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Valtiovarainministerion lausuntopyynto henkilotunnuksen uudistamista pohtineen tyoryhman
loppuraportista (VN/10378/2019)
Ruokaviraston lausunto
Ruokavirasto toimittaa lausuntonsa Lausuntopalvelu.fi;n sijasta poikkeuksellisesti
sahkopostitse sahkoisesti allekirjoitettuna valtiovarainministerion kirjaamoon seka
valmisteluvastuussa oleville henkiloille.
YIeista
Ruokavirastolla on kaytossaan erilaisia toimijatunnuksia, joissa kaytetaan joko suoraan
henkilotunnusta tai toimijatunnukseksi on kokonaan luotu tunnustyyppi (esim.
maatilatunnus). Ruokaviraston tietoaineistoihin on todennakoisesti muodostunut eri
tunnuksia, jotka viittaavat samaan luonnolliseen henkilddn. Tama tarkoittaa, etta on
luotu henkilotunnuksen rinnalle uutta, luonnolliseen henkilodn viittaavaa,
tunnistetietoa.
Uuden henkilotunnuksen rooli olisi henkildtietojen kytkeminen toisiinsa eri
rekistereiden ja palveluiden valilla. Muutos edellyttaisi nykyisen henkilotunnuksen
luotettavuuteen perustuvan tunnistuskuittuurin purkamista. Olennaista on, etta
tunnus itsessaan toimii mahdollisimman tehokkaasti eri tietojarjestelmien ja
palveluiden valisena henkildn yksildivana tietueena ja tunnuksesta ei voi paatella
henkildn ikaa tai sukupuolta.
Tama tavoite on Ruokaviraston nakdkulmasta
tervetullut.
Ruokavirasto kiinnittaa huomiota siihen, etta yksityisen elinkeinonharjoittajan ytunnuksen kaytdn voisi korvata myds samalla perusteella. Main yritysrekistereista voisi
saada helpommin erotettua yksityiset, elinkeinoaan harjoittavat, luonnolliset henkildt.
Yhteiskayttdinen rekisteritunnus luonnollisten henkildiden osalta selkeyttaisi
henkildtietojen kayttda ja tehostaisi tunnuksen yhteiskayttdisyytta; Eri rekistereissa
kaytettaisiin samaa tunnistetta sen sijaan, etta luotaisiin uusia, luonnolliseen
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henkiloon viittaavia tietoja. Talloinkin on tarkeaa, etta yhteiskayttoisena tunnisteena
toimivasta henkilotunnuksesta ei saisi paateltya tietoa, jonka kasittelyyn vaaditaan
oma kasittelyperusteensa.
Ruokaviraston toiminnan laajuuden takia on nostettava esille, etta muutos olisi
teknisesti merkittava. On perusteltua turvata viranomaisten riittava rahoitus ja
siirtymaaika muutosten toteuttamiselle, jotta uutta lainsaadantda voidaan
todellisuudessa noudattaa. Kustannusvaikutuksissa on otettava huomioon myds ne
muutokset, joita viranomainen joutuisi tekemaan muualle kuin keskitettyihin
jarjestelmiinsa. Toteutuksen lisaksi testaus on otettava myds huomioon omana
kustannuseranaan.
Uuden tunnuksen kerrotaan olevan henkildtiedoista riippumaton tieto. Tunnus on
kuitenkin no. tarkoitettu tunnukseksi, jolla tietoja voidaan liittaa luonnolliseen
henkilddn. Talldin se tayttaa henkildtiedon maaritelman. Olisi tarkoituksenmukaista,
etta sanonnan "henkildtiedoista riippumaton" sijaan viitattaisiin siihen, etta uudesta
henkildtunnuksesta ei enaa olisi suoraan paateltavissa henkildn ikaa tai sukupuolta.
Siirtymakauden kaksi henkildtunnusta
Ehdotuksen mukaan kayttddn tulisi siirtymavaiheessa kaksi rinnakkaista
henkildtunnusta. Kaytanndssa voi aiheutua epaseivyytta siita, kummasta
henkildtunnuksesta on kulloinkin kysymys. Epaseivyytta voisi ehkaista se, etta uudelle
henkildtunnukselle annettaisiin hieman edellisesta eroava nimi.
Ruokavirasto toteaa myds, etta tilanteessa, jossa henkildlla on kaksi rinnakkaista
henkildtunnusta,
viraston
on
rakennettava
Toimijatiedot-kokonaisuuteen
yhdistelmataulurakenne.
Ruokaviraston
tietojarjestelmaymparistdn
tunnistautumispalveluihin on toteutettava kayttajatuki uuden henkildtunnuksen
kasittelya varten. Toimialan operatiivisiin tietojarjestelmiin on lisattava toimijatietojen
palvelurajapinnat, jotka tukevat uudenlaisen henkildtunnuksen hakua seka siihen
liittyvien henkildtietojen paivittamista ja kasittelya. Siirtymaajoissa on hyva ottaa
huomioon eri viranomaisten tietojarjestelmien tilanne ja muutoskustannukset
kokonaisuudessaan.
Uudesta henkildtunnuksesta ei voisi paatella henkildn sukupuolta tai ikaa
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Tietosuojan minimoinnin periaatteen nakokulmasta ehdotus on perusteltu.
Tietosuojalainsaadanto edellyttaa henkildtietojen kasittelyssa kerattavien tietojen
minimointia kayttotarkoitukseen nahden. Ruokaviraston tulee riittavan aikaisin pystya
kartoittamaan, tarvitseeko se tehtavissaan tietoa henkildiden iasta tai sukupuolesta.
Jos henkildtiedon kasittelyperuste seuraa viraston lakisaateisista tehtavista, olisi
tarkoituksenmukaista kerata se vanhojen henkildtunnusten perusteella. Nain tietoa ei
tarvitsisi kerata vanhojen asiakkaiden kohdalla rekisterdidyilta itseltaan. Tiedon
keraaminen erikseen tulisi ajankohtaiseksi vasta kun perustetaan uusia asiakkuuksia.
Tieto henkilon tunnistautumistavasta
Henkildlle luotaisiin yksildiva tunnus heti asiointiprosessin alkaessa joko viranomaisen
tai henkilon omasta toimesta, jos tunnusta ei ole aiemmin luotu. Kaytanndssa henkilon
ensimmainen asiointiprosessi suomalaisessa viranomaisessa alkaisi ensitunnistuksella
ja yksildivan tunnisteen luomisella aina silloin, kun sille on perusteltu tarve.
Yksildintiprosessi voidaan toteuttaa osana asiointia.
Ruokaviraston paaasiallisen tietojarjestelmaymparistdn tunnistautumistavan osalta ja
sen perusteella tehtavan henkildtietojen jatkokasittelyn kannalta vaaditaan erillisen
logiikan suunnittelua ja toteutuksen tekemista. Uudistuksen mydta lisattavat
henkildtunnukseen liittyvat tietokentat vaativat muutoksia jarjestelmiin.
Uusi henkildtunnus voitaisiin antaa myds henkildille, joita suomalainen viranomainen
ei ole tunnistanut matkustusasiakirjasta, ja joille suomalaiset viranomaiset ovat
antaneet omissa jarjestelmissaan omia yksildintitunnuksiaan eli niin sanottuja
keinohenkildtunnuksia. Hieman epaselvaksi jaa, miten naissa tilanteissa varmistetaan,
ettei sama henkild saa useampaa uutta henkildtunnusta. Ensirekisterdinnin
koordinoinnissa tullee tarkeaksi ensirekisterdinteja tekevien viranomaisten
horisontaalinen tietojen vaihto. Myds viranomaisille annettavan, uuden
henkildtunnuksen kayttddnottoa koskevan, ohjeistuksen merkitys kasvaa.
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