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Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Ikaalisten kaupunki kiittää valmisteluun osallistuneita tahoja nykyisen henkilötietojärjestelmän
riskien, haasteiden ja kehittämiskohteiden selvittämisestä. Ikaalisten kaupungin näkemyksen
mukaan muutoksesta johtuvien suurten kustannusten ja huomattavan työmäärän vastineeksi ei
materiaalien perusteella ole nähtävissä riittävän merkittäviä hyötyjä, eikä uudistukselle ole
pakottavaa tarvetta pikaisella aikataululla. Näistä syistä Ikaalisten kaupunki vastustaa
loppuraportissa esitettyjen toimenpiteiden edelleen valmistelua.

Kaikilla henkilötunnuksen rakenteeseen tehtävillä muutoksilla on laajoja vaikutuksia erilaisiin
tietojärjestelmiin ja niiden kustannusvaikutukset ovat erittäin merkittäviä. Esitys koskettaa suuresti
viranomaistoimintaa, kuntien hallintoa, kuntalaisia, yksityisiä toimijoita sekä kaikkia niitä tahoja,
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jotka toiminnassaan käsittelevät henkilötunnusta. Henkilötunnuksen muuttuminen vaikuttaisi
välittömästi kaikkiin niihin prosesseihin, joissa käsitellään henkilötietoja. Lähtökohtaisesti työn
tekeminen ja toimintatavat säilyisivät nykyisen kaltaisina mutta aiheuttaisi merkittäviä muutoksia
ohjelmistoihin kuten henkilötieto-, asiakas-, potilas- ja oppilashallinnan rekistereihin.

Siirtymäaika muutoksen toteuttamiseksi ei esityksessä ole riittävä. Esityksessä ei ole riittävästi
huomioitu kunnille muutoksesta johtuvaa työmäärää ja sen mukaisia kustannuksia, jotka aiheutuvat
esimerkiksi järjestelmä- ja palveluprosessimuutoksista. Henkilö tunnistetaan tietojärjestelmissä ja
tietokannoissa pääsääntöisesti henkilötunnuksen perusteella. Henkilötunnuksen muuttaessa
muotoaan, pitää kaikkiin tietojärjestelmiin lisätä uuden henkilötunnuksen mukainen tietokenttä.
Kunnissa on käytössä lukuisia tietojärjestelmiä eikä valmistelussa ole Ikaalisten kaupungin mielestä
riittävästi otettu huomioon vaadittavaa henkilöresurssia eikä kunnille koituvia kustannuksia
muutoksen toteuttamiseksi. Ikaalisten kaupunki näkee myös riskinä Suomen ICT-ammattilaisten
riittävyyden ja osaamisen sekä kysynnän kasvusta johtuvat muutostöiden hintojen nousun.
Kuntaliitto on arvioinut kuntien välittömien kustannusten nousevan noin 100 milj. euroon. Myös
välilliset muun kuin julkishallinnon kustannukset on arvioitu olevan satoja miljoonia (Finanssiala ry).
Välillisten kustannusten hahmottaminen on kuntien osalta haasteellista esimerkiksi kunnille
palveluita tarjoavien toimijoiden osalta. Kuntien nykyinen taloudellinen tilanne ja vallitsevat
poikkeusolot huomioon ottaen ei uudistuksen toteuttamiselle ole kunnissa taloudellisia resursseja.
Jos valmistelua jatketaan on kustannusvaikutuksiin kiinnitettävä kuntien kannalta erityistä huomiota
ja varmistettava kunnille muutoksen aiheuttamien kustannusten korvaaminen täysimääräisesti.
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