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Palautekyselyn toteutus 2020

• Palautekysely lähetettiin vastattavaksi niille virastoille, laitoksille ja ministeriöille, jotka 
olivat toimittaneet lausuntopyynnön 1.1.-30.11.2020 välisenä aikana

• Vastaanottajat poimittiin lausuntopyyntölomakkeiden yhteystiedoista

• Kysely oli vastattavana ajalla 30.11. - 11.12.2020

• Vastaanottajia muistutettiin kerran vastaamisesta

• Vastauksia saatiin yhteensä 33 kpl

‒ Virastoista vastauksia 21 kpl (64 % vastaajista) ja ministeriöistä 12 kpl (36 % vastaajista)

‒ Vastausprosentti noin 22 %:a

• Vastaajista 88 %:a (29 kpl) kertoi perehtyneensä lausuntomenettelyn uusittuun, 6/2020 
julkaistuun ohjeistukseen

• Kouluarvosanaksi lausuntomenettely sai 7,1

• Virastojen vastausten keskiarvo 7,0 ja ministeriöiden vastausten keskiarvo 7,3

• Yleisesti ottaen ministeriöiden vastaajat virastojen vastaajia tyytyväisempiä
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Yhteenveto tuloksista 
ja kehittämisen 
painopistealueista
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Yhteenveto tuloksista
Tarkastelussa on huomioitu myös annetut avoimet palautteet

ONNISTUMISIA

• Lausuntomenettelyn ohjeita pidetään hyvinä

• Lausuntomenettelyn tavoitteet ymmärretään

• Valtiovarainministeriön asiantuntijoiden tuki 

prosessissa saa hyvän arvion

• Tapaamiset koettu hyödyllisiksi

• Lausuntoja pidetty selkeinä ja perusteltuina

• Prosessin hyötyjä tunnistettu ja prosessin on 

koettu kehittyneen

KEHITTÄMISKOHTEITA

• Kustannushyötyanalyysin mallipohja koetaan 

raskaaksi

• Samaa prosessia ja tietosisältöä ei koeta 

mielekkäänä erilaisille lausuntokohteille ja 

suunnittelun eri vaiheille (kehys, talousarvio)

• Muutosvaikutusten arviointi ja sen 

esittäminen lausuntopyynnössä herättää 

vielä kysymyksiä

• Lausuntoon annettuun selvitykseen toivotaan 

palautetta

• Viestintää toivotaan lisää, esimerkiksi 

ohjeista ja vaikuttavuudesta 
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Kehittämisen painopisteitä, alustavaa tarkastelua

Ohjeiden kehittäminen

• Kustannushyötyanalyysin mallipohjan uudistaminen 

Valtiokonttorin investointien suunnittelua ja 

seurantaa koskevan määräyksen ja ohjeen pohjalta

• Muut toimenpiteet määritetään kevään aikana

• Tavoitteena päivitettyjen ohjeiden julkaisu 6/2021

Säännöllinen viestintä

• Lausuntomenettelyn ohjeet esille

• Lausuntomenettelyn ”perusteet” esille; 

muutosvaikutusten arviointi, kytkeytyminen 

toiminnan ja talouden suunnitteluun, mallipohjien 

rooli

• Kanavat: ICT-uutiskirjeet, VM kotisivut, sosiaalinen 

media

Prosessin arviointi ja kehittäminen

• Pidemmän aikavälin arviointi prosessin 

kehittämistarpeista ja -vaihtoehdoista

• Seuranta tapaamisten määrästä lausuntoasioiden 

käsittelyssä

• Palautekyselyn toteutus loppuvuonna 2021

Vaikuttavuuden arviointi

• Vaikuttavuuden arvioinnin toteuttaminen 

talousarviovalmistelun ja kehysvalmistelun 

yhteydessä käsiteltyjen lausuntopyyntöjen käsittelyn 

jälkeen. 

• Palautekyselyn toteutus loppuvuonna 2021

• Aiheeseen liittyvä viestintä



Tuloksia 
kysymyksittäin
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Annetut arviot lausuntomenettelyn ohjeista ja mallipohjista

Miten arvioisit valtiovarainministeriön ohjeita ja mallipohjia? Onko oman hallinnonalan ministeriö antanut tarkentavaa 

ohjeistusta lausuntomenettelyn toteuttamisesta ao. 

hallinnonalalla?
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Arviot tiedonhallintalain lausuntomenettelyä ja sen 
toteutuksesta

• Kaikkien vastausten keskiarvo 3,5 (asteikolla 1 – 5)

• Virastojen ja laitosten vastausten keskiarvo 3,4

• Ministeriöiden vastausten keskiarvo 3,6

• Parhaimman arvion sai ymmärrys lausuntomenettelyn 

tavoitteista (4,4)

• Heikoimman arvion saivat menettelyn perustuminen 

muutosvaikutusten arviointiin (3,0) ja ajankohdan 

kiinnitys toiminnan ja talouden vuosikelloon (3,0)

• Virasto arvioivat alimmaksi: ajankohdan kiinnitys 

toiminnan ja talouden vuosikelloon 

• Ministeriöt arvioivat alimmaksi: kytkeytymisen 

muutosvaikutusten arviointiin
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Lausuntoasian käsittely ministeriön kanssa ja tapaaminen 
valtiovarainministeriön kanssa

Virasto ja hallinnonalan ministeriö käsittelivät lausuntoasiaa 
tai –asioita yhdessä ennen lausuntopyynnön toimittamista 
valtiovarainministeriöön?

Lausuntopyynnön ja lausuntoasian käsittelyn yhteydessä 
pidetty tapaaminen valtiovarainministeriön kanssa oli 
hyödyllinen? 
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Arviot lausuntomenettelyn vaikuttavuudesta?

• Kaikkien vastausten keskiarvo 3,4 (asteikolla 1 – 5)

• Virastojen ja laitosten vastausten keskiarvo 3,3

• Ministeriöiden vastausten keskiarvo 3,7

• Parhaimman arvion sai väite, että annettu lausunto 

oli selkeä ja perusteltu (3,9)

• Heikoimman arvion sai väite, että lausuntomenettely 

tuki kehittämis- tai muutoskohteen suunnittelua (3,1)

• Virastojen ja ministeriöiden vastaukset erosivat 

eniten seuraavissa väitteissä:

• Lausuntomenettely tuki kehittämis- tai 

muutoskohteen ohjausta ja johtamista: virastot 

ka. 2,9 ja ministeriöt ka. 3,8

• Lausuntomenettely vaikutti siihen, miten 

kehittämis- tai muutoskohteen suunnittelua tai 

toteutusta jatkettiin: virastot ka. 3,2 ja ministeriöt 

ka. 4,2.



Kiitos kaikille 
vastanneille!
tiedonhallintalaki.lausuntomenettely(at)vm.fi

https://vm.fi/tiedonhallintalain-lausuntomenettely


