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STM: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle henkilökorttilain, passilain ja poliisilain 
muuttamisesta 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa hallituksen esityksestä 
liittyen henkilökorttilain, passilain sekä poliisilain muuttamiseen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa alaikäisillä on tietyin edellytyksin oikeus hoitaa asiaansa ilman 
huoltajan suostumusta ja huoltajien tietämättä. Tämän takia alaikäisillä tulee olla oikeus saada 
henkilöllisyyden osoittamiseen tarvittava asiakirja ilman huoltajan suostumusta. Palveluita 
toteutetaan yhä suuremmassa määrin sähköisinä. Tämän takia on välttämätöntä, että alaikäisillä on 
mahdollisuus saada myös sähköisissä palveluissa käytettävä tunnistusväline ilman huoltajan 
suostumusta. Ei ole perusteltua, että alaikäisen henkilökortista jätetään sähköisen asioinnin 
mahdollistava tekninen osa pois.  

Tehtävässä uudistuksessa on huomioitava samaan aikaan tekeillä oleva henkilötunnuksen 
uudistustyö. Jos henkilötunnus muuttuu sellaiseksi, että sen käyttö ilman sähköistä 
tunnistusvälinettä muuttuu käytännössä mahdottomaksi, on kaikkien henkilökorteissa oltava 
mahdollisuus henkilötunnuksen sähköiseen käsittelyyn. Tämä koskee alaikäisten lisäksi myös 
ulkomaalaisia ja Suomessa asuvia muiden EU-maiden kansalaisia sekä niitä, joille ei voida myöntää 
matkustusoikeudella varustettua henkilökorttia. 
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