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Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriö kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto
valtiovarainministeriön laatimasta luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston
asetuksen 2 §:n muuttamisesta.
Pykäläluonnosta ja asetuksen suunniteltua voimaantuloa koskevat huomiot:
Asetuksen vaikutukset:
a) Arvioikaa asetusmuutoksesta aiheutuvat kokonaiskustannukset organisaatiossanne (euromääräinen arvio):
Työ- ja elinkeinoministeriö hallinnoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan
hallinnointiin käytettävää tietojärjestelmää (EURA) ja Yrityspalvelun
asiakastietojärjestelmää (Y-ATV).
EU:n alue- ja rakennepolitiikan hallinnointiin käytettävien tietojärjestelmien (nykyinen ja rakenteilla oleva) muutoskustannusten kokonaismäärä olisi arviolta noin 50 000 €.
Y-ATV:hen asetuksen vaikutukset ovat hyvin vähäiset.
b) Mikä osuus edellä mainituista kokonaiskustannuksista aiheutuu ostopalveluista (euromääräinen arvio):
31 000 €
c) Edellä kohtiin a ja b annettujen kustannusarvioiden perustelut ja
mahdolliset lisätiedot:
Väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen
(128/2010) 2 §:n 2 momentin muuttamisella esitetyn kaltaiseksi olisi
melko vähäiset vaikutukset EU:n alue- ja rakennepolitiikan hallinnointiin käytettäviin tietojärjestelmiin. Koska muutos koskisi ainoastaan uusien 1.1.2023 alkaen annettavien henkilötunnusten välimerkkiä eikä jo annettuihin henkilötunnuksiin tulisi muutoksia, säilyvät
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mm. iän laskemissäännöt sekä sukupuolen tunnistaminen ennallaan
eikä muutoksesta aiheutuisi merkittäviä muutostarpeita raportointiin
tai muihin näitä tietoja henkilötunnuksesta päätteleviin toimintoihin.
Ohjelmakauden 2014 - 2020 toiminta voi jatkua 31.8.2023 saakka,
mihin asti ESR-hankkeisiin osallistuvien henkilöiden
henkilötunnuksia tulee voida syöttää ko. ohjelmakauden ESRhenkilörekisteriin. Muutetun asetuksen mukaisia uusia välimerkkejä
sisältäviä henkilötunnuksia alettaisiin myöntää vasta 1.1.2023
alkaen vasta sitten, kun kyseiselle syntymäpäivälle ei ole enää
annettavissa nykyisin käytössä olevia välimerkkejä. Todennäköisesti
uudenmuotoisen henkilötunnuksen saavia, hankkeisiin osallistuvia
henkilöitä ei ehtisi tulla lainkaan tai heitä olisi niin vähän, että
varsinaisia tietojärjestelmämuutoksia ohjelmakauden 2014 - 2020
ESR-henkilörekisteriin ei todennäköisesti olisi perusteltua tehdä
lainkaan. Mikäli uudenmuotoisen henkilötunnuksen omaava henkilö
ehtisi osallistua ohjelmakauden 2014 - 2020 ESR-hankkeeseen
31.8.2023 mennessä, hänen tiedot syötettäisiin järjestelmään sisään
keinotekoisella henkilötunnuksella ja muutettaisiin oikea
henkilötunnus järjestelmän kelpoisuustarkistuksen ohi suoraan
järjestelmän tietokantaan palvelun tuottavan ohjelmistotalon kautta.
Kustannuksia tällaisesta työstä aiheutuisi arviolta 20 000 - 30 000
euroa, joista n. 50 % olisi ostopalvelujen osuutta.
Ohjelmakaudelle 2021 - 2027 on EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja hankkeiden hallinnointiin rakenteilla uusi EURA 2021 järjestelmä. Tähän järjestelmään kerättävien hankkeisiin osallistuvien henkilöiden henkilötunnukset tulevat pääasiassa suoraan
Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Manuaalisen tiedonsyötön mahdollistamiseen on kuitenkin tehtävä muutossääntöjä mm. henkilötunnuksen
kelpoisuustarkistukseen. Tämä potentiaalinen muutostarve voidaan
kuitenkin ottaa huomioon jo ennakoivasti, koska järjestelmä on vasta
rakennusvaiheessa. Tästä aiheutuisi arviolta n. 20 000 euron lisäkustannus, josta 80 % voidaan arvioida olevan ostopalvelua.
d) Muut asetuksen vaikutuksia koskevat huomiot

Henkilötunnuksen uudistaminen edellyttää muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan virastojen hallinnoimiin tietojärjestelmiin. Muutosten vaikutukset on kuvattu tarkemmin virastokohtaisissa lausunnoissa.

Muut huomiot asetusluonnokseen tai perustelumuistioon:
TEM pitää hyvänä sitä, että perustelumuistiossa on esitetty arvio
henkilötunnukseen ehdotettavien uusien välimerkkien aiheuttamista
kertaluonteisista kustannuksista toimialoittain. Tämän lisäksi kunkin
toimialan kohdejoukkoa olisi kuitenkin hyödyllistä kuvata tarkemmin:
kuinka suurta yritysjoukkoa muutokset koskevat eri toimialoilla ja
minkä kokoisista yrityksistä on kysymys. Erityistä huomiota olisi
hyvä kiinnittää siihen, missä määrin muutokset koskevat pkyrityksiä, joilla todennäköisesti on suuryrityksiä heikommat
edellytykset vaadittujen tietojärjestelmämuutosten tekemiseen
vaaditussa aikataulussa. Arvioita tai esimerkkejä yrityskohtaisista
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kustannuksista (esim. vaihteluväliä hyödyntäen) voisi
mahdollisuuksien mukaan myös esittää.
Jatkossa vastaavantyyppisissä laskelmissa voisi hyödyntää myös
TEM:n kehittämää sääntelytaakkalaskuria, jonka avulla voi arvioida
lainsäädännöstä yrityksille aiheutuvia sääntelykustannuksia.
Lisätietoa aiheesta löytyy osoitteesta: https://tem.fi/yksi-yhdestaperiaate.

