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Lausuntopyyntö 8.4.2020 (VM/1158/00.01.00.01/2017)
HAK; Hätäkeskuslaitoksen lausunto uusimuotoisesta henkilötunnuksesta
Työryhmän raportti
Valtiovarainministeriön asettama työryhmä henkilötunnuksen uudistamista ja
valtion takaaman henkilön identiteetin hallinnoimisesta on antanut
loppuraportin. Raportissa työryhmä esittää uudenmuotoisen henkilötunnuksen
käyttöönottoa. Tällä tunnuksella on seuraavat ominaisuudet:
− sukupuoli- ja syntymäaikaneutraalius
− henkilötunnuksen saanti mahdollistetaan nykyistä laajemmalle henkilöryhmälle
− lisäksi väestötietojärjestelmään tallennetaan uutta tietosisältöä henkilön
tunnistamisen tavasta sekä henkilöstä talletettujen henkilötietojen lähteestä.
Uuden henkilötunnuksen käyttöönotto toteutettaisiin riittävän pitkän
siirtymäajan puitteissa niin, että kaikki tarvittavat järjestelmämuutokset
ehditään tehdä.
Hätäkeskuslaitoksen lausunto
Hätäkeskuslaitos vastaanottaa hätätilanteita koskevia ilmoituksia ja välittää
tarvittaessa tehtävän asianomaiselle viranomaiselle. Tehtävän välittämiseen
ei välttämättä tarvita henkilötunnusta vaan viranomaisten ohjeistaman tiedon
hankinta tilanteesta yleensä riittää.
Joissakin tilanteissa apua tarvitsevan taustatiedot ovat kuitenkin tarpeen, jotta
paikalle hälytetty viranomainen kykenee arvioimaan avun kokonaistarpeen.
Taustatietojen hankkimisessa henkilötunnusta käytetään yksilöivänä tietona.
Täten ehdotus henkilötunnuksen myöntämisestä nykyistä laajemmalle
joukolle edesauttaisi taustatietojen löytymistä.
Auttamistilanne on viranomaisille kiireinen sekä henkisesti kuormittava, jolloin
inhimillisen virheen riski kasvaa. Kun henkilötunnus sisältää tietoa avun
tarvitsijasta, väärän tunnuksen käyttö vahingossa voidaan useissa
tapauksissa huomata. Mikäli henkilötunnus on sattumanvarainen joukko
merkkejä, erheen havaitseminen olisi nykyistä vaikeampaa.
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Jos uudenmuotoisen henkilötunnus otetaan käyttöön, niin sen tulee tapahtua
niin, että riskit virheisiin minimoidaan. Kuten edellä on tuotu esiin, avun
tarvitsijan kohdalla virheet voivat vaikeuttaa avun antamista tai johtaa jopa
vääriin toimenpiteisiin. Siksi siirtymäajan tulee olla riittävän pitkä ja tehdyt
tekniset sekä sisällölliset muutokset julkishallinnon järjestelmissä tulee testata
kattavasti.

Hätäkeskuslaitoksen johtaja

Taito Vainio

Johtaja, ohjaus ja ennakointi

Teemu Lehti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Hätäkeskuslaitos 27.05.2020 klo 13:55. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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