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1 TAUSTA JA TARKOITUS 

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019)1, jäljempänä tiedonhallin-

talain, mukaisella lausuntomenettelyllä ohjataan tietovarantojen ja tietojärjestelmien 

hyödyntämistä, yhteentoimivuutta ja tietoturvallisuutta. Lausuntomenettelyssä on kyse 

toiminnan kehittämisen varhaisen vaiheen ohjauksesta ja sillä tuetaan poikkihallinnol-

lista yhteistyötä jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.   

 

Tässä ohjeessa kuvataan, miten tiedonhallintalain 9 §:n mukaista lausuntomenettelyä to-

teutetaan käytännössä. Valtion virastojen ja laitosten tulee huomioida myös mahdolli-

nen hallinnonalan ministeriön antama ohjeistus lausuntomenettelyn soveltamisesta 

osana hallinnonalan kehittämisen hallintaa sekä toiminnan ja talouden suunnittelua. 
 
Tiedonhallintalaki ja valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muu-

tosta koskevissa asioissa (1301/2019)2 tulivat voimaan 1.1.2020. Menettely on korvan-

nut aiemman tietohallintolakiin (634/2011) ja valtioneuvoston asetukseen (1249/2014) 

perustuneen lausuntomenettelyn. Merkittävänä muutoksena aiempaan verrattuna on oh-

jauksen kiinnittyminen tietohallinnon hankintojen sijaan tiedonhallinnan muutokseen ja 

sen vaikutusten arviointiin. Toinen merkittävä muutos on se, että lausuntopyynnöt tulee 

toimittaa pääosin toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä kehys- ja talousarvio-

ehdotuksia tehtäessä. 

 

2 TIEDONHALLINTALAIN 9 §:N 
LAUSUNTOMENETTELY 

Tiedonhallintalain 9 §:ssä säädetään lausuntomenettelystä seuraavasti: 

 

”Valtion virastojen ja laitosten on toimitettava valtiovarainministeriölle 5 §:n 
3 momentin ja 8 §:n 1 momentin perusteella tehty arviointi tietovarantojen ja 

tietojärjestelmien hyödyntämistä, yhteentoimivuutta ja tietoturvallisuutta kos-

kevaa lausuntoa varten, kun arvioidulla muutoksella on merkittäviä taloudelli-
sia tai toiminnallisia vaikutuksia tiedonhallintaan tai toimintaan taikka muutos 

koskee julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen rajapintojen tietorakentei-

den olennaisia muutoksia. Valtiovarainministeriöllä on oikeus saada salassapi-
tosäännösten estämättä välttämättömät tiedot valtion viranomaiselta lausun-

non antamista varten. 
 

Lausuntoa edellyttävistä tiedonhallinnan muutoksista, lausuntopyynnön sisäl-

löstä ja lausuntoasiassa noudatettavasta menettelystä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella.” 

 

                                                 
1 Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019): https://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2019/20190906  
2 Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa 

(1301/2019): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906
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Tiedonhallinalain 9 §:ssä säädetty lausuntomenettely ajoittuu ajankohtaan, jossa muu-

tosta suunnitteleva valtion virasto tai laitos on arvioinut tiedonhallintalain 5 §:n 3 mo-

mentin ja 8 §:n 1 momentin mukaisesti muutos- tai kehityskohteensa vaikutukset tie-

donhallintaan. Mikäli viraston tai laitoksen toteuttama oma arviointi osoittaa muutoksen 

olevan toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävä valtionneuvoston lausuntomenette-

lystä antaman asetuksen (1301/2019) 2 §:ssä tarkoittamalla tavalla, tulee viraston ja lai-

toksen pyytää arvioinnistaan lausunto valtiovarainministeriöltä. Lausuntopyynnön yh-

teydessä viraston ja laitoksen on toimitettava myös tiedot toteuttamastaan omasta vaiku-

tusten arvioinnista. 

 

Valtiovarainministeriö lausuu muutos- ja kehittämiskohteesta tietovarantojen ja tietojär-

jestelmien hyödyntämistä, yhteentoimivuutta ja tietoturvallisuutta koskevista asioista 

sekä niiden aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista. Lausuntojen sisältö vaihtelee lau-

suntokohteiden ja niissä sovellettavien säännösten sekä julkisen hallinnon yhteisten tie-

tovarantojen yhteentoimivuudelle asetettujen tavoitteiden ja linjausten mukaan.  

 

Alla olevassa kuviossa 1 on esimerkinomaisesti kuvattu lausuntomenettelyn sijoittu-

mista viraston tai laitoksen omaan suunnitteluprosessiin sekä kohteet, joita valtiovarain-

ministeriön lausunnoissa painotetaan.  

 

 

Kuvio 1. Tiedonhallintalain 9 §:n mukainen lausuntomenettely osana suunnittelua ja valtio-

varainministeriön lausunnon keskeiset sisältöalueet 

 

Jos virasto tai laitos päätyy arvioinnissaan siihen, että muutoksesta tulee pyytää valtio-

varainministeriön lausunto, tulee sen olla yhteydessä omaan ministeriöönsä ennen lau-

suntopyynnön lähettämistä valtiovarainministeriölle. Menettelytavat tämän osalta vaih-

televat ministeriöittäin. Ministeriön kanssa käydyn keskustelun jälkeen lausuntopyyntö 

toimitetaan valtiovarainministeriölle kuviossa 2 esitetyn prosessin mukaisesti. 

 

Lausuntopyynnön käsittelystä on säädetty valtioneuvoston asetuksen (1301/2019) 5 

§:ssä, jonka mukaisesti valtiovarainministeriö antaa lausunnon neljän viikon kuluessa 

lausuntopyynnön vastaanottamisesta. Mikäli lausuntopyynnön käsittely edellyttää lisä-

selvityksiä, voidaan lausunnon antamiselle sopia muu aikataulu. Valtiovarainministeriö 

toimittaa lausuntonsa sitä pyytäneelle valtion virastolle tai laitokselle ja hallinnonalan 
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ministeriöille. Lausuntopyynnön tai lausunnon käsittelemiseksi voidaan pitää viraston, 

hallinnonalan ministeriön ja valtiovarainministeriön välisiä tapaamisia prosessin eri vai-

heissa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Mikäli lausuntokohteessa on kyse poikkihal-

linnollisesta yhteiskehittämisestä, tapaamisiin on mielekästä osallistaa eri vastuuorgani-

saatiot ja ohjaajatahot.  

 
Kuvio 2. Lausuntomenettely prosessina 

 

Saatuaan valtiovarainministeriön lausunnon, viraston tai laitoksen tulee arvioida lausun-

nossa esitettyjen huomioiden vaatimat toimenpiteet ja toimittaa niistä kirjallinen selvi-

tys valtiovarainministeriölle lausuntomenettelystä annetun asetuksen 6 §:ssä säädetyn 

mukaisesti. Tarkemmat ohjeet selvityksen antamisesta annetaan lausunnon yhteydessä 

(ks. myös ohjeen luku 7 Lausuntopyynnön ja selvityksen toimittaminen). 

 

Koska lausuntomenettelyssä käsiteltävät tiedonhallinnan muutokset ovat luonteeltaan 

toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittäviä, tulisi niiden toteutumisen ja vaikutusten 

seuranta toteuttaa soveltuvin osin viraston tai laitoksen toimintakertomuksen tulokselli-

suuden ja vaikuttavuuden raportoinnin yhteydessä3. Lisäksi muutosten toteutuksessa on 

huomioitava valtiovarainministeriön ohje (VM/1241/00.00.00/2019) merkittävien ICT:n 

kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnista. Toteutusvaiheessa yli 1 miljoonan 

euron hankkeista tulee raportoida valtion yhteisessä hankesalkkujärjestelmässä vähin-

tään kolme kertaa vuodessa ohjeistetun aikataulun mukaisesti. Lisäksi tulee huomioida 

hyötyjen toteutumisen arviointi kehittämisen päätyttyä.  

 

Lausuntomenettelyn lisäksi tiedonhallinnan muutoksen vaikutusten arviointia käsitel-

lään muissa tarvittavissa prosesseissa kehittämisen eri vaiheissa. Muutoksen vaikutusten 

arvioinnissa ja lausuntomenettelyssä tuotettua tietoa voidaan hyödyntää muissa proses-

seissa soveltuvin osin. Tällaisia muita prosesseja ovat esimerkiksi: 

 viraston ja laitoksen sisäisen valvonnan toteutus valtion talousarviosta annetun 

lain (423/1998) ja asetuksen (1243/1992) mukaisesti 

                                                 
3 Valtiokonttorin ohje Toimintakertomuksen laatiminen, VK/948/00.00.00.01/2016 

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/toimintakertomuksen-laatiminen/#yleista-toimintakertomuksen-laatimisesta
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 yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojan vaikutusarvioinnin vaati-

mukset mukaan lukien mahdollinen ennakkokuuleminen 4 

 viranomaisen tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuu-

desta annetun lain (1406/2011) tarkoittamat arvioinnit5 

 tietoturvallisuuden arviointi (tiedonhallintalaki 13 §) 

 turvallisuusverkkoon liittyvien palveluiden hyväksymisprosessi (Valtioneuvos-

ton asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta 1109/2015) 

 käyttövelvoitteisiin liittyvien poikkeamaperusteiden arviointi, esimerkiksi val-

tion yhteisten tieto- ja viestintäteknisistä palveluista annetun lain (1226/2013) 

ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 

(571/2016) mukaisesti. 

3 MUUTOSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kun valtion virasto tai laitos valmistee toiminnan kehittämistä, on sen arvioitava 

suunnitellun muutoksen vaikutuksia. Vaikutusten arviointia tulee tehdä myös tiedon-

hallinnan näkökulmasta.  

 

Velvoitteesta tehdä tiedonhallintaan kohdistuvien muutosten vaikutusten arviointia 

säädetään tiedonhallintalain 5 §:n kolmannessa momentissa ja 8 §:n ensimmäisessä 

momentissa. Tiedonhallintalautakunta julkaisee Muutosvaikutusten arviointi –suosi-

tuksen6, joka tukee arvioinnin toteuttamista.    

 

Valtion virasto tai laitos arvioi kehittämisen yhteydessä edellyttääkö suunniteltu 

muutos tiedonhallintalain mukaista vaikutusten arviointia ja arvioinnin toimittamista 

valtiovarainministeriöön lausuntoa varten. Muutosvaikutusten arviointi tulee olla teh-

tynä ennen lausuntopyynnön laadintaa.  

 

Muutosvaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, mitä vai-

kutuksia muutoksella on oman toiminnan lisäksi muihin tiedonhallintayksiköihin, vi-

ranomaisiin, sidosryhmiin ja asiakkaisiin. 

 
 

Muutosvaikutusten arviointi tulee tehdä suunniteltaessa tiedonhallintamallin sisältöön 

olennaisesti vaikuttavia hallinnollisia tai teknisiä uudistuksia ja tietojärjestelmien 

käyttöönottoa. Muutosvaikutusarvioinnin yleisprosessia ja sen suhdetta lausuntomenet-

telyyn on havainnollistettu alla kuviossa 3. Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta 

on julkaissut suositukset tiedonhallintamallista ja muutosvaikutusten arvioinnista. 

 

                                                 
4 Lisätietoja Tietosuojavaltuutetun kotisivuilta: https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi 
5 Lisätietoja Traficomin kotisivuilta: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palve-

lumme/arviointi-hyvaksynta-ja-neuvonta 
6 Tiedonhallintalautakunnan suositukset: https://vm.fi/suositukset  

https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/arviointi-hyvaksynta-ja-neuvonta
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/arviointi-hyvaksynta-ja-neuvonta
https://vm.fi/suositukset
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Kuvio 3. Muutosvaikutusarvioinnin yleisprosessi ja suhde lausuntomenettelyyn 
 

Käytännössä tiedonhallintamallin sisältöön vaikuttava uudistus tarkoittaa viranomaisen 

toimintaan kohdistuvaa muutosta, jonka vaikutukset tulee tiedonhallintalain mukaan ar-

vioida. Muutosvaikutusten arvioinnin yhteydessä viraston tai laitoksen tulee tar-

kastella, onko kyseessä olevalla muutoksella sellaisia merkittäviä taloudellisia tai 

toiminnallisia vaikutuksia tiedonhallintaan, että tehty arviointi tulisi toimittaa val-
tiovarainministeriölle lausuntoa varten. Lausuntomenettely tulee huomioida myös ti-

lanteissa, joissa muutos koskee julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen rajapintojen 

tietorakenteiden olennaisia muutoksia. Näistä valtiovarainministeriön lausuntoa edellyt-

täviä tiedonhallinnan muutoksista on säädetty tarkemmin VNA (1301/2019) 2 §:ssä (ks. 

ohjeen luku 4). 

 

Virastojen tai laitosten toimintaan vaikuttavat merkittävät hallinnolliset uudistukset 

edellyttävät usein lainsäädännön muutoksia, jotka valmistelee toimialasta vastaava mi-

nisteriö. Säädösmuutosten valmistelussa huomioidaan tiedonhallintalain 8 §:n 2 mo-

mentin mukainen arviointivelvoite, kun valmisteltavat säännökset vaikuttavat tietoai-

neistoihin ja tietojärjestelmiin sekä asiakirjojen julkisuuteen ja salassapitoon. Tarkoituk-

sena on, että merkittävien hallinnollisten uudistusten vaikutukset tiedonhallintaan arvi-

oidaan osana säädösvalmistelua ja siihen liittyviä lausuntokierroksia. Päällekkäisten 

prosessien välttämiseksi tiedonhallintalain 9 §:n mukaisessa lausuntomenettelyssä ei 

käsitellä varsinaisina lausuntokohteina hallinnollisia uudistuksia. Lausuntokoh-

teena voi kuitenkin olla hallinnollisen uudistuksen tuottama ja/tai hallinnolliseen uudis-

tukseen sisältyvä tiedonhallinnan muutos.  

 

Tietojärjestelmäuudistuksilla tarkoitetaan esimerkiksi uuden tietojärjestelmän hankin-

taa ja toteuttamista tai käyttöönottoa, yhteisiin rajapintoihin tai tietovarantoihin liittyviä 

muutoksia tai olemassa olevien tietojärjestelmien muutoksia kuten uusien salausratkai-

suiden käyttöönotto tai työasemien käyttöjärjestelmien vaihtaminen. Tärkeää on tunnis-

taa, että teknisenkin uudistustarpeen taustalla on usein hallinnollinen ja toiminnallinen 

muutostarve.  
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4 LAUSUNTOA EDELLYTTÄVÄ 
TIEDONHALLINNAN MUUTOS 

Tiedonhallintalain 9 §:ssä säädetään, että viraston ja laitosten on toimitettava tiedon-

hallintalain 5 §:n 3 momentin ja 8 §:n 1 momentin perusteella tehty arviointi valtion-

varainministeriölle 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.  

 

Valtion virastojen ja laitosten tulee arvioida tehdyn muutoksvaikutusten arvioinnin 

perusteella, onko lausuntopyyntö toimitettava valtiovarainministeriölle.   

 

Valtioneuvoston asetuksella (1301/2019) on tarkennettu niitä tiedonhallinnan muu-

toksia, joista lausunto on pyydettävä.  

 

Valtioneuvoston asetuksen (1301/2019) 2 §:ssä säädetään, että valtion viraston tai lai-

toksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto tiedonhallinnan muutoksesta sil-

loin, kun viraston tai laitoksen arvion mukaan: 

 

1) julkisen hallinnon tai valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tie-
tovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus on vä-

hintään miljoona euroa;  

2) toimialojen tai toimialan yhteiseen käyttöön tarkoitetun tieto- ja viestintätekni-
sen palvelun tai tietovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen koko-

naiskustannus on vähintään 5 miljoonaa euroa;  

3) sen omaan käyttöön tarkoitettu tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietova-
rannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus on vähin-

tään 5 miljoonaa euroa ja tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon 
käyttöönotolla on vaikutuksia muiden viranomaisten tiedonsaantiin.  

 

Lisäksi valtion viraston tai laitoksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lau-
sunto silloin, kun valtion viraston tai laitoksen arvion mukaan julkisen hallinnon tai 

valtion yhteisten tietovarantojen rajapintojen tietorakenteiden muutoksen kokonais-
kustannus on vähintään miljoona euroa. 

 

Tiedonhallinnan muutoksen kokonaiskustannukset voivat aiheutua tieto- ja viestintä-

tekniseen palveluun tai tietovarantoon liittyvästä hankinnasta, niiden kehittämisestä tai 

niihin kohdistuvasta muutoksesta. Tällaisia tilanteita voivat esimerkiksi olla uusien tie-

tojärjestelmien tai – varantojen kehittäminen ja hankinta, käytössä olevien tietojärjestel-

mien tai palveluina hankittavien tietojärjestelmien ylläpidon aikainen kehittäminen tai 

versionvaihdon aiheuttamia muutos. 
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Lausuntomenettelyssä kokonaiskustannuksella tarkoitetaan hankinnan, kehittämi-

sen tai muutoksen arvioitua kustannusta sekä siitä seuraavaa käyttöönoton kustan-

nusta. Kokonaiskustannusta arvioitaessa huomioidaan lisäksi muille virastoille tai 

laitoksille, kunnille ja kuntayhtymille ja muille julkisoikeudellisille yhteisöille aiheu-

tuvat muutetun palvelun tai tietovarannon käyttöönoton kustannukset.  

 

Osana tiedonhallinnan muutoksen vaikutusten arviointia (TiHL 5.3 §) viraston tai lai-

toksen tulee tehdä taloudellisten vaikutusten arviointi (TiHL 8.1 §), joka on kattavuu-

deltaan laajempi kuin lausuntopyyntökriteerinä käytetty kokonaiskustannuksen kä-

site. Taloudellisten vaikutusten arviointia lausuntomenettelyssä on kuvattu ohjeen lu-

vussa 6 Lausuntopyynnön sisältö. 

 

 

Kokonaiskustannusten arviointia voidaan tehdä esimerkiksi seuraavasti: 

 

 Kehittämisprojektin kohdalla kokonaiskustannusten arvioinnissa huomioi-

daan projektille kohdistettavat kustannukset, jotka voivat olla luonteeltaan vä-

littömiä tai välillisiä. Kustannukset voivat muodostua yhden tai useamman or-

ganisaation kustannuksista. Kehittämisprojektin kustannuksiin voi sisältyä esi-

merkiksi asiantuntijapalveluiden ostoja, kehittämisen aikaisia järjestelmän yllä-

pitokustannuksia, omaa tai toisen viraston henkilötyötä ja projektille kohden-

nettavia yleiskustannuksia. Lisäksi huomioidaan käyttöönoton julkisen hallin-

non toimijoille aiheuttamat kustannukset.  

 Palveluhankintojen kohdalla kokonaiskustannusten arvioinnissa sovelletaan 

lähtökohtaisesti, mitä laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

(1397/2016) on säädetty hankinnan ennakoidun arvon laskemisesta ja palvelu-

hankinnoista. Tämä tarkoittaa, että arvo lasketaan 48 kuukauden tai sitä lyhy-

emmän sopimuskauden mukaan. Hankintoja, joissa tämän tyyppistä kokonais-

kustannusten arvioita käytetään voivat olla esimerkiksi kapasiteettipalvelut. Li-

säksi kokonaiskustannuksiin huomioidaan käyttöönoton muille julkisen hallin-

non toimijoille aiheuttamat kustannukset.  

 Muissa kuin palveluita koskevissa hankinnoissa sovelletaan kokonaiskustan-

nusten arvioinnissa lähtökohtaisesti, mitä hankintalaissa (1397/2016) on sää-

detty hankinnan ennakoidun arvon laskemisesta. Lisäksi kokonaiskustannuk-

siin huomioidaan käyttöönoton muille julkisen hallinnon toimijoille aiheutta-

mat kustannukset. 

 

Valtioneuvoston asetuksen (1301/2019) 2 §:ssä tarkoitettuja julkiselle hallinnolle tai 

valtiolle yhteiseksi säädettyjä tieto- ja viestintäteknisiä palveluita tai tietovarantoja 

ovat esimerkiksi: 

 valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetussa 

laissa (1226/2013) ja asetuksessa (132/2014) tarkoitetut yhteiset palvelut, 

 julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetussa laissa (10/2015) ja 

asetuksessa (1109/2015) tarkoitetut yhteiset palvelut 

 hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa 

(571/2016) tarkoitetut yhteiset palvelut, 
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 väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista an-

netussa laissa (661/2009) tarkoitettu väestötietojärjestelmä, 

 yhdistyslaissa (503/1989) tarkoitettu yhdistysrekisteri, 

 kaupparekisterilaissa (129/1979) tarkoitettu kaupparekisteri, 

 säätiölaissa (487/2015) tarkoitettu säätiörekisteri, 

 kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa laissa 

(453/2002) tarkoitettu kiinteistötietojärjestelmä ja 

 yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisötietojärjes-

telmä. 

 

Lisäksi yhteisiä tietojärjestelmiä ovat erikseen tiettyä tehtävää toteuttavat valtakun-

nalliseksi säädetyt tietojärjestelmät, esimerkiksi: 

 tulotietojärjestelmästä annetussa laissa (53/2018) tarkoitettu tulotietojärjes-

telmä. 

 

Tieto- ja viestintätekninen palvelun tai tietovarannon katsotaan olevan toimialan yhtei-

seen käyttöön tarkoitettuja, jos ne ovat toimialan sisällä yhteisiä. Tieto- ja viestintätek-

nisen palvelun tai tietovarannon katsotaan olevan toimialojen yhteiseen käyttöön tar-

koitettuja, jos niitä hyödynnetään useammalla toimialalla (hallinnonalalla). Ministeriöi-

den toimialoista ja yhteisistä tehtävistä on säädetty valtioneuvostosta annetussa laissa 

(175/2003) ja valtioneuvoston ohjesäännössä (VNOS 262/2003). Lisäksi toimialan tai 

toimialojen yhteisiä palveluja olisivat ne, joissa käyttäjinä on valtionhallinnon lisäksi 

muun julkisen hallinnon organisaatioita. Toimialojen tai toimialan yhteisiä tieto- ja 

viestintäteknisiä palveluja ovat esimerkiksi:  

 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa 

laissa (159/2007) tarkoitetut, 

 valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (884/2017) 

sekä  

 yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetussa laissa (293/2017) tarkoite-

tut tietojärjestelmät ja tietovarannot. 

 

Viraston tai laitoksen omaan käyttöön tarkoitettuja tieto- ja viestintäteknisiä palve-

luja tai tietovarantoja koskevien muutosten osalta on viraston tai laitoksen arvioitava, 

onko muutoksilla vaikutusta muiden viranomaisten tiedonsaantiin. Tällaisia tilanteita 

voi muodostua esimerkiksi, jos muutokset vaikuttavat muiden viranomaisten hyödyntä-

mien tietojen saatavuuteen tai tiedonsiirtotapaan.   

4.1 Lausuntokohteen laajuuden määrittäminen 

Lausuntokohteen laajuuden määrittäminen voi olla suoraviivaista, mutta laajojen kehit-

tämiskokonaisuuksien ja poikkihallinnollisten kehittämishankkeiden kohdalla lausunto-

kohteen rajaaminen voi vaatia enemmän pohdintaa. Seuraavassa on kuvattu näkökul-

mia, joita voi hyödyntää lausuntotarvetta ja lausuntokohteen laajuutta arvioitaessa.  

 

Lausuntopyyntötarpeen arvioinnissa ja lausuntopyynnössä tulee huomioida suunnitellun 

kehittämisen laajuus, kuten esimerkiksi muutoksen liittyminen laajempaan tai useaa or-

ganisaatiota koskevaan kehittämisohjelmaan tai -hankkeeseen. Tällöin lausuntopyyntöä 

ei tule esittää yksittäisissä projekteissa toteutettavista muutoksista, vaan ohjelma- tai 

hankekokonaisuus huomioiden. Luontevaa kokonaisuutta voi hahmottaa esimerkiksi 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030175
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030262
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sen avulla, mille kokonaisuudelle kehittämisohjelma tai -hanke asetetaan. Kehittä-

miskokonaisuudesta esitettävä lausuntopyyntö on usein mielekäs ratkaisu, sillä sen osa-

alueilla on tyypillisesti sisällöllisiä ja aikataulullisia riippuvuuksia ja tavoitteiden saa-

vuttaminen edellyttää niiden kaikkien toteutusta. Mikäli lausuntopyyntöä ei ole mahdol-

lista esittää kehittämiskokonaisuudesta, tulisi lausuntopyynnössä tuoda esille kuitenkin 

se laajempi kokonaisuus, johon lausuntokohde kuuluu.  

 

Lausuntopyyntö voi koskea laajempaa kokonaisuutta, kuin mitä kehittämiseen liit-

tyvät rahoitusesitykset koskevat. Tarkoitus ei siis ole, että lausuntopyyntö esitettäisiin 

vain sitä kehittämisen osasta, joka edellyttää lisärahoitusta. Lausuntopyynnön laajuutta 

pohdittaessa on hyvä huomioida, että lausuntokohteena oleva kehittämiskokonaisuus 

voi koostua eri rahoitusläheistä rahoitusta saatavista projekteista. Mikäli esimerkiksi 

lausuntokohteena oleva kehittämisprojekti saa rahoitusta kahdesta eri lähteestä, tulee 

lausuntopyyntö kuitenkin esittää yhtenä kokonaisuutena, ei rahoituslähteittäin. Näitä nä-

kökulmia on havainnollistettu kuviossa 4.  

 

 
Kuvio 4. Lausuntopyynnön laajuus ja rahoitustarve sekä rahoituslähteet 

 

Poikkihallinnollisissa yhteiskehittämistä sisältävissä kehittämiskokonaisuuksissa (esi-

merkiksi useammalla kuin yhdellä virastolla vastuullaan kokonaisuuteen kuuluva pro-

jekti) sekä muutosvaikutusten arviointi ja lausuntopyynnön koostaminen tulee 

tehdä yhteistyössä eri vastuuviranomaisten kesken. Tällöin kukin virasto tai laitos voi 

hyödyntää yhdessä tuotettua aineistoa omassa toiminnassaan ja tarvittaessa lausunto-

pyynnön laadinnassa. 
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5 LAUSUNTOPYYNTÖJEN 
AJANKOHDAT 

Lausuntomenettely kiinnittyy ajankohtiin, joissa valmistellaan muutoksen toteutuk-

seen liittyviä määrärahaesityksiä ja määrärahan käyttöä koskevia päätöksiä. Tarkoi-

tuksena on, että lausuntopyynnöt esitettäisiin pääsääntöisesti toiminnan ja ta-

louden suunnittelun yhteydessä. Lausuntoa edellyttävät tiedonhallinnan muutokset 

ovat taloudellisilta ja toiminnallisilta vaikutuksiltaan merkittäviä, joten niiden tulisi 

olla valtaosin tunnistettavissa ja suunniteltavissa osana monivuotista toiminnan ja ta-

louden suunnittelua. 

 

Lausuntomenettelyn nivominen osaksi toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikel-

loa tukee ministeriöiden toimialansa ohjaustehtävää. Lausuntomenettely myös yhte-

näistää toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävien kehittämishankkeiden suunnit-

telua ja tukee mahdollisten päällekkäisten ja rinnakkaisten kehittämishankkeiden tun-

nistamista.  

 

Monivuotisen toiminnan ja talouden suunnittelun lisäksi toiminnan kehittämistarpeita 

voi muodostua muista lähteistä, kuten EU-tason säädösvalmistelun tai hallitusohjelman 

toimeenpanon kautta. Erilaiset kehittämisen lähtökohdat, kuten arviot toteutuksen har-

kinnanvaraisuudesta tai pakollisuudesta, eivät poista velvoitetta noudattaa tiedonhallin-

talain mukaista lausuntomenettelyä. Vastaavasti velvoite lausuntopyynnön toimitta-

miseen ei ole riippuvainen siitä, tarvitaanko muutoksen toteuttamiseen lisärahoi-
tusta. Lausuntopyynnön toimittamisen ajankohdasta on säädetty siten, että siihen sisäl-

tyy joustomahdollisuutta. Tällä pyritään tukemaan erilaisten tiedonhallinnan muutosten 

käsittelyä.  

 

Lausuntopyynnön ajankohdasta on säädetty valtioneuvoston asetuksen (1301/2019) 4 

§:ssä seuraavasti.  

 

Valtion viraston tai laitoksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto:  
 

1) kehyspäätöstä edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä, kun valtion vi-
rasto tai laitos ehdottaa lausuntokohdetta valtion talousarviosta annetun ase-

tuksen (1243/1992) 1 a §:n 1 momentissa tarkoitettuun ehdotukseen; 

2) varainhoitovuotta edeltävän vuoden helmikuun loppuun mennessä, kun lausun-
tokohde sisältyy viraston tai laitoksen valtion talousarviosta annetun asetuksen 

1 a §:n 2 momentissa tarkoitettuun ehdotukseen, jos lausuntoa ei ole annettu 1 

kohdan perusteella; 

3) neuvoteltuaan valtiovarainministeriön kanssa lausuntomenettelyssä sovelletta-

vista määräajoista, kun virasto tai laitos ehdottaa lausuntokohdetta valtion ta-
lousarviosta annetun asetuksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun esitykseen.  

 

Valtion viraston tai laitoksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto kaksi 
kuukautta ennen määrärahan käyttöä koskevaa päätöstä, jollei kyseessä ole 1 mo-

mentissa tarkoitettu tilanne. 
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Lisäksi valtion viraston tai laitoksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lau-
sunto silloin, kun valtiovarainministeriön antaman lausunnon jälkeen lausunnon 

kohde on olennaisesti muuttunut.  

 

Jos valtion virastolla tai laitoksella on tarve poiketa 1 tai 2 momentissa säädetystä 

määräajasta, lausunnon pyytäjän on neuvoteltava siitä valtiovarainministeriön 

kanssa. Valtiovarainministeriö saa neuvoteltuaan valtion viraston tai laitoksen 
kanssa antaa luvan poiketa määräajasta. 

 

Ohjeen seuraavissa kohdissa käsitellään asetuksessa määritettyjä ajankohtia tarkemmin 

ja havainnollistetaan niitä esimerkein. Mikäli valtion tai viraston on tarpeen poiketa sää-

detyistä lausuntopyynnön ajankohdista, on sen neuvoteltava asiasta valtiovarainministe-

riön kanssa.  

5.1 Toiminnan ja talouden suunnittelun yhtey-
dessä 

Toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä lausuntopyyntö toimitetaan valmistelta-

essa kehys-, talousarvio- tai lisätalousarvioesityksiä (VNA 4 § 1 momentti). Mikäli lau-

suntopyyntö on toimitettu kehysvalmistelun yhteydessä, ei lausuntopyyntöä tarvitse toi-

mittaa uudelleen talousarviovalmistelun yhteydessä. Poikkeuksen tähän muodostaa lau-

suntokohteen olennainen muuttuminen. Vastaavasti, jos lausuntokohde ei saa esitettyä 

rahoitusta ja se on tarpeen tuoda uudestaan kehys- tai talousarvioehdotukseen, ei lau-

suntopyyntöä tarvitse toimittaa uudelleen, ellei lausunnon kohde ole samalla olennai-

sesti muuttunut.  

 

Lausunto pyydetään ennen kuin asianomainen ministeriö lähettää hallinnonalan kehys-, 

talousarvio- tai lisätalousarvioehdotuksen valtiovarainministeriölle, jotta lausunto voi-

daan huomioida lopullisissa määrärahaehdotuksissa ja niiden käsittelyssä. Kehysvalmis-

telun yhteydessä lausuntopyyntö tulee toimittaa viimeistään kehyspäätöstä edeltävän 

vuoden lokakuun loppuun mennessä. Talousarviovalmistelun yhteydessä lausuntopyyn-

nöt on puolestaan esitettävä varainhoitovuotta edeltävän vuoden helmikuun loppuun 

mennessä. Koska lisätalousarvioiden valmistelun ajankohtia ei tiedetä etukäteen, on li-

sätalousarvioiden yhteydessä esitettävien lausuntopyyntöjen käsittelyaikatauluista sovit-

tava aina erikseen valtiovarainministeriön kanssa. 

 

Esimerkki. Vuonna 2020 valmisteltaessa kehystä vuosille 2022 - 2025 tulee lau-

suntopyynnöt toimittaa valtiovarainministeriölle vuoden 2020 lokakuun loppuun 

mennessä. 

 

Esimerkki. Vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä lausuntopyynnöt tulee 

toimittaa valtiovarainministeriölle vuoden 2021 helmikuun loppuun mennessä.  

 

Esimerkki. Kun palvelukeskus valmistelee yhteisen palvelun uudistamista, arvioi 

se muutosvaikutusten arvioinnin yhteydessä asiakasvaikutukset huomioiden uudis-

tetun palvelun käyttöönotot. Nämä vaikutukset kuvataan lausuntopyynnössä.  
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Esimerkki. Virasto suunnittelee merkittävää tiedonhallinnan muutosta, joka on tar-

koitus rahoittaa osin maksullisen toiminnan tuloilla ja osin talousarviossa jo ole-

valla määrärahalla. Virasto toimittaa lausuntopyynnön riippumatta muutoksen eri 

rahoituslähteistä eli koskien muutoksen koko laajuutta. Eri rahoituslähteet kuvataan 

lausuntopyynnössä.  

 

Lausuntopyynnön toimittamisen ajankohdalla virasto tai laitos voi vaikuttaa siihen, mil-

loin lausunto on sen käytettävissä, koska valtiovarainministeriö antaa lausunnot neljän 

(4) viikon kuluessa, ellei muuta aikataulua sovita. Viraston tai laitoksen tulee myös 

huomioida mahdollinen ministeriön ohjeistus lausuntopyyntöjen käsittelystä osana toi-

minnan ja talouden suunnittelua. Lausuntomenettelyprosessi osana toiminnan ja talou-

den suunnittelua on esitetty alla kuviossa 5.  

 

 

Kuvio 5. Lausuntoprosessi osana toiminnan ja talouden suunnittelua 

5.2 Ennen päätöstä määrärahan käytöstä 

Jos lausuntopyyntöä ei ole esitetty toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä, on 

viraston tai laitoksen esitettävä se kaksi kuukautta ennen määrärahan käyttöä koskevaa 

päätöstä. Tällaisia tilanteita voi muodostua esimerkiksi, jos muutoksen toteutukseen 

käytettävä määräraha sisältyy hyväksyttyyn talousarvioon. Lausuntomenettelyprosessi 

määrärahan käyttöä koskevan päätöksen yhteydessä on kuvattu alla kuviossa 6.  

 

Esimerkki. Ministeriön on tarkoitus päättää kehittämishankkeen rahoituksesta ja 

käyttö- ja kirjausoikeuden myöntämisestä virastolle. Ministeriö ja virasto sopivat, 

kumpi toimittaa lausuntopyynnön valtiovarainministeriölle.  

 

Esimerkki. Määrärahan käyttöä koskeva päätös voi liittyä valtionavustuksiin. Täl-

löin valtionavustuksesta päättävän viraston tulisi arvioida, mikä muutoksen vaiku-

tus on tiedonhallintaan esimerkiksi yhteisten palvelujen hyödyntämisen ja muiden 

viranomaisten tiedonsaannin näkökulmasta. Valtionavustuksesta päättävä virasto 

toimittaa lausuntopyynnön valtionvarainministeriölle.  

 

Esimerkki. Virasto aikoo hyödyntää uuden tiedonhallinnan muutoksen toteuttami-

sessa siirtynyttä toimintamenomäärärahaa. Ennen päätöstä määrärahan käytöstä vi-

rasto toimittaa lausuntopyynnön. 
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Kuvio 6. Lausuntoprosessi määrärahan käyttöä koskevan päätöksen yhteydessä 

5.3 Lausuntokohteen muuttuessa merkittävästi  

Valtion viraston tai laitoksen on esitettävä lausuntopyyntö uudelleen, mikäli lausunnon 

kohde muuttuu olennaisesti. Viraston tai laitoksen on arvioitava, milloin kyseessä on 

olennainen muutos. Olennaisuutta arvioitaessa tulee huomioida myös muille kuin to-

teuttajaorganisaatiolle aiheutuvat kustannus- ja aikataulumuutokset sekä mahdolliset ta-

voitteiden saavuttamiseen liittyvät muutokset. Olennaisena muutoksena voidaan pitää 

tilannetta, jossa muutoksen toteutus edellyttää lisämäärärahaesitystä tai tilannetta, jossa 

aikataulun viivästyminen vaikuttaa merkittävästi muiden viranomaisten toimintaan tai 

tavoiteltujen hyötyjen viivästymiseen. 

 

Olennaisesta lausuntokohteen muuttumisesta johtuva velvoite lausuntopyyntöön koskee 

niitä lausuntokohteita, joista on annettu aiemmin tiedonhallintalain mukainen lausunto. 

Velvoite ei siis koske tietohallintolain nojalla annettuja lausuntoja. Olennaisesti muuttu-

neen lausuntokohteen osalta lausuntoprosessia on kuvattu alla kuviossa 7.  

 

 

Kuvio 7. Lausuntoprosessi, kun lausuntokohde on olennaisesti muuttunut.  
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5.4 Tuottavuusrahaehdotus tai Raha-asiainvalio-
kunnan käsittely 

Tuottavuusrahaehdotus 
 

Suunnitellussa valtiovarainministeriön lausuntoa edellyttävässä tiedonhallinnan muu-

toksessa voi olla kyse kehittämishankkeesta, jolle ehdotetaan rahoitusta hallinnonalojen 

keskeisiä tietojärjestelmä- ja tietohallintohankkeita sekä muita tuottavuushankkeita var-

ten varatulta momentilta (28.70.20, Tuottavuuden edistäminen). Näissä tapauksissa val-

tiovarainministeriön tiedonhallintalain 9 §:n nojalla antama lausunto on oltava annettu 

ennen yhteistoimintasopimuksen laadintaa. Asian valmistelussa on huomioitava Julki-

sen talouden suunnitelma 2021-20247; seuraavassa ote kohdasta 5.3.2. Valtion yhteiset 

tietojärjestelmähankkeet ja hallinto – Keskeiset tietojärjestelmähankkeet:  

 

”…Lisäksi niissä hankkeissa, joissa edellytetään julkisen hallinnon tiedonhal-
linnasta annetun lain (906/2019) ja valtioneuvoston asetuksen (1301/2019) 

edellyttämää valtiovarainministeriön lausuntoa, lausunnossa ei saa olla hank-
keen etenemistä estäviä tai etenemistä merkittävästi hidastavia kannonot-

toja...”  
 

Raha-asiainvaliokunnan käsittely 
 

Suunnitellussa valtiovarainministeriön lausuntoa edellyttävässä tiedonhallinnan muu-

toksessa voi olla kyse asiasta, joka tulee käsitellä raha-asiainvaliokunnassa (valtioneu-

voston määräys asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa8). Näissä 

tapauksissa valtiovarainministeriön tiedonhallintalain 9 §:n nojalla antama lausunto on 

oltava annettu ennen asian käsittelyä raha-asiainvaliokunnassa. 

6 LAUSUNTOPYYNNÖN 
TIETOSISÄLTÖ JA MALLIPOHJIEN 
KUVAUKSET 

Lausuntopyyntöaineistossa kuvataan suunniteltua muutosta ja sen arvioituja vaikutuk-

sia. Lausuntopyyntö perustuu keskeisiltä osiltaan viraston tai laitoksen tekemään omaan 

muutoksen vaikutusten arviointiin. Virasto tai laitos toimittaa lausuntopyynnössä 

oman arvionsa muutoksen vaikutuksista ja perustelut, joita se on käyttänyt arvi-

ointia tehdessään. Lisäksi lausuntopyynnössä esitetään alustava suunnitelma, miten ar-

vioinnin kohteena oleva muutos toteutetaan. Suunnitelman tulisi sisältää tietoja suunni-

tellun muutoksen aikataulusta, muutoksen toteutukseen sisätyvistä keskeisistä toimenpi-

teistä sekä niihin liittyvistä riippuvuuksista ja tiedot muutoksen vaatimista resursseista 

ja resursseihin kohdistuvista muutostarpeista. Vaikutusten arviointi tulee ulottaa oman 

                                                 
7 Valtiontalouden kehykset: https://vm.fi/valtion-talouden-kehykset ja Julkisen talouden 

suunnitelma vuosille 2021-2024: https://vm.fi/documents/10623/21917559/Julkisen+talou-

den+suunnitelma+vuosille+2021-2024/0b5505eb-f9fc-ee48-0b65-03764c051f94/Julki-

sen+talouden+suunnitelma+vuosille+2021-2024.pdf  
8 Talousarvion soveltamismääräyksen ja ohjeet: https://vm.fi/laadinta-ja-soveltamis-

maaraykset  

https://vm.fi/valtion-talouden-kehykset
https://vm.fi/documents/10623/21917559/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2021-2024/0b5505eb-f9fc-ee48-0b65-03764c051f94/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2021-2024.pdf
https://vm.fi/documents/10623/21917559/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2021-2024/0b5505eb-f9fc-ee48-0b65-03764c051f94/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2021-2024.pdf
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tiedonhallinnan lisäksi myös muutoksesta muille aiheutuvien vaikutusten arviointiin. 

Tätä kokonaisuutta on kuvattu alempana kuviossa 8. Lausuntopyyntöaineisto tulee laa-

tia siten, että sen perusteella voidaan arvioida tiedonhallintalain 5 §:n 3 momentissa ja 8 

§:n 1 momentissa tarkoitetut kohdat. 

 

Arvioinnissa tulisi esittää, aiheuttaako muutos vaikutuksia lausunnon pyytäjän omassa 

toiminnassa tarvitsemien tietojen saamiseen tai tietojen luovuttamiseen muille viran-

omaisille tai toimijoille. Lisäksi arvioinnissa tulisi kertoa, jos muutoksella on vaikutuk-

sia yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen hyödyntämiseen tai jos muutos edel-

lyttää myös niiden kehittymistä tiettyyn suuntaan. Tietoturvallisuusvaatimusten ja -toi-

menpiteiden arvioinnissa keskeistä on tunnistaa, aiheuttaako muutos tarpeita korottaa 

tiedonhallintalain 4. luvussa säädettyjä vähimmäisvaatimuksia sekä esittää tapa, jolla 

mainittujen vähimmäisvaatimusten arviointi on lausuntopyynnön yhteydessä tehty. Ta-

loudellisten vaikutusten arviointia tulee tehdä edellä kuvatulla laajuudella eli huomioi-

den lausunnon pyytäjään kohdistuvat vaikutukset, mutta huomioiden myös vaikutukset 

muille toimijoille. Taloudellisten vaikutusten arvioinnin tulisi olla linjassa muun arvi-

oinnin kanssa eli siinä tulisi huomioida esimerkiksi yhteentoimivuuden kehittämisen ai-

heuttamat resurssivaateet.  

 

 

 

Kuvio 8.  Tiedonhallintalain lausuntomenettelyn arviointikohteet yleisellä tasolla  
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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 esittämisessä voi hyödyntää: 

- lausuntomenettelyä varten laadittuja mallipohjia ja/tai  

-  viraston omia asiakirjapohjia (esim. hankesuunnitelma) 

 

Tarkoituksena on, että toiminnan kehittämistä suunniteltaessa valmisteltavan muutok-

sen vaikutusten arviointi on osa viraston kehittämismallia. Edelleen tarkoituksena 

on, että tiedonhallintalain lausuntomenettelyssä voidaan hyödyntää toiminnan kehittä-

misen suunnitteluvaiheessa muodostettavaa aineistoa. Lausuntomenettelyä ei tulisi siten 

nähdä irrallisena prosessina, vaan osana toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävien 

kehittämistehtävien valmistelua. Vastaavasti lausuntomenettelyn tietosisältöä ei pidä 

nähdä kyseistä menettelyä varten tuotettavana, vaan osana kehittämistehtävän suunnitte-

luaineistoa, jota tuotetaan kehittämisen toteutusta ja johtamista varten. Tämän johdosta 

virasto voi hyödyntää lausuntopyynnön liitteinä kehittämisen hallintamallinsa mukaisia 

asiakirjoja ja kuvauksia esittäessään muutosvaikutusten arviointia ja sen perusteluja.  

 

Vaihtoehtoisesti virasto tai laitos voi hyödyntää muutoksen ja sen vaikutusten arvioin-

nin kuvaamisessa lausuntomenettelyä varten laadittuja mallipohjia. Tarkoitus on, että 

valmiille mallipohjille voi kuvata tehdyn muutosvaikutusarvioinnin tuloksia. Mallipoh-

jien hyödyntämisessä on huomioitava, että ne on laadittu lausuntomenettelyn tieto-

tarpeet huomioiden ja eivät kata kaikkia muutosvaikutusarvioinnin näkökulmia. 

Muutosvaikutusten arvioinnin tukena voi hyödyntää tiedonhallintalautakunnan suosi-

tusta muutosvaikutusten arvioinnista. Vaikutusten arviointiin saa tukea myös valtiova-

rainministeriön syksyllä 2020 julkaisemasta tiedonhallintakartasta, johon kuvataan tie-

toja mm. yhteisistä tietovarannoista ja niihin liittyvistä tiedonsiirroista. 

 

Ohjeen seuraavissa luvuissa 6.1 ja 6.2 kuvataan lausuntomenettelyä varten laadittuja 

mallipohjia ja niiden sisältöjä. Laaditut mallipohjat sisältävät myös täyttöohjeita, jotka 

tarkentavat tätä ohjetta. Vaikka virasto tai laitos ei hyödyntäisi lausuntopyynnön toimit-

tamisessa menettelyä varten laadittuja mallipohjia, voivat ohjeen seuraavat luvut sekä 

mallipohjat auttaa tunnistamaan lausuntopyyntöön vaadittavan riittävän tietosisällön ja  

kuvaustason. Lausuntomenettelyä varten laaditut mallipohjat ovat: 1) Tiedonhallinnan 

muutos, vaikutukset ja alustava toteutussuunnitelma ja 2) Taloudellisten vaikutusten ar-

viointi (kustannushyötyanalyysi).    

6.1 Tiedonhallinnan muutos, vaikutukset ja alus-
tava toteutussuunnitelma 

Viraston tai laitoksen tulee lausuntopyynnössään esittää tehtyä vaikutusten arviointia ja 

sen perusteluja koskevat tiedot siten, että vaikutukset tulevat riittävällä tavalla yksi-

löidyksi ja kohdennetuksi. Tietoja ei siis tule esittää liian yleisellä tasolla. Esimerkiksi 
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muutoksen vaikuttaessa muiden viranomaisten tiedonsaantiin, tulee yksilöidä mihin vi-

ranomaisiin vaikutus kohdistuu ja miten. Mikäli lausuntokohde koostuu useasta projek-

tista tai useaan tietojärjestelmään tehtävistä muutoksista, on muutosvaikutusten arviointi 

esitettävä siten, että on erotettavissa, mitä projektia tai järjestelmää arviointi ja peruste-

lut kulloinkin koskevat. Lausuntopyynnössä on tärkeää tuoda esille, mikäli vaikutuksia 

ei ole arvioitu olevan esimerkiksi yhteisten palvelujen hyödyntämiseen tai tietoturvalli-

suustoimenpiteisiin. Tällöin arvioinnista tulee esittää perustelut sen sijaan, että vastauk-

sena esitettäisiin ainoastaan ”ei vaikutuksia”. Perustelut kuvaavat, miten ja miksi kysei-

seen arviointiin on päädytty. Lausuntopyynnössä on hyvä tuoda esille myös ne seikat, 

joihin liittyy avoimia asioita tai joiden osalta vaikutusten arviointia on tarkoitus tarken-

taa (milloin, miten) myöhemmässä vaiheessa.  

6.1.1. Tausta- ja perustiedot 

Mallipohjan taustatiedot -kohdassa yksilöidään lausunnon pyytäjä ja peruste lausunnon 

pyytämiselle. Yhteystiedot tulee ilmoittaa mahdollisia lisätietopyyntöjä ja tapaamisjär-

jestelyjä varten. Mikäli lausuntokohteessa on kyse yhteiskehittämisestä ja kehittämis-

vastuut jakautuvat eri virastoille esim. projekteittain, ilmoitetaan myös muiden vastuul-

listen virastojen yhteystiedot. Vaikka lausuntoasiaa on mahdollista käsitellä prosessin 

aikana eri toimijoiden kesken, on huomioitava, että menettely ei ole tarkoitettu näke-

mysten yhteensovittamiseen, vaan se tulisi tehdä ennen lausuntopyynnön toimittamista 

osana toimijoiden yhteistä muutosvaikutusten arviointia.    

   

Mallipohjan kohdassa 1 Perustiedot yksilöidään lausuntokohde ja nimetään se tehtävä, 

prosessi ja/tai palvelu, jonka kehittämisestä on kyse. Lisäksi nimetään kehittämisestä 

vastaavat viranomaiset, osallistujat sekä mahdolliset hallinnon asiakkaat, joita kehittä-

minen koskee. Perustiedoissa kuvataan tiiviisti myös kehittämisen lähtökohdat, taustat 

ja päätökset sekä arvioidut kehittämisen kokonaiskustannukset.   

6.1.2. Muutoksen kuvaus ja tavoitteet 

Kuvauksessa yksilöidään, millaisesta muutoksesta kehittämiskohteessa on kyse. Mitä ja 

miten on tarkoitus muuttaa verrattuna nykytilanteeseen? Miten toiminta muuttuu kehit-

tämisen myötä? Lisäksi yksilöidään, mitkä ovat kehittämisen tavoitteet ja miten kehittä-

minen linkittyy vaikuttavuustavoitteisiin. Muutoksen kuvaaminen on keskeistä, sillä 

lausuntomenettelyssä kiinnostuksen kohteena on nimenomaisesti suunniteltu muu-
tos ja sen vaikutukset. Muutoksen vaikutukset tiedonhallintaan yksilöidään mallipoh-

jan kohdassa 4 (4.1-4.4). 

 

 
Kuvio 9. Muutos voidaan hahmottaa nykytilan ja tavoitetilan välisenä erona 

 

Jos lausuntopyyntöön liitetään konseptitason kuvauksia tai esimerkiksi arkkitehtuuriku-

vauksia kuvaamaan muutosta, tulee niiden yhteydessä tuoda selkeästi esille esittävätkö 
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kuvaukset nykytilaa, tavoitetilaa vai molempia sekä sen lisäksi riittävällä tavalla kuvata 

ja yksilöidä, mistä muutoksessa on kyse.  

6.1.3. Toteutus 

Mallipohjan kohdassa 3 Toteutus kuvataan suunnitellun kehittämisen alustavaa toteu-

tussuunnitelmaa ja siihen liittyviä tietoja. Tarkoituksena on siis kuvata, miten suunni-

teltu muutos on tarkoitus toteuttaa. Tiedot ovat tyypillisiä hanke- ja projektisuunnitte-

lussa tarkasteltavia sisältöjä, kuten kehittämisen vaiheistus ja vaiheiden tuotokset, kehit-

tämisen riippuvuudet ja riskit sekä ohjausmenettelyt.  

6.1.4. Vaikutukset tehtäviin, vastuisiin, prosesseihin ja pal-
veluihin 

Mallipohjan kohdassa 4.1 kuvataan muutoksen vaikutuksia tiedonhallintaan tehtävien, 

vastuiden, prosessien ja palveluiden osalta. Kuvauksen ja siihen liittyvän arvioinnin läh-

tökohtana ovat ne viranomaisen lakisääteiset tai muut tehtävät, joihin valmisteltu kehit-

täminen ja siinä toteutettava muutos kohdistuu. Tarkoituksena on kuvata, vaikuttaako 

muutos lausunnon pyytäjän tehtäviin ja niihin liittyviin vastuisiin ja/tai prosesseihin. Jos 

vaikutuksia on, ne kuvataan. Lisäksi virasto tai laitos esittää arvionsa siitä, vaikuttaako 

muutos asiakkaiden käyttämään palveluun, tai kohdentuuko vaikutuksia muiden viran-

omaisten tehtäviin, vastuisiin ja prosesseihin. Lisäksi virasto tai laitos esittää arvionsa 

siitä, kohdentuuko vaikutuksia tuotantotapaan tai palvelutuotantomalliin. Niidenkin 

osalta keskeistä on kuvata, miten tavan tai mallin arvioidaan muuttuvan. Mikäli arvioi-

daan, että nykytila ei muutu, on selkeyden vuoksi kuvattava nykyinen tuotantotapa tai 

tuotantomalli.  

 

Viraston ja laitoksen tulee kiinnittää huomiota siihen, että arvioidut vaikutukset kuva-

taan riittävällä tarkkuudella. Esimerkiksi, jos viranomaisen tehtäviin ja niihin liittyviin 

vastuisiin kohdentuu vaikutuksia, yksilöidään, mihin tehtävään vaikutus kohdentuu, 

millaisesta vaikutuksesta on kyse ja miten mahdollisesti vastuuviranomainen muuttuu. 

Esimerkiksi kyse voi olla nykyisen tehtävän muuttumisesta, poistumisesta tai siirtämi-

sestä tai uudesta tehtävästä. Prosesseihin ja toimintatapoihin kohdistuvat muutokset voi-

vat olla laajuudeltaan hyvin erilaisia, mutta ne tulevat yleensä kyseeseen toimintaa kehi-

tettäessä. Prosessit kiinnittyvät joko viranomaisen tehtävään, palveluun tai molempiin, 

joten tehtävien ja palveluiden kehittäminen tuottaa myös prosessimuutoksia. Jos muu-

toksella arvioidaan olevan vaikutuksia viranomaisten prosesseihin, tulisi kuvata, mihin 

prosesseihin vaikutuksia arvioidaan kohdistuvan ja millaisista vaikutuksista pääpiirteis-

sään olisi kyse.  

6.1.5. Vaikutukset tietojen luovuttamiseen  

Tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen kohdistuvien vaikutusten arvi-

oinnissa on keskeistä huomioida muutoksen vaikutukset 1) lausuntokohteen tai 2) mui-

den viranomaisten tai toimijoiden tiedonsaantiin. Edellisen kohdalla kyse on sen arvi-

oinnista, miten muut tahot luovuttavat tietoja lausuntokohteeseen ja jälkimmäisen koh-

dalla on kyse sen arvioinnista, miten lausuntokohteesta tietoja luovutetaan muilla tieto-

jen tarvitsijoille. Arvioinnon luonnollisena lähtökohtana on arvioida suunnitellun ratkai-

sun vastaavuus voimassa olevan lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin sekä olemassa 
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oleviin julkisen hallinnon linjauksiin, joilla tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen-

toimivuutta pyritään edistämään. Vaikutusten arviointiin saa tukea valtiovarainministe-

riön syksyllä 2020 julkaisemasta ja ylläpitämästä yhteentoimivuuden linjausten koon-

nista. 

 

Tietojen saantioikeuksiin kohdentuvien muutosten arvioinnissa on syytä analysoida toi-

saalta säädettyihin oikeuksiin ja velvoitteisiin kohdistuvia muutoksia sekä tiedonsiir-

rossa käytettäviin toteutuksiin kohdistuvia muutoksia. Mainituista ensimmäisen tulisi 

sisältyä lausuntokohteen toteutuksen edellyttämään sääntelyn kehittämissuunnitelmaan. 

Jälkimmäisen arvioinnin osalta hyvä lähtökohta on kartoittaa kaikki lausuntokohteena 

olevan palvelun, tietovarannon tai tietojärjestelmän liittymät muihin viranomaisiin ja ar-

vioida niihin kohdistuvien muutosten kautta myös mahdollisia muutostarpeita tietojen 

saantioikeuksia tai tietojen luovutusvelvollisuutta koskevaan sääntelyyn.   

 
Tietovarantoihin ja tietojärjestelmiin liittyvässä kehittämisessä yhteentoimivuuteen vai-

kuttavat muutokset voivat kohdistua sekä periaatteelliseen tapaan, jolla yhteentoimi-

vuutta tavoitteellisesti toteutetaan, että moniin muihin tiedonsiirron toteutuksessa tarvit-

taviin elementteihin. Jos tietojensiirto viranomaisten välillä toteutetaan yhteisen palve-

lun tai tietovarannon avulla, on keskeistä arvioida kyseisen palvelun tietojen ylläpito-

menettelyissä tai tietoja luovuttavissa prosesseissa ja palveluissa mahdollisesti tapahtu-

vat muutokset. Jos taas tiedonsiirto toteutetaan yhteisesti sovittujen tietomääritysten ja 

mahdollisesti niitä tukevien teknologialinjausten avulla, on syytä arvioida toteutuksen 

edellyttämät toimenpiteet ja niiden kohdentuminen tietoa luovuttaville viranomaisille. 

Niissä tapauksissa, joissa päädytään puolestaan tietoja vaihtavien lukumäärältään rajat-

tujen osapuolien dedikoituun tiedonsiirtotapaan, on vaikutusten arviointikohteet hel-

pommin tunnistettavissa ja arvioitavissa. 

 

 
     

Kuvio 10. Yhteentoimivuuden pääasiallisia toteutustapoja.  

 
Toteutustapavaihtoehtojen lisäksi tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuu-

den tekniseen toteutukseen liittyy elementtejä, joilla voi olla merkittäviäkin vaikutuksia 

tietoa vaihtaville osapuolille. Esimerkiksi kehitystyössä tehdyt muutokset tietojen luo-

vutustavassa (esim. tekninen rajapinta), luovutettavissa tiedoissa tai niiden luovutuk-

sessa käytetyssä tietorakenteissa saattavat aiheuttaa vaikutuksia erityisesti lausuntokoh-

teesta tietoja saavien viranomaisten osalta. Vähäisetkin muutokset yhteisesti käytettävän 

tietovarannon rajapinnoissa tai tietojen luovutuksessa käytettävissä tietojen kuvauksissa 

saattavat aiheuttaa merkittävän taloudellisen vaikutuksia koko julkiselle hallinnolle, kun 

kaikkien käyttäjien pienet toiminnalliset muutokset lasketaan yhteen. 

 

Arviointikohteisiin vaikuttaa myös se, minkälaisesta muutoksesta on kyse. Uuden tieto-

järjestelmän tai tietovarannon kehittämisellä tai hankinnalla on yleensä laajemmat vai-

kutukset muiden viranomaisten tiedonsaantiin, kuin olemassa olevan versioinnilla. Alla 
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olevassa kuvassa on pyritty – esimerkinomaisesti – yksinkertaistamaan edellä esitettyä 

yhteentoimivuuden arviointia eri arviointikohteiden osalta. Muutoksen vaikutuksina ku-

vataan muun muassa mahdollinen muutos eri tahojen laissa säädettyyn tai muuhun pe-

rusteeseen nojaavaan tiedonsaantiin. 
 

 
Kuvio 11. Yhteentoimivuuden arviointikohteita (esimerkki)  

 

 

Mallipohjan kohdassa 4.2 on edellä kuvattu yhteentoimivuuden tarkastelu tietojen luo-

vutuksen näkökulmasta jaettu seuraavasti kolmeen osioon:  

- Viranomaisten ja tietovarantojen välinen tietojen luovutus  

- Viranomaisten ja hallinnon asiakkaiden välinen tietojen luovutus ja 

- Tietojen luovuttamiseen kohdistuvat yleiset vaikutukset  

 

6.1.6. Vaikutukset yhteisten tietojärjestelmien hyödyntämi-
seen 

Mallipohjan kohdassa 4.3 on tarkoituksena kuvata, miten kehittäminen liittyy yhteisten 

tietojärjestelmien hyödyntämiseen. Yhteisillä tietojärjestelmillä tarkoitetaan tässä yhtey-

dessä valtion yhteisiä perustietotekniikkapalveluita (L 132/2014), valtion yhteisiä tieto-

järjestelmäpalveluita (L 132/2014), turvallisuusverkkotoiminnan palveluita (L 10/2015) 

ja hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluita (L 571/2016). 

 

Tarkoituksena on kuvata, miten yhteisiä palveluita hyödynnetään kehittämiskohteessa ja 

tuottaako suunniteltu kehittäminen muutosta yhteisten palveluiden hyödyntämiseen ny-

kytilaan verrattuna. Esimerkiksi, onko yhteisten palveluiden hyödyntämistä tarkoitus 

laajentaa. Mikäli käyttövelvoitteen alaisia yhteisiä palveluita ei hyödynnetä, tulee sille 

esittää perustelut. Lisäksi tulee arvioida sisältääkö suunniteltu kehittäminen päällekkäi-

syyksiä suhteessa käyttövelvoitteen alaisiin palveluihin. Tärkeää on tuoda myös esille, 

mikäli kehittäminen tuottaa lisävaatimuksia yhteisiin palveluihin.   
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6.1.7. Vaikutukset tietoturvallisuuteen ja jatkuvuuden var-
mistamiseen  

Mallipohjan kohdassa 4.4. esitetään arviointi ja sen perustelut siitä, mitä vaikutuksia 

suunnitellulla kehittämisellä on tietototurvallisuuteen ja jatkuvuuden varmistamiseen. 

Tietoturvallisuusvaatimusten ja -toimenpiteiden arvioinnissa keskeistä on tunnistaa, ai-

heuttaako muutos tarpeita korottaa tiedonhallintalain 4 §:ssä säädettyjä vähimmäisvaati-

muksia sekä esittää tapa, jolla mainittujen vähimmäisvaatimusten arviointi on lausunto-

pyynnön yhteydessä tehty. Näin ollen riittävänä kuvauksena ei voida pitää ”on arvioitu” 

tai ”ei vaikutuksia” -vastauksia, vaan vastauksessa tulisi esittää riittävät perustelut. Ar-

vioinnissa huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset toiminnan jatkuvuuden varmista-

misen vaatimiin toimenpiteisiin.  

 

Lausunnon pyytäjään kohdistuvien vaikutusten lisäksi tietoturvallisuuteen ja varautumi-

seen kohdistuvia vaikutuksia tulee arvioida myös muiden viranomaisten osalta. 

 

Osana tietoturvallisuuden ja varautumisen taloudellisten vaikutusten tarkastelua lausun-

nonpyytäjältä pyydetään tietoa myös siitä, onko tietoriskien hallinnan yhteydessä ris-

kien toteutumisen potentiaalisesti aiheuttamia menetyksiä ja riskien ehkäisyn aiheutta-

mia kustannuksia. Tiedonhallinnan muutosten riskienhallintaa on kuvattu tiedonhallin-

talautakunnan muutosvaikutusten arviointi –suosituksessa, minkä lisäksi lisätietoja on 

saatavilla Digitaalisen turvallisuuden kustannus-vaikuttavuusarviointi julkisessa hallin-

nossa -selvitystyön raportista9. 

6.1.8. Taloudellisten vaikutusten arviointi 

Mallipohjan kohdassa 5 Taloudelliset vaikutukset kuvataan, miten suunnitellun kehittä-

misen osalta taloudellisten vaikutusten arviointia on tehty ja miten kehittämisen sekä 

myöhemmän ylläpidon rahoitus on suunniteltu järjestettäväksi. Tarkoituksena on, että 

taloudellisten vaikutusten arvioinnin yksityiskohtaiset tiedot, kuten kohdentuminen toi-

mijoille ja vuosille, esitetään lausuntomenettelyn kustannushyötyanalyysin mallipohjan 

(ohjeen kohta 6.2) tai muun vastaavan laskelman avulla. 

 

Koska taloudellisten vaikutusten arvioinnin tulee olla linjassa kehittämisen tavoitteiden 

kanssa, on mallipohjan lomakkeen aiempiin kohtiin 4.2, 4.3 ja 4.4. sisällytetty kysy-

mykset siitä, millaisia ovat kehittämiskohteen tietojen luovuttamiseen, yhteisten palve-

lujen hyödyntämiseen ja tietoturvallisuuteen liittyvien vaikutusten merkitys talouden 

näkökulmasta ja miten ne on huomioitu taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Tarkoi-

tuksena on kiinnittää huomiota siihen, että taloudellisten vaikutusten arviointi tapahtuu 

riittävän kattavasti ja oikeansuuntaisesti.  

                                                 
9 Digitaalisen turvallisuuden kustannus-vaikuttavuusarviointi julkisessa hallinnossa Selvi-

tystyön raportti 1.6.2020: https://vm.fi/documents/10623/306832/Digitaalisen+turvallisuu-

den+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+ra-

portti+1.6.2020%29/c79cab0d-ba57-1d20-1e17-772cd24a9d62/Digitaalisen+turvallisuu-

den+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+ra-

portti+1.6.2020%29.pdf  

https://vm.fi/documents/10623/306832/Digitaalisen+turvallisuuden+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+raportti+1.6.2020%29/c79cab0d-ba57-1d20-1e17-772cd24a9d62/Digitaalisen+turvallisuuden+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+raportti+1.6.2020%29.pdf
https://vm.fi/documents/10623/306832/Digitaalisen+turvallisuuden+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+raportti+1.6.2020%29/c79cab0d-ba57-1d20-1e17-772cd24a9d62/Digitaalisen+turvallisuuden+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+raportti+1.6.2020%29.pdf
https://vm.fi/documents/10623/306832/Digitaalisen+turvallisuuden+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+raportti+1.6.2020%29/c79cab0d-ba57-1d20-1e17-772cd24a9d62/Digitaalisen+turvallisuuden+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+raportti+1.6.2020%29.pdf
https://vm.fi/documents/10623/306832/Digitaalisen+turvallisuuden+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+raportti+1.6.2020%29/c79cab0d-ba57-1d20-1e17-772cd24a9d62/Digitaalisen+turvallisuuden+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+raportti+1.6.2020%29.pdf
https://vm.fi/documents/10623/306832/Digitaalisen+turvallisuuden+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+raportti+1.6.2020%29/c79cab0d-ba57-1d20-1e17-772cd24a9d62/Digitaalisen+turvallisuuden+kustannus-vaikuttavuusarviointi+julkisessa+hallinnossa+%28selvitysty%C3%B6n+raportti+1.6.2020%29.pdf
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6.2 Tiedonhallinnan muutoksen taloudelliset vai-
kutukset 

Tiedonhallintalain 8 §:n ensimmäisessä momentissa säädetään valtion viraston tai lai-

toksen velvoitteesta tehdä suunnitellun tiedonhallinnan muutoksen taloudellisten vaiku-

tusten arviointia. Taloudellisten vaikutusten arviointi tehdään samassa yhteydessä tie-

donhallintaa koskevien vaikutusten arvioinnin kanssa.  

 

Viraston tai laitoksen tulee arvioida taloudellisia vaikutuksia sekä oman toimintansa 

osalta että laajemmin valtion ja julkisen talouden kokonaisuuksissa. Muutoksen arvi-

ointi julkisen talouden laajuudella on tärkeää muutoksen kokonaisvaikutusten esittä-

miseksi. Arviointi on merkityksellistä myös, jotta virasto tai laitos tunnistaisi uudistus-

ten taloudelliset vaikutukset hyvissä ajoin ennen varsinaista suunnitelman toimeenpa-

noa ja suunnitelman viemistä osaksi toiminnan ja talouden suunnitelmaa. Suunnitellun 

muutoksen taloudellisilla vaikutuksilla tarkoitetaan säästöjä, lisätuottoja tai menojen li-

säyksiä. Arvioinnissa tulee huomioida myös muutoksen toteutuksen edellyttämät mää-

rärahatarpeet. Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa kustannukset, taloudelliset hyödyt 

ja vaikutukset määrärahatarpeisiin eritellään vuosittain kohdentumisen (toimijat, kehit-

tämisen vaiheet) mukaan. 

 

Taloudellisten vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on muodostaa tietopohjaa tehtäville 

päätöksille muutoksen toteutuksesta ja rahoituksesta. Tarkoituksena on muodostaa las-

kelma, jota ylläpidetään muutoksen suunnittelun ja toteutuksen edetessä ja joka voi si-

ten toimia päätöksenteon tukena linjattaessa esim. toteutuksen laajuutta ja arvioitaessa 

muutoksen vaikutuksia. Vaikka muutoksen suunnittelun varhaisessa vaiheessa kustan-

nustiedot voivat olla karkeita arvioita, ei se poista tarvetta niiden tekemiselle ja mahdol-

lisesti erilaisten skenaarioiden ennakoimiselle. Esimerkiksi hyötypotentiaalia voi olla 

mielekästä arvioida minimi-maksimi -tarkasteluna. Tärkeää on, että arvioiden yhtey-

dessä kuvataan, millä periaatteilla kustannukset ja taloudelliset hyödyt on arvioitu. Täl-

löin laskelmien päivittäminen on helpompaa ja myöhemmin on mahdollista mitata ja ar-

vioida tavoitteiden toteutumista.  

 

Muutoksen taloudellisia vaikutuksia tulee arvioida siten, että siinä huomioidaan vaiku-

tukset myös kehittämisvaiheen päättymisen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että tarkasteluun 

sisällytetään esimerkiksi ylläpitokustannukset ja mahdollisesti käyttäjille aiheutuvat 

käytön kustannukset. Tarkoituksena on, päätöksenteon tueksi tuotettu tieto ei perustu 

ainoastaan muutoksen toteutuskustannuksiin, vaan kuvaa myös myöhempää kustannus-

tasoa ja määrärahatarpeita. Toiminnan kehittämisellä tavoiteltavat taloudelliset hyödyt 

edellyttävät yleensä myös pidempää tarkastelujaksoa. Sopiva tarkastelujakso tulee mää-

rittää muutoksen mukaan, esimerkiksi huomioiden suunnitellun investoinnin takaisin-

maksuajan tai sopimuskauden pituuden. Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa tulisi 

kiinnittää huomiota sen tasapuolisuuteen, kuten hyötyjen ja kustannusten arviointiin sa-

malta ajanjaksolta tai arvioitaessa muille toimijoille kohdentuvia taloudellisia hyötyjä 

huomioidaan myös hyötyjen toteutumista edellyttävät kustannukset.  

 

Lausuntomenettelyä varten on laadittu kustannushyötyanalyysin mallipohja, jota virasto 

tai laitos voi hyödyntää esittäessään taloudellisten vaikutusten arviointia. Taloudellisten 

vaikutusten arvioinnin osalta on kiinnitettävä huomiota siihen, että myös arvioinnin pe-

rustelut tulevat riittävällä tavalla kuvatuksi. Mikäli muutoksen toteutus tuottaa hyötyjä 



 Ohje 24 (26) 

   

   

 17.6.2020 VN/14976/2019 

  VN/14976/2019-VM-6 

      JulkICT-osasto   
 

 

tai kustannuksia muille valtion virastoille tai laitoksille tai muille julkisen talouden toi-

mijoille, tulisi näiden arviointia tehdä yhteistyössä ao. toimijoiden kanssa arvioinnin oi-

keansuuntaisuuden ja toimijoiden sitoutumisen varmistamiseksi. Kustannus-hyötyana-

lyysin mallipohja mahdollistaa myös suorien kustannusten ja taloudellisten hyötyjen 

(esim. lupamaksun muutokset) kuvaamisen hallinnon asiakkaille eli yrityksille, yhtei-

söille ja kansalaisille. 

6.2.1. Kustannnushyötyanalyysin mallipohja  

Mallipohjassa (Excel) muutokseen eli lausuntokohteeseen liittyviä kustannuksia ja hyö-

tyjä tarkastellaan sekä kehittämisen, ylläpidon, käytön että eri toimijoiden näkökul-

mista. Mallipohja kostuu seuraavista välilehdistä: 

- Ohjeet 

- Yhteenveto (muodostuu automaattisesti) 

- Kehittämiskustannukset (esiselvitys, suunnittelu, toteutus) 

- Palvelutuotannon kustannukset (käyttöönotto ja ylläpito) 

- Käytön kustannukset  

- Taloudelliset hyödyt  

- Rahoitus 

- Laadulliset hyödyt (täytetään haluttaessa) 

 

Mallipohja on laadittu siten, että se palvelisi erilaisia kehittämiskokonaisuuksia. Tarkas-

teltava tiedonhallinnan muutos voi yksinkertaisemmillaan muodostua esimerkiksi yhden 

organisaation toteuttamasta projektista. Toisaalta muutoksessa voi olla kyse hankekoko-

naisuudesta, joka muodostuu useista projekteista, joita toteuttavat eri julkisen hallinnon 

toimijat. Muutos voi myös kohdentua useisiin eri järjestelmiin tai tietovarantoihin. 

Nämä eri näkökulmat on huomioitu mallipohjan rakenteessa siten, että kustannuksia voi 

kohdentaa usealle kehittämiskohteelle ja eri toimijoille. Alla olevien ohjeiden lisäksi tu-

lee tutustua kustannushyötyanalyysin mallipohjan täyttöohjeisiin laskentataulukon Oh-

jeet-välilehdellä. 

 

Kehittämiskustannukset eritellään vaiheittain (esiselvitys, suunnittelu & toteutus) ja 

toimijoittain (eri organisaatiot). Kustannukset eritellään vuosittain henkilöstökustannuk-

siin sekä hankintoihin ja muihin kustannuksiin. Mikäli kyseessä on laaja hanke, kuten 

useampaan tietojärjestelmää koskeva uudistus, kuvataan tiedot projekteittain tai kohteit-

tain (esim. per järjestelmä). Kehittämiskustannukset esitetään kehittämisen kokonaisuu-

den näkökulmasta ja niissä tulisi arvioida myös esimerkiksi projektiin osallistuvien vi-

ranomaisten (henkilötyön) kustannukset. 

 

Palvelutuotannon kustannukset eritellään vaiheittain (käyttöönotto, ylläpito) ja tarvit-

taessa toimijoittain (eri organisaatiot). Kustannukset eritellään vuosittain henkilöstökus-

tannuksiin sekä hankintoihin ja muihin kustannuksiin. Tarvittaessa kustannustiedot ku-

vataan kohteittain eli esimerkiksi per järjestelmä tai tietovaranto. Palvelutuotannon kus-

tannukset kuvaavat kehittämisen kohteen käytön/ylläpidon aikaisia kustannuksia ja nii-

hin lasketaan kuuluvaksi tuottajaorganisaation/organisaatioiden käyttöönotto-ja ylläpi-

tokustannukset. Palvelutuotantokustannuksiin ei sisällytetä asiakkaiden käyttökustan-

nuksia. Palvelutuotantokustannuksia kohdennetaan vain julkisen hallinnon eri toimi-

joille.  

 

Käytön kustannuksina kuvataan julkista hallintoa edustavien asiakkaiden ja/tai sidos-
ryhmien käyttöönotosta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset. Kustannukset eritellään 
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vuosittain vaiheittain (käyttöönotto ja käyttö) sekä toimijoittain (organisaatiot). Vaiheit-

tainen erittely on tarpeen senkin vuoksi, että laskelman tiedoista voidaan muodostaa 

mallipohjan yhteenveto-välilehdelle VNA 2 §:ssä tarkoitettu kokonaiskustannus -tieto. 

Käytön kustannukset voidaan arvioida tarvittaessa myös hallinnon asiakkaiden eli yri-

tysten, yhteisöjen ja kansalaisten osalta.  

 

Taloudelliset hyödyt kuvataan erikseen kehittämisen kohteen ja siihen liittyvän palve-

lutuotannon eli jatkuvan toiminnan näkökulmasta sekä erikseen muille toimijoille, ku-

ten toisille viranomaisille tai asiakkaille, arvioitujen hyötyjen osalta. Hyödyt eritellään 

vuosittain ja niiden osalta on olennaista kuvata muodostumisen perusteet (esim. lasken-

taperuste) ja ne toimenpiteet, joilla hyödyt on realisoitavissa. Laskentaperusteena voi-

daan kuvata esimerkiksi käytetty htv-kustannus ja htv-määrä. Jos taloudellisena hyötynä 

esitetään julkisessa hallinnossa säästyvä työpanos, tulisi myös kuvata, millä toimenpi-

teillä se johtaa aleneviin henkilöstökustannuksiin. Hyötynä voidaan esittää myös muita 

poistuvia kustannuksia, esim. päällekkäisten ympäristöjen ylläpitokustannusten poistu-

minen. Julkiseen hallintoon kohdentuvien taloudellisten hyötyjen osalta tuodaan myös 

esille, perustuuko arvio yhteiseen näkemykseen vai onko kyseessä lausunnon pyytäjän 

oma arvio.  

 

Rahoitus-välilehdellä mallipohjassa kuvataan muutoksen toteutuksen suunniteltu rahoi-

tus organisaatioittain ja rahoituslähteittäin sekä eritellen mahdollinen lisärahoitustarve. 

Tiedot esitetään erikseen kehityksen sekä käyttöönoton ja ylläpidon osalta. Tarkoituk-

sena on, että rahoitusta voidaan tarkastella huomioiden eri toimijoille kohdistuvat tar-

peet. Esimerkiksi, jos kehittämiskustannuksia kohdistuu lausunnon pyytäjän lisäksi toi-

selle virastolle, esitetään arvio myös niiden rahoituslähteestä ja mahdollisesta lisämää-

rärahatarpeesta.  

 

Mallipohjaa voi hyödyntää muutoksen toiminnallisten ja laadullisten hyötyjen kuvaami-

seen Laadulliset hyödyt –välilehden avulla. Toiminalliset ja laadulliset hyödyt voi esit-

tää myös muulla sopivalla tavalla eli välilehden voi jättää myös täyttämättä.  

 

7 LAUSUNTOPYYNNÖN JA 
SELVITYKSEN TOIMITTAMINEN 

Lausuntoa pyytävän viraston tai laitoksen tulee laatia lausuntopyyntönsä ja siihen sisäl-

tyvä kuvaus muutoksen vaikutuksista sellaisella tasolla, ettei asiakirjan julkisuutta ole 

tarvetta rajoittaa lausuntomenettelyn myöhemmissä vaiheissa. Mikäli lausuntopyynnön 

kohteen ja siihen liittyvien vaikutusten arvioinnin esittäminen edellyttää salassa pidettä-

viä tietoja, tulee näistä muodostaa erilliset liiteaineistot ja merkitä aineistoon sisältyvät 

asiakirjat ja tiedot lainsäädännön vaatimalla tavalla 

 

Lausuntopyyntö liitteineen toimitetaan valtiovarainministeriön kirjaamoon, sähköposti-

osoite: valtiovarainministerio(a)vm.fi. Myös mahdolliset pyydettävät lisätiedot toimi-

tetaan valtiovarainministeriön kirjaamoon viitaten aiempaan lausuntopyyntöön.  

 

Jos lausunnon pyytäjänä on VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttävä ministeriö, 

avaa asianomainen ministeriö asian VAHVA:ssa tehtäväluokalle 06.07.00.00 Lausun-
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not tiedonhallintalain 9 § nojalla. Lausuntopyyntö toimitetaan VAHVA:n kautta valtio-

varainministeriön kirjaamoon. Lausuntopyyntöä ei siis jaella VAHVAn kautta suo-

raan valtiovarainministeriön asiantuntijoille, vaan kirjaamoon. 

 

Virasto tai laitos antaa valtiovarainministeriölle lausunnon antamisen jälkeen selvityk-

sen niistä toimenpiteistä, joihin se on lausunnon johdosta ryhtynyt. Selvityksessä vi-

rasto tai laitos kuvaa, miten se on huomioinut lausunnon muutoksen jatkosuunnittelussa 

ja toteutuksessa. Kuvattavat toimenpiteet voivat olla selvityksen antohetkellä toteutet-

tuja tai ne voivat olla suunniteltuja toteutettavaksi myöhemmässä vaiheessa. Selvitys 

toimitetaan muistion muodossa. Selvityksenä ei toimiteta uutta lausuntopyyntöaineistoa, 

eikä valtiovarainministeriö annan selvityksestä lausuntoa. Selvitys toimitetaan valtiova-

rainministeriön kirjaamoon ja viitteenä ilmoitetaan annetun lausunnon asianumero.  

 

8 LISÄTIETOJA 

Valtiovarainministeriö 
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