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Lausuntopyyntö henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän
loppuraportista
Lausunnonantajan huomiot ehdotuksen vaikutuksista oman organisaation
näkökulmasta
Toimintatapoihin liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset
Uudistus lisäisi hallinnollista, varsinkin operationaalisen tason sihteerityötä ja informaation
koodausta. Siirtymävaiheessa on vaarana tiedon sekaantuminen sekä yksityisyyden suojan
heikkeneminen. Työn merkityksellisyyden näkeminen pienen kunnan lähtökohdista on vaikea nähdä.
Lisätyö vaatii lisäresursseja ja uuden oppimista sekä uuden opettamista, koulutusta ja
harjaantumista.
Arvioidut kustannusvaikutukset
Lisäkustannuksiin toivotaan luonnollisesti valtion tason rahallista avustusta.
Muut vaikutukset
Yleiseurooppalaisen henkilötunnuksen luomisen tavoite on luonnollinen osa Euroopan
integraatioprosessia. Tästä näkökulmasta voidaan laajakatseisesti ajatella pienen suomalaisen
kunnan asiassa hyötyvän. Konkreettisella tasolla uudistus kuitenkin ainoastaan luo kohdassa 1
mainittuja vaikutuksia.
Aikataulu ja siirtymäajat
Hetu-uudistuksen aikataulu on realistinen. Valmistelevan työryhmän mukaan uudet
henkilötunnukset tulisivat käyttöön vuonna 2027.

Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
KANNONKOSKEN KUNNAN LAUSUNTO

Lausuntopalvelu.fi

1/2

Hetu-uudistuksen aikataulu on realistinen. Valmistelevan työryhmän mukaan uudet
henkilötunnukset tulisivat käyttöön vuonna 2027. Kannonkosken kunnan kannalta uudistus ei ole
oleellinen. Uudistus lisäisi hallinnollista, varsinkin operationaalisen tason sihteerityötä ja
informaation koodausta. Siirtymävaiheessa on vaarana tiedon sekaantuminen sekä yksityisyyden
suojan heikkeneminen. Työn merkityksellisyyden näkeminen pienen kunnan lähtökohdista on vaikea
nähdä. Lisätyö vaatii lisäresursseja ja uuden oppimista sekä uuden opettamista, koulutusta ja
harjaantumista. Lisäkustannuksiin toivotaan luonnollisesti valtion tason rahallista avustusta.

Kolmesta yllä esitellystä työryhmän esittämästä vaihtoehdosta B1 on kevyin ja samalla edullisin
toteuttaa vuoden 2019 vaikutusarvioyhteenvedon perusteella. Kaikissa vaihtoehdoissa kuitenkin
lähtökohtaisesti jokaisen suomalaisen henkilötunnukseen tulisi muutos tai se korvattaisiin uudella.
Tämä ei ole hyvä ratkaisu ja sukupuolineutraalius on liian kevyt peruste uudistuksen
välttämättömyyden perusteluksi. Hyvin pieni marginaalijoukko ihmisiä aiheuttaisi valtavan
muutoksen, joka koskettaisi jokaista suomalaista ja aiheuttaisi valtavan rahoitustarpeen. Nykyisen
huolestuttavan taloustilanteen vallitessa tulisi asettaa valtakunnalliset prioriteetit siten, että
henkilötunnusuudistus ei ole listalla kärkipäässä.

Ulkomaalaisten maassa oleskelevien osalta henkilötunnuksen kaltaisen tunnistautumiskoodin tarve
on perusteltua. Mutta eikö tämänkaltaista yhtä väliaikaistunnusta voi luoda heille jo nyt? Tällä
hetkellä ulkomaalaisilla on erilaisia tunnistautumistunnuksia eri viranomaisten ja organisaatioiden
kanssa toimittaessa. Mutta näin se on monessa muussakin yhteydessä nykyisessä
digitaalimaailmassa. Salasanoja ja tunnuksia on kymmenittäin kaikilla.
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