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Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista
78/03.00/2020
KH 26.05.2020 § 101
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa henkilötunnuksen
uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista.
Valtiovarainministeriö asetti 21.8.2017 työryhmän selvittämään
henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman
henkilönidentiteetin hallinnoimista. Työryhmä asetettiin, koska
nykyisen henkilötunnuksen rakenteen, muodostamistavan sekä
myöntö- ja käyttötapojen ei katsottu vastaavan yhteiskunnan tarpeita
pitkällä tähtäimellä.
Työryhmän toimikausi oli 1.9.2017 - 31.12.2019.
Työryhmäntehtävänä oli kartoittaa henkilön yksilöivän tunnuksen
lähitulevaisuuden ja pidemmän aikavälinkehitystarpeet, kartoittaa
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja henkilön yksilöiväksi tunnukseksi
myös niille henkilöryhmille, joille ei nykyisin voida myöntää
suomalaista henkilötunnusta, toteuttaa vaikutusten arviointi
keskeisimpien vaikutusten osalta sisältäen myös henkilötunnuksen
sukupuolisidonnaisuudesta luopumisen vaikutukset, laatia ehdotus
henkilötunnuksen kehittämisestä sekä henkilön yksilöivästä
tunnuksesta, sen hallintamallista ja uudistuksen aikataulusta.
Asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=
23b12947-5bac-409f-a58e-6a63d96073aa&respondentId=0ecff4a4-f
91a-40de-a69c-7e562be7537d
Valmistelija kunnanjohtaja minna.laurio(at)enonkoski.fi,
puh. 044 345 3012
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Henkilötunnuksen uudistaminen tarkoittaa useiden tietojärjestelmien
päivittämistä sekä tiedonohjaukseen liittyviä muutoksia
kuntaorganisaation tietojärjestelmien integraatioissa. Muutoksia
tulee tehdä ainakin sivistystoimen, teknisentoimen, sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä henkilöstöhallinnon ja talouspalveluiden
toimintatapoihin ja tietojärjestelmiin.
Muutokset aiheuttavat huomattavia kustannuksia, koska muutoksen
alaisia tietojärjestelmiä on useita ja ne ovat ulkoisten palveluiden
tuottajien hallinnoimia. Kustannusvaikutusten hallinnoimiseksi, olisi
hyvä, jos siirtymäajalla valtiohallinto organisoi valtion rahoittamia
projekteja, joilla päivitetään tietojärjestelmiä ja järjestetään
tarpeellinen muutoksen hallinnointi ja ohjaus sekä informointi.

Enonkosken kunta
Kunnanhallitus

Ote pöytäkirjasta
§ 101

26.05.2020

Työryhmän ehdotuksessa on perusteltua, että henkilötunnuksen
uudistamisprosessissa on huomioitu, että nykyisin tunnistamiseen
käytettävä henkilötunnus muodostaa merkittävän riskin
digitaalisessa toimintaympäristössä ja siksi helposti muistettava.
Uudistamisen yhteydessä tulee arvioida myös mahdollisuus muuttaa
uudistettua henkilötunnusta esim. identiteettivarkauksiin liittyvissä
tapauksissa. Nykyisen henkilötunnuksen vaihtaminen
henkilötunnuksen vuodettua rikollisiin käyttötarkoituksiin on
käytännössä mahdotonta.
Biometristen tunnisteiden sitominen henkilötunnukseen on järkevää.
Erityisesti, jos biometristen tunnisteiden käsittelyssä tehdään
yhteistyötä EU:n tasolla, jolloin henkilöön liittyvä biometrinen tieto on
yhteismitallista muiden Euroopan Unionin valtioiden kanssa. Tämä
edes auttaa henkilöiden tunnistamista ja yksilöintiä nykyistä
tehokkaammin. Lisäksi työryhmän ehdotus, että biometristen
tunnisteiden tallentaminen toteutetaan nykyisillä tietovarannoilla, on
hyvä. Ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa uutta rekisteriä
olemassa olevien rekistereiden rinnalle ja Poliisilla sekä
Maahanmuuttovirastolla on vakiintuneet ja tehokkaat prosessit
biometristen tunnisteiden keräämiseen, käsittelyyn sekä
hallinnoimiseen.
Kunnanhallitus toteaa, henkilötunnuksen uudistamisessa
saavutettavat hyödyt eivät ole riittäviä suhteessa hankkeesta
aiheutuviin varsin merkittäviin kustannuksiin. Uudistuksen
toteuttaminen ei työryhmän ehdottamassa aikataulussa ole
realistinen, valtion ja kuntien tämän hetken kokonaistilanne
huomioon ottaen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Enonkoskella 28.5.2020
Minna Laurio
pöytäkirjanpitäjä

