten 

arviointi ja lausuntomenettely
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T I E D O N -

H A L L I N T A M A L L I

K U V A U S  

A S I A K I R J A -

J U L K I S U U D E N  

T O T E U T T A M I S E K S I

Tiedonhallintaan kohdistuvien muutosten arviointi (5.3 §)
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Suunniteltaessa tiedonhallintamallin sisältöön vaikuttavia 

olennaisia hallinnollisia uudistuksia ja tietojärjestelmien 

käyttöönottoa, tiedonhallintayksikössä on arvioitava näihin 

kohdistuvat muutokset ja niiden vaikutukset suhteessa: 

‒ tiedonhallinnan vastuisiin,

‒ tietoturvallisuusvaatimuksiin ja -toimenpiteisiin,

‒ tietoaineistojen muodostamista ja luovutustapaa koskeviin 

vaatimuksiin, 

‒ asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan vaatimuksiin, 

sekä 

‒ asiakirjojen julkisuuteen, salassapitoon, suojaan ja 

tiedonsaantioikeuksiin

 arvioinnissa otettava huomioon tietovarantojen 

yhteentoimivuus sekä niiden hyödynnettävyys tietoaineistoja 

muodostettaessa ja käytettäessä

Valtionhallinnossa myös 8.1 §: ”Valtion virastojen ja laitosten on 

arvioitava tiedonhallintaan vaikuttavien muutosten taloudelliset

vaikutukset...”

Hallinnolliset 

uudistukset

Tietojärjestelmä-

uudistukset

Uudistusten 

toteutus

MUUTOSTEN

VAIKUTUSTEN 

ARVIOINTI



Muutosvaikutusten arviointi valtionhallinnossa (5.3 §)
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‒ Valtion virastojen ja laitosten on arvioitava tiedonhallintaan vaikuttavien 
muutosten taloudelliset vaikutukset tehdessään 5 §:n 3 momentin 
mukaista arviointia

‒ Valtion virastojen ja laitosten on toimitettava valtiovarainministeriölle 
arviointi tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämistä, 
yhteentoimivuutta ja tietoturvallisuutta koskevaa lausuntoa varten, kun:
‒ arvioidulla muutoksella on merkittäviä taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia 

tiedonhallintaan tai toimintaan 

‒ taikka muutos koskee julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen rajapintojen 
tietorakenteiden olennaisia muutoksia. 

3. Muutosvaikutusten 

arviointi 5.3 §

1. Muutostarpeen 

tunnistaminen ja arviointi

Tunnistetaan ja analysoidaan 

muutostarve

• Tunnistetaan tavoitteiden ja 

toimintaympäristössä 

tapahtuvien muutosten 

aiheuttamat tarpeet

• Arvioidaan vaikuttaako 

muutos olennaisesti 

toimintaan ja tietojärjestelmiin

Arvioidaan muutoksen vaikutukset eri 

näkökulmista

• Tiedonhallinnan järjestäminen ja vastuut

• Tietoturvallisuusvaatimukset ja toimenpiteet

• Tietoaineistot, tietojen käsittely ja niiden 

luovuttaminen

• Asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinta

• Salassapito, julkisuus, tietosuoja ja 

tiedonsaantioikeudet

• Tietovarantojen yhteentoimivuus

5. Muutoksen toteutuksen

suunnittelu

Suunnitellaan muutoksen 

toteutus

• Vaikutusten arvioinnin 

perusteella laaditaan 

suunnitelma muutoksen 

toteuttamiseksi ja 

käynnistetään toteutukseen 

liittyvät tehtävät

4. Taloudellisten 

vaikutusten arviointi 8.1 §

Arvioidaan muutoksen 

taloudelliset vaikutukset

• Muutoksen kustannukset

• Muutoksen hyödyt

• Muutoksen välilliset 

vaikutukset

Valtiovarainministeriön 

lausunto

• Tietovarantojen ja 

tietojärjestelmien 

hyödyntäminen

• Yhteentoimivuus

• Tietoturvallisuus

2. Muutosvaihtoehtojen 

suunnittelu ja arviointi

Suunnitellaan muutoksen 

toteutusvaihtoehdot

• Suunnitellaan muutoksen 

edellyttämät toimenpiteet ja 

toimenpidevaihtoehdot

• Suunnitellaan alustavasti 

muutosten toteutus

• Arvioidaan vaikuttaako 

muutos olennaisesti 

toimintaan ja tietojärjestelmiin



Lausuntokohteet, lausuntopyynnön 

ajankohta ja sisältö
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• Julkisen hallinnon tai valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon 

hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus vähintään 1 M€ 

• Toimialojen tai toimialan yhteiseen käyttöön tarkoitetun tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai 

tietovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus vähintään 5 M€

• Viraston omaan käyttöön tarkoitettu tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon 

hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus vähintään 5 M€ ja käyttöönotolla 

on vaikutuksia muiden viranomaisten tiedonsaantiin

• Julkisen hallinnon tai valtion yhteisten tietovarantojen rajapintojen tietorakenteiden 

muutoksen kokonaiskustannus on vähintään 1 M€

Lausuntoa edellyttävät tiedonhallinnan muutokset
(VNA 1301/2019, 2 §)

Lausuntomenettelyssä kokonaiskustannuksella tarkoitetaan hankinnan, kehittämisen tai muutoksen 

arvioitua kustannusta ja muille julkisen hallinnon toimijoille aiheutuvia käyttöönoton kustannuksia.



Lausuntopyynnön ajankohta (VNA 1301/2019, 4 §)

Valtion viraston tai laitoksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto:

1. Kehysvalmistelun yhteydessä kehyspäätöstä edeltävän vuoden lokakuun loppuun 

mennessä

2. Talousarviovalmistelun yhteydessä varainhoitovuotta edeltävän vuoden helmikuun 

loppuun mennessä, jos lausuntoa ei ole annettu kehysvalmistelun yhteydessä

3. Lisätalousarviovalmistelun yhteydessä valtiovarainministeriön kanssa sovittavalla 

aikataululla

Kaksi kuukautta ennen määrärahan käyttöä koskevaa päätöstä, jos lausuntoa ei ole 

annettu toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä (edellä kohdat 1-3)

Lisäksi, kun valtiovarainministeriön antaman lausunnon jälkeen lausunnon kohde on 

olennaisesti muuttunut. 

Mikäli valtion virastolla tai laitoksella on tarve poiketa säädetyistä määräajoista,

on asiasta neuvoteltava valtiovarainministeriön kanssa. 



Lausunto muutosten arvioinnista valtionhallinnossa

11

Kehys- ja TA-esitysten laadinta Määrärahatarve

TA vuosi -2 TA vuosi -1 TA vuosi TA vuosi +1 TA vuosi +2 TA vuosi +3

Kehys-

valmistelu
Määrärahatarve kehyskaudella

TA

valmistelu

Vuosittainen 

määrärahatarve

Kohteen

olennainen 

muutos

5.4.3.2.1.

5.4.3.2.1.

Määrä-

rahan 

käyttö-

päätös

5.
Vuosittainen 

määrärahatarve4.3.2.1.

= muutostarpeen 

tunnistaminen ja 

arviointi
4.3.2.1. 5.

= muutoksen 

suunnittelu

= Muutoksen tiedon-

hallintaan 

kohdistamien 

vaikutusten arviointi

= Taloudellisten 

vaikutusten 

arviointi

= Muutoksen 

toteutuksen 

suunnittelu

4.3.2.1.

Lokakuu

Helmikuu LTA

valmistelu 5.
Vuosittainen 

määrärahatarve

VM

= Valtiovarainministeriön 

lausunto



Lausuntopyynnön sisältö

Lausuntopyynnön tulee sisältää:

‒ Tiedonhallinnan muutoksen vaikutusten arviointi (TiHL 5.3 §)

‒ Tiedonhallinnan muutoksen taloudellisten vaikutusten 

arviointi (TiHL 8.1 §)

‒ Alustava suunnitelma muutoksen toteuttamisesta

(VNA 1301/2019, 3 §)

→ Lausuntopyynnön liitteinä voi hyödyntää lausuntomenettelyä     

varten laadittuja mallipohjia tai viraston omia asiakirjapohjia



Mallipohja tiedonhallinnan muutoksen ja 

alustavan toteutussuunnitelman 

kuvaamiseen
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Mallipohjan sisältö

Sisältö

1. Perustiedot

2. Tavoitteet

3. Toteutus

4. Taloudelliset vaikutukset ja toiminnalliset hyödyt

5. Yhteentoimivuus

6. Tori-, tuve- ja hallinnon sähköisen asioinnin tukipalvelujen hyödyntäminen

7. Tietoturvallisuus ja varautuminen

Lisätiedot, jotka esitetään valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten

palveluiden sekä hallinnon sähköisen asioinnin tukipalveluiden osalta

Seuraavilla dioilla poimintoja 

sisältöalueista



1. Perustiedot: millaisesta muutoksesta on kyse

‒ Mikä on lausuntopyynnön peruste

‒ Lausuntopyynnön ajankohta 

‒ Mihin tehtävään, toimintaprosessiin tai palveluun muutos kohdistuu?

‒ Mistä toiminnan muutoksesta on kyse?

‒ Ketä muutos koskee?

‒ Miten muutos vaikuttaa tiedonhallintaan?

‒ Vaikuttaako muutos tiedonhallinnan vastuisiin, miten? 

‒ Kohdistuuko muutos olemassa olevaan tietovarantoon tai -järjestelmään/palveluun vai liittyykö 

siihen uusien kehittämistä?

‒ Kuvaa lyhyesti muutoksen lähtökohta, taustat ja päätökset. 

‒ Millaisilla tunnusluvuilla voidaan kuvailla muutoksen kohdetta ja muutoksen laajuutta.

‒ Muuta tiedonhallinnan muutoksessa huomioitavaa
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5. Yhteentoimivuus: TiHL luvut 5 ja 6

‒ Vaikuttaako muutos muiden viranomaisten tai asiakkaiden tapaan 

saada tietoja? Jos kyllä, niin miten?

‒ Vaikuttaako muutos muiden viranomaisten tai asiakkaiden tapaan 

ylläpitää tietoja ao. palvelussa? Jos kyllä, niin miten?

‒ Voidaanko muutoksen yhteydessä muuttaa tietojen keräämisen tapaa 

siten, että hyödynnetään toisen viranomaisen tietoaineistoja?

‒ Vaikuttaako muutos tiedon luovuttamiseen ja ylläpitoon liittyviin 

tietoturvallisuuden vaatimuksiin? Jos kyllä, niin miten ja kenelle?

‒ Onko edellä mainituista vaikutuksista keskusteltu asianomaisten 

viranomaisten tai asiakkaiden edustajien kanssa?

‒ Muuta yhteentoimivuudessa huomioitavaa?
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7. Tietoturvallisuus ja varautuminen: TiHL luku 4

‒ Vaikuttaako muutos toiminnan nykyisiin 

tietoturvallisuustoimenpiteisiin? Jos, niin miten?

‒ Mitä muutos tarkoittaa tiedonhallinnan, tietojen käsittelyn, tietojärjestelmien 

ja tietoaineistojen tietoturvallisuuden näkökulmasta ja mitä vaikutuksia 

muutokselle on siihen, kuinka tietoturvavaatimukset ja -toimenpiteet on 

näissä toteutettu?

‒ Vaikuttaako muutos muiden viranomaisten tietoturvallisuuteen 

tai sen toteuttamiseen? Jos, niin miten?

‒ Esimerkiksi, mitä mahdollisia tietoturvallisuusriskejä muiden viranomaisten 

tiedonhallintaan tai toimintaan muutos aiheuttaa?

‒ Muuta tietoturvallisuudessa ja varautumisessa huomioitavaa?
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Mallipohja taloudellisten vaikutusten 

kuvaamiseen
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Kehittämiskustannukset vuosittain

• Vaiheittain: esiselvitys, suunnittelu & toteutus

• Toimijoittain: virastot, kunnat ja kuntayhtymät, 

muu julkinen hallinto

• Kustannuslaji: henkilöstökustannukset, 

hankinnat ja muut kust.

• Mahdollista esittää esim. per projekti tai per 

tietojärjestelmä
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Palvelutuotantokustannukset vuosittain

• Vaiheittain: käyttöönotto, ylläpito

• Toimijoittain: virastot, kunnat ja kuntayhtymät, 

muu julkinen hallinto

• Kustannuslaji: henkilöstökustannukset, 

hankinnat ja muut kust.

• Mahdollista esittää esim. per tietojärjestelmä



22

Asiakkaiden käyttökustannukset vuosittain

• Vaiheittain: käyttöönotto, ylläpito

• Toimijoittain: virastot, kunnat ja kuntayhtymät, 

muu julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt, 

kansalaiset

• Mahdollista esittää esim. per järjestelmä
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Palvelutuotannon taloudelliset hyödyt vuosittain

• Toimijoittain: virastot, kunnat ja kuntayhtymät, muu julkinen 

hallinto

• Hyödyn kuvaus ja realisoitumisen toimenpiteet

• Mahdollista esittää esim. per tietojärjestelmä

• Yhteinen näkemys?

Asiakkaiden taloudelliset hyödyt vuosittain

• Toimijoittain virastot, kunnat ja kuntayhtymät, muu julkinen 

hallinto, yritykset ja yhteisöt, kansalaiset

• Hyödyn kuvaus ja realisoitumisen toimenpiteet

• Mahdollista esittää esim. per tietojärjestelmä

• Yhteinen näkemys?
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Nykytilan kustannukset sekä kehittämisen ja 

tulevan ylläpidon rahoitus

• Olemassa olevan palvelun / tietojärjestelmän 

kehittämisen yhteydessä kuvataan nykytilan 

kustannukset

• Kehittämisen rahoitus: Kohteet, toimijat, 

rahoituslähteet, kustannukset yhteensä ja 

lisärahoitustarve

• Käyttöönoton ja ylläpidon rahoitus: kuten 

edellä
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Kysymyksiä?



Mistä löytyy lisätietoa?

Lausuntomenettelyn ohjeet VM:n verkkosivuilla: https://vm.fi/tiedonhallintalain-

lausuntomenettely

Tiedonhallintalain täytäntöönpanosta viestitään VM:n verkkosivuilla: 

http://vm.fi/tiedonhallintalain-taytantoonpano

Sivulle kootaan ajankohtaista tietoa tiedonhallintalain täytäntöönpanoon liittyen ja 

julkaistaan mm. tulevien webinaarien ajankohdat. Myös linkit menneiden 

webinaarien tallenteisiin lisätään sivulle.

Täytäntöönpanohankkeen tiedot:

http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=VM095:00/2019
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https://vm.fi/tiedonhallintalain-lausuntomenettely
http://vm.fi/tiedonhallintalain-taytantoonpano
http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=VM095:00/2019


Yhteystiedot

Kysymyksiä menettelystä voi lähettää sähköpostitse:

tiedonhallintalaki.lausuntomenettely(at)vm.fi

Jenni Taskinen

erityisasiantuntija

p. 02955 30249

etunimi.sukunimi@vm.fi
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Kiitos!


