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AN19834 LAUSUNTOPYYNTÖ - TIETOJÄRJESTELMÄHANKINTOJEN KUSTANNUSTEN JA 
HYÖTYJEN SUUNNITTELU JA SEURANTA 

TIETOJÄRJESTELMÄHANKINTOJEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN SUUNNITTELU JA 
SEURANTA 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastuksen tietojärjes-
telmähankintoihin liittyen. Tarkastuksen havainnot olivat hyödyllisiä ja 
ajankohtaisia. 

Pääesikunta lausuu kertomusluonnokseen seuraavaa: 

Tarkastuskertomusluonnoksen luvussa 4.2 käsitellään hyötyjen arvioi-
mista. Tässä viitatun elinjaksokustannusten laskentapohjan lisäksi käy-
tettävissä on tuloksellisuusarviointilomake, jossa on hyötyjen käsittelylle 
paikkansa. Tätä on käytetty joissain hankkeissa. 

Muilta osin kertomusluonnokseen ei ole huomautettavaa. 

Pääesikunta ottaa havainnot ja suositukset huomioon toimintansa ke-
hittämisessä. 

 
Pääesikunnan päällikkö 
Kenraaliluutnantti Timo Kivinen 
 
 
Puolustusvoimien strategiapäällikkö 
Kenraaliluutnantti Kim Jäämeri 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET       
 
JAKELU  
 
TIEDOKSI PE JOJÄOS 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Kirjaamo 
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Lausuntopyyntönne 3.11.2017 (D:no 362/54/2016) 
 

Valtiokonttorin lausunto tietojärjestelmähankintojen kustannusten ja 
hyötyjen suunnittelua ja seurantaa koskevasta tarkastuskertomus-
luonnoksesta 

Valtiokonttori toimittaa oheisena kommentoidun tarkastuskertomusluonnok-
sen. Kommenttimme on merkitty asiakirjan kommenttikenttään.  

Tekstin joukkoon merkittyjen kommenttien lisäksi Valtiokonttori tuo esiin, että 
erityisesti viime vuosina on tullut entistä selvemmäksi, että kehyssuunnittelun 
yhteydessä laadittavat hankekohtaiset kustannusten suunnitelmat voivat olla 
enintään suuntaa antavia, toimintaympäristön ja teknisen kehityksen muuttu-
essa kiihtyvällä nopeudella. Tämä koskee erityisesti kehyskauden loppupuo-
lelle tehtäviä suunnitelmia. Valtiokonttorin näkemyksen mukaan näitä kustan-
nusarvioita ei tulisi jälkikäteen käyttää hankkeen suunnittelun onnistumisen 
arvioinnissa lainkaan. Suunnittelussa pitäisi entistä enemmän panostaa esi-
selvityksiin, POC:iin yms. menetelmiin, jotta saataisiin parempaa tietoa inves-
tointien kehityskustannuksista, riskeistä ja hyödyistä. Kehyssuunnittelussa 
tarvittavaa euromäärää saattaisi olla perusteltua käsitellä jopa poistojen mää-
rään suhteutettuna suureena virasto- ja hallinnonalatasolla, minkä voidaan 
ajatella kuvaavan aineettoman tai aineellisen käyttöomaisuuden kulumista. 
Tämä poistaisi tarpeen laatia yksityiskohtaisia suunnitelmia usean vuoden 
päähän, joiden tiedetään jo laadittaessa olevan puhtaita arvauksia.  
 
Tämän lisäksi strategisten painopisteiden ja ennalta-arvaamattomien kehitys-
tarpeiden rahoittamiseksi saattaisi olla perusteltua varata joko hallinnonala-
kohtaista taikka valtiokonsernin tasoista määrärahaa investointeihin entistä 
useammissa tapauksissa. Tällainen investointimääräraha olisi sitten irroitetta-
vissa virastokohtaisiin kohteisiin suunnitelmien tarkentuessa. Joitakin esi-
merkkejä tällaisista on jo nähtykin. Huomattavasti staattisempaan ympäris-
töön luotua kehyssuunnittelua saataisiin siten lähemmäksi virastojen kiihtyviä 
muutostarpeita.  
 
  
Toimialajohtaja  Maritta Fromholtz 

 

Liitteet Kommentoitu tarkastuskertomusluonnos 
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Dnro 362/54/2016

SM:n lausunto; VTV:n tarkastuskertomusluonnokseen 
tietojärjestelmähankintojen kustannusten ja hyötyjen suunnittelu ja seuranta

Sisäministeriön hallinnonalan omat kokemukset eri hankkeiden suunnittelusta, 
toteutuksesta ja ohjauksen haasteista vahvistavat tarkastusraportissa esitettyjä 
suosituksia ja kannanottoja. Hallinnonalan vastuulla olevat hankkeet ovat 
toimialasidonnaisia ja usein laajan käyttäjäryhmän tarpeisiin suunniteltuja. 
Toteutuksilla kehitetään hallinnonalan ja sidosorganisaatioiden palveluverkostoa. 
Hankkeiden toteutuksissa on jouduttu kiinnittämään erityinen huomio järjestelmien 
suorituskykyyn ja poikkihallinnolliseen toimivuuteen. Toimialasidonnaisten ja monen 
käyttäjätahon tarpeisiin rakentuvien järjestelmien pitkät elinkaaret ovat olleet 
puoltamassa toteutusten laadun priorisointia. 

Laajan käyttäjäkunnan ja hallinnonalan rajat ylittävien hankkeiden tarkka suunnittelu 
on osoittautunut erityisen haastavaksi monien erilaisten tavoitteiden, 
sidonnaisuuksien ja teknisten ympäristöjenkin näkökulmasta. Toimintojen 
kehittäminen on edellyttänyt ketterää lähestymistapaa. Raportissa esitetyt suositukset 
ja hyvät käytänteet tarjoavat sovellettavissa olevia ratkaisuja hallinnonalan ohjauksen 
kehittämiseen. Ketterä toteutus vaatii ketterää seurantaa ja ohjausta (ennakointia ja 
korjaavia toimia). 

Raportti toi erinomaisesti esille myös hankekohtaisten hyötyjen määrittämisen 
vaikeuden ja seurannan puutteet. Kustannusten ja hyötyjen eriaikaisuus ja 
kohdentuminen ovat erityinen haaste. Kehitystä edistävä ja kannustava 
ohjausrakenne vaatisi asian huomiointia toiminnan ja talouden suunnittelussa, 
erityisesti tuottavuushankkeiden käsittelyssä.

Sisäministeriö haluaa kiinnittää huomiota siihen, että hankkeiden kustannusten ja 
hyötyjen tarkastelussa poikkihallinnollisuus on jäänyt toistaiseksi vähälle huomiolle. 
Hankkeiden toimeenpanolle ja elinkaarenhallinnalle sekä yhteiskunnalliselle 
vaikuttavuudelle tällä uskotaan olevan erityistä merkitystä. 

Osastopäällikkö Jukka Aalto

Erityisasiantuntija Jukka Jaakkola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
22.11.2017 klo 13:01. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.



Sisäministeriö Lausunto 2 (2)

22.11.2017

Jakelu VTV

Tiedoksi Hallinto- ja kehittämisosasto,
Poliisiosasto, 
Pelastusosasto,
Rajavartiolaitos,
Poliisihallitus,
Hätäkeskuslaitos,
Maahanmuuttovirasto
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Valtiontalouden tarkastusvirasto 
PL 1119  
00101 HELSINKI 
tuloksellisuustarkastus@vtv.fi 
 
 
Tarkastuskertomusluonnos Dnro 362/54/2016 

HAK; Hätäkeskuslaitoksen lausunto VTV:n tarkastuskertomusluonnoksesta 
Tietojärjestelmähankintojen kustannusten ja hyötyjen suunnittelu ja seuranta 

Hätäkeskuslaitos kiittää mahdollisuudesta lausua tietojärjestelmähankintojen 
kustannusten ja hyötyjen suunnittelua ja seurantaa koskevasta 
tarkastusraporttiluonnoksesta. 

Hätäkeskuslaitoksen ERICA-tietojärjestelmähanke on ollut yksi tarkastuksen 
kohteena olevista IT-hankkeista. Hätäkeskuslaitoksella ei ole lausuttavaa 
siihen, mitä ERICA-hankkeen osalta raporttiluonnokseen on kirjoitettu. 

Yleisenä havaintona Hätäkeskuslaitos toteaa, että valtionhallinnossa ehkä 
kaivattaisi yhtenäistä ja riittävän kattavasti suunniteltua tuottavuus- tai 
kustannushyötyanalyysityökalua tai asian raportointipohjaa. Samoin kaivataan 
työkaluja hankkeiden ohjaukseen. Eräänä vaihtoehtona voisi olla 
raporttiluonnoksessakin mainittu SAFe, jota mm. Migri on käyttänyt. 

Tietojärjestelmähankkeissa muutoshallinta on haasteellista. Ominaisuuksien 
määrittely ei aina ole tarpeeksi yksityiskohtaista, jolloin toimittajalle jää 
vapauksia toteuttaa vaadittuja ominaisuuksia. Mikäli toteutus ei vastaa 
asiakkaan tarpeita, pitää ominaisuuksia korjata muutoshallinnalla. Muutokset 
maksavat paitsi itse toteutushankkeessa, niin monesti niillä on myös 
vaikutusta ylläpito- ja tukimaksuihin.  

Raporttiluonnoksessa on mainittu toimintopistemenetelmä toteutusosien 
laajuuden ja kustannusten arviointiin. Hätäkeskuslaitoksen ERICA-
hankkeessakin toimittaja käyttää tähän verrattavaa menetelmää 
hinnoitellessaan kokonaisuudet ns. story pointseilla. Toimintopistelaskelman 
haittana on se, että silloin asiakas ostaa selvästi työtä ominaisuuksien sijaan. 
Esimerkiksi TOTI-hankkeen kilpailutusvaiheessa hankinta perustui siihen, että 
toimittaja lupasi toimittaa kaikki määritellyt ominaisuudet tarjoamaansa 
hintaan. Hankkeen edetessä toimittaja alkoi ilmoittaa kokonaisuuksien kokoa 
story pointseilla. Samalla ilmoitettiin hankkeen kokonaisuudelle story points 
määrä. Tässä kohdin asiakas joutui arvioimaan haluamiaan ominaisuuksia 
niiden työmäärän perusteella, vaikka kilpailutusvaiheessa kaikki sisältyivät 
hankittuun kokonaisuuteen. Tästä asiasta on jouduttu hankkeen kestäessä 
keskustelemaan hyvinkin paljon.   
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Loppuyhteenvetona Hätäkeskuslaitos toteaa, että valtionhallinnolla olisi hyvä 
olla yhteneväisiä menetelmiä hankkeiden kustannushyötyjen analysointiin ja 
seurantaan. Hankkeiden ohjaukseen kaivattaisiin myös suosituksia 
käytettävistä menetelmistä.  

Tietojärjestelmähankkeissa on kuitenkin hyvä tiedostaa se asia, että 
osapuolina ovat asiakas ja toimittaja. Toimittajan toimintatavat ja menetelmät 
sekä kyky tuottaa tilattua järjestelmää vaikuttavat erittäin merkittävästi 
hankkeen onnistumiseen ja lopputulokseen myös kustannusten hallittavuuden 
osalta. 

 

 

Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori 

 

Johtaja, tekniset palvelut  Jukka Aaltonen 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Hätäkeskuslaitos 22.11.2017 klo 17:52. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

 

Liitteet 
 

 
 

Jakelu 
 

VTV 
 

Tiedoksi 
 

Hätäkeskuslaitoksen johtoryhmä 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusvirasto lausuntopyyntö Dnro 362/54/2016 (3.11.2017)

”Tarkastuskertomusluonnos Tietojärjestelmähankintojen kustannusten ja hyötyjen suunnittelu ja
seuranta”

Maahanmuuttoviraston lausunto

Maahanmuuttovirasto lausuu tarkastuskertomusluonnoksen seuraaviin kohtiin ku-
hunkin kohtaan liittyvällä tarkennuksella:

”Talousarvioprosessi on hyvin vakiintunut ja hallinnolle tuttu, joten
tietojärjestelmähankkeiden rahoitus on yleensä saatu sovitettua talousarvion
valmisteluun. Viime vuosina tietojärjestelmien kehittämisessä
yleistynyt ns. ketterä kehittäminen on kuitenkin jossain määrin korostanut
yhteensovittamisen ongelmia. Esimerkiksi Maahanmuuttovirastossa
pitkän aikavälin kehityskustannusten arviointi on koettu pulmalliseksi,
kun valtiovarainministeriöltä on haettu kehitystyöhön tuottavuusrahoitusta.
Valtiovarainministeriö on edellyttänyt kehityskustannusten arviointia
usealle vuodelle, kun taas Migrin ketterässä kehittämismallissa
kustannuksia on katsottu tarkoituksenmukaiseksi arvioida enintään
puolen vuoden aikavälillä. Talousarvioprosessia varten tuotettujen
pitkän aikavälin kustannusarvioiden ja määrärahatarpeiden taustalla ei
siis välttämättä ole tarkempia suunnitelmia, jolloin ne ovat vain suuntaa
antavia. Se puolestaan hämärtää koko menettelyn tarkoituksenmukaisuutta
varsinkin, jos rahoitus kytkeytyy alkuvaiheen arvioihin ja jos niitä
myöhemmissä vaiheissa käytetään hankkeen etenemisen ja onnistumisen
arvioinnissa vertailupohjana.”

Yllä kuvattuun kohtaan Maahanmuuttovirasto lausuu seuraavasti:

Ohjelma-/hanketason kehityskohteet ja kustannusten arviointi ovat mukana hanke-
tason tarkastelussa, ja kustannukset koko hankkeelle on arvioitu hankkeen kuvaus-
vaiheen sisällön mukaisesti hankkeen valmistelun yhteydessä. Ketterien menetel-
mien (Scrum, Safe) parhaiden käytäntöjen mukaisesti hankkeen aikaisessa toi-
meenpanossa, arvioinnissa ja priorisoinnissa keskitytään seuraavan ja sitä seuraa-
van tuotantoversion kehityskohteiden käsittelyyn (noin 6 kk ikkuna).

”Maahanmuuttoviraston strategiassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä
ja tuottavuuden parantamista. Viraston toiminnan keskeisiä mittareita
ovat tuottavuus (päätöksiä/htv) sekä päätösten omakustannushinta,
läpimenoajat ja päätösten pysyvyys hallintotuomioistuimissa. Kehitystyöllä
saavutettuja tuloksia voidaan viime kädessä arvioida näillä mittareilla.
Kehittämisellä saavutettava tuottavuushyöty näkyy erityisesti
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siten, että kustannukset eivät kasva maahanmuuton ja hakemusten
tahdissa. Käytännössä on arvioitu, paljonko enemmän kustannuksia olisi
syntynyt, jos toimintaa ei olisi tehostettu eli tuottavuus olisi pysynyt
ennallaan. Mittaamistapa on sinänsä ymmärrettävä, mutta se ei kuitenkaan
kerro realisoiduista vaan pikemminkin laskennallisista säästöistä.
Mittaamisesta tekee myös haastavaa erityisesti se, että turvapaikanhakijoiden
määrä saattaa vaihdella merkittävästi eri ajanjaksoina.”

Yllä kuvattuun kohtaan Maahanmuuttovirasto lausuu seuraavasti:

Maahanmuuton ja asiamäärien voimakkaasti kasvaessa (voimakkaammin kuin ta-
voiteltu toiminnan tehokkuus) on vaihtoehtoiskustannuksen laskeminen ainoa rele-
vantti tapa laskea tehostumisen kustannushyötyjä. Toiminnan tehostuminen näkyy
lisäksi myös muissa toiminnoissa konkreettisina säästöinä. Esimerkiksi turvapaik-
kapäätöksenteon tehostuminen aiheuttaa merkittäviä säästöjä turvapaikanhakijoi-
den vastaanottokustannuksiin.

Helsingissä 22.11.2017

___________________________
Jaana Vuorio
Ylijohtaja

___________________________
Vesa Hagström
Digijohtaja



   1 (2) 

  VM:n palaute VTV:lle VM/2105/00.05.00/2017 

   

   

 23.11.2017  

   

   

   

   

 

 

 
 
526344  0.1 

 
Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki 
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valtiovarainministerio@vm.fi 
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Y-tunnus 0245439-9 

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 
tuloksellisuustarkastus@vtv.fi 
 
 
 
 
VTV Dnro 362/54/2016 

Lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta Tietojärjestelmähankintojen kustannusten ja hyötyjen 
suunnittelu ja seuranta 

 
Luonnoksessa esitetyt suositukset ovat kannatettavia ja valtiovarainministeriö 
pyrkii ottamaan ne mahdollisimman hyvin huomioon tulevassa kehittämistyös-
sään. 
 
Tarkastuskertomusluonnoksessa on kuvattu ns. tuottavuusmäärärahan (mom. 
28.70.20) myöntämiseen liittyvää toimintaprosessia. Kuvaus vastaa nykyistä 
käytäntöä pääsääntöisesti hyvin. Luonnoksessa kuitenkin todetaan (s. 10), et-
tä ”tuottavuusrahoituksen päätöksenteossa eduskunnan budjettivalta toteutuu 
muodollisesti hyvin, mutta käytännössä menettelyn tarkoituksenmukaisuus ei 
ole täysin selvä”.  
Menettelyn tarkoituksenmukaisuuden selventämiseksi valtiovarainministeriö 
toteaa, että menettelyn tarkoituksena on osaltaan varmistaa se, että julkisen 
talouden suunnitelmissa voidaan varautua hallinnon tietojärjestelmähankintoi-
hin. Lisäksi yhteistyöpöytäkirjamenettely mahdollistaa tietojärjestelmähankin-
nasta vastaavan ministeriön/ministeriöiden ja viraston/virastojen sitouttamisen 
etukäteen tiettyihin hankkeita koskeviin reunaehtoihin. Yhteistyöpöytäkirjame-
nettelyllä on saatu sovittua selkeästi etukäteen mm. hankkeiden vastuutahot, 
aikataulut, kehittämismäärärahat ja toiminta ylläpitomenojen osalta. Näin ollen 
menettelyn tarkoituksena on viime kädessä varmistaa määrärahojen tarkoituk-
senmukainen ja tehokas käyttö.  
 
 
 
 
 
Helena Tarkka, hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja  
      
 
 
 
 
Irja Peltonen, tietojohtaja  
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Tiedoksi  VM BO: Jylhänkangas 

VM JulkICT: Pekka Niemi 
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