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Kutsu kuulemistilaisuuteen

Hallituksen esitysluonnos laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen
liittyvien lakien muuttamisesta: väestötietojärjestelmään ja
väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista
annettuun lakiin ehdotettavat muutokset
Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää kuulemistilaisuuden sukupuolen vahvistamista koskevan lain
säätämisen yhteydessä ehdotettavista muutoksista väestötietojärjestelmään ja
väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annettuun lakiin.

Aika

Torstaina 16.6.2022 klo 8.00-10.00

Paikka

Teams-kokous

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta ehdotetaan säädettäväksi,
että oikeudellisen sukupuolensa vahvistaneella henkilöllä olisi mahdollisuus muuttaa
väestötietojärjestelmään merkitty vanhemmuusnimikkeensä vastaamaan hänen oikeudellista
sukupuoltaan. Mahdollisuus muuttaa vanhemmuutta kuvaava nimike edellyttää muutoksia
väestötietojärjestelmään ja sitä koskevaan sääntelyyn, ml. väestötietojärjestelmään tallennettujen
tietojen luovuttamista koskeviin säännöksiin.
Tarkoituksena on lisätä väestötietojärjestelmään uusi vanhemmuutta kuvaavaa nimikettä koskeva
tietosisältö (isä/äiti). Nimike lisättäisiin kaikille nykyisin väestötietojärjestelmään rekisteröidyille
henkilöille heidän nykyisten perheoikeudellista asemaa koskevien tietojen perusteella.
Vanhemmuutta kuvaavan nimikkeen muutos kohdistuisi vain tähän uuteen tietosisältöön.
Yksityiskohtaisemmat henkilön perheoikeudellista asemaa koskevat tiedot säilyisivät ennallaan.
Ratkaisun toteuttamisen on arvioitu edellyttävän tietojärjestelmämuutoksia Digi- ja
väestötietoviraston lisäksi väestötietojärjestelmästä tietoja vastaanottavien organisaatioiden
tietojärjestelmiin.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Vanhemmuutta kuvaavan nimikkeen
muuttamista koskevaa säännöstä sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.1.2024 alkaen. Säännöksen
soveltamisen porrastaminen on katsottu olevan tarpeen sen edellyttämien
tietojärjestelmämuutosten vuoksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa kuulla jakelussa mainittuja väestötietojärjestelmään
edotettavan muutoksen johdosta. Näkemyksiä toivotaan erityisesti siirtymäajan riittävyydestä,
tietojärjestelmämuutosten kustannuksista, sekä tarvittavien tietosisältöjen laajuudesta ja
mahdollisten tietojen luovutusta koskevien rajoitusten vaikutuksista kuultavan toimintaan.
Jakelussa mainituilla tahoilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään kuulemistilaisuudessa (n. 5
minuuttia / taho).
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Pyydämme teitä ilmoittamaan osallistumisestanne viimeistään tiistaina 14.6.2022 klo 16.15
oheista linkkiä hyödyntäen: https://link.webropolsurveys.com/S/6681660DEDC43953 .
Pyydämme samalla ilmoittamaan, käytättekö puheenvuoron kuulemistilaisuudessa. Lähetämme
ilmoittautuneille linkin osallistumista varten.
Näkemyksiä voi myös toimittaa kirjallisesti. Kirjalliset näkemykset pyydetään toimittamaan
viimeistään keskiviikkona 15.6.2022 klo 12.00 osoitteisiin maija.iles@gov.fi ja
sonja.jantunen@gov.fi.

Lisätietoja hallituksen esitysluonnoksesta sekä kuulemistilaisuudesta antavat:
Neuvotteleva virkamies Maija Iles, STM (puh. +358 295 163 036, maija.iles@gov.fi) ja
Lakimies Sonja Jantunen, STM (puh. +358 295 163 366, sonja.jantunen@gov.fi)

JAKELU
Kuntaliitto
Hyvinvointialueet
Sairaanhoitopiirit
Sote-kuntayhtymät
Tietosuojavaltuutetun toimisto
HUS/Apotti
Eläketurvakeskus
Kela
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Ahvenanmaan maakuntahallitus
Ahvenanmaan valtionvirasto
Ulosottolaitos
Oikeusrekisterikeskus
Poliisihallitus
Evankelis-luterilainen kirkkohallitus
Ortodoksinen kirkkohallitus
Valtiokonttori
Verohallinto
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Tilastokeskus
Opetushallitus
Traficom
Maanmittauslaitos
Trasek ry
Trans ry
Transfeminiinit ry
Seta ry
Sateenkaariperheet ry

TIEDOKSI
Valtiovarainministeriö
Digi- ja väestötietovirasto
Oikeusministeriö
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