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Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja
Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
VTJ-lain muutokset
 Näettekö ehdotetun VTJ-lain muutoksen tehokkaaksi keinoksi vähentää tietoturvaloukkausten
uhreille aiheutuvaa vahinkoa? Onko muita tehokkaampia keinoja vähentää uhreille aiheutuvaa
vahinkoa?
 Viitaten kappaleeseen 4.1. keskeisistä ehdotuksista, tulisiko selvitysvastuun jakautumisesta säätää
henkilötunnuksen muuttamista hakevan ja Digi- ja väestötietoviraston välillä? Tulisiko Digi- ja
väestötietovirastolle säätää jokin erityinen tiedonsaantioikeus vireillä olevaan rikosasiaan
liittyvistä tiedoista siinä tapauksessa, että selvitysvastuun jakautumisen katsottaisiin edellyttävän
nykyistä laajempaa tiedonsaantioikeutta?

-

Vaikutusten arviointi
 Keskeiset kehitys- ja tarkennuskohteet esityksen vaikutusten arvioinnin osalta (esimerkiksi
vaikutukset tietoja käsittelevien tiedonhallintaan ja tietoaineistojen muodostamiseen tai
vaikutukset asiakkaisiin, mikäli asiakas ei ole toteuttanut hänen vastuullaan olevia toimenpiteitä).

-

Yleiset kommentit
 Yleiset kommentit hallituksen esityksen luonnoksesta

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä eduskunnalle laiksi
väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestöviraston varmennepalveluista annetun lain
muuttamisesta.
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Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestöviraston
varmennepalveluista annettua lakia. Muutoksilla mahdollistettaisiin henkilötunnuksen muuttaminen
nykyistä laajemmin niissä tilanteissa, joissa rikoksen seurauksena kolmannen osapuolen tiedossa ja
olosuhteiden perusteella olisi ilmeistä, että henkilötunnusta tullaan käyttämään rikollisiin
tarkoituksiin.

Tarve henkilötunnuksen vaihtamiseen on yhteiskunnan digitalisoitumisen ja sen johdosta
lisääntyneiden tietomurtotapausten johdosta lisääntynyt. On uskottavaa, että tulevaisuudessa
tietomurtotapaukset tulevat entisestään lisääntymään. Yksilön näkökulmasta henkilötunnuksen
muuttamisella on sekä hyötyjä että haittoja. Yksilönsuojan parantaminen ja tulevan rikollisen
toiminnan ehkäiseminen on koko yhteiskunnan kannalta toivottavaa. On kuitenkin säilytettävä
selkeä kriteeristö siihen, että henkilötunnuksen muuttamiseen täytyy olla todennettu perusteltu syy.
Muuten hallinnollinen ja taloudellinen taakka voi nousta kohtuuttoman korkeaksi.

Suomen Yrittäjät kannattaa lain keskeisiä muutosehdotuksia. Yrityskantaa katsottaessa vain ani
harvalla yrityksellä on ylipäänsä oikeutta käsitellä henkilötunnuksia, joten niiden kohdalla tilanne ei
juurikaan muutu, koska ne eivät saa myöskään muutettuja henkilötunnuksia tietoonsa. Täten on
uskottavaa, että kustannukset yrityksille lain muuttamisen seurauksena eivät myöskään olennaisesti
nouse. On huomioitava myös se, että yritysten ja elinkeinoelämän etu laajemminkin on, että
rikollisen toiminnan määrä minimoituu. Rikollisesta toiminnasta ja sen selvittämisestä koituu
yrityskentälle huomattava määrä taloudellista tappiota.
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