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Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

HETU hankkeen johtoryhmä
Aika

10.02.2021 klo 13.00-15.00

Paikka

Etäkokous, Teams

Paikalla
Sami Kivivasara
Aino Salmi
Hanna Piipponen
Ilari Kallio
Jenni Herrala
Jukka Haapamäki
Karoliina Hyttinen

lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja
johtava asiantuntija,
sisäministeriö, varajäsen
lupahallintopäällikkö,
Poliisihallitus, varsinainen jäsen
johtava asiantuntija,
Kaupan liitto ry
lainsäädäntöneuvos,
puolustusministeriö
opetusneuvos,
opetus-ja kulttuuriministeriö, varsinainen jäsen
lainsäädäntösihteeri,
ulkoministeriö (alkaen 01.01.2020), varsinainen
jäsen
Katariina Lehtola
johtava asiantuntija,
Maahanmuuttovirasto, varsinainen jäsen
Leo Malila
yksikön päällikkö,
Kansaneläkelaitos
Maija Seppälä
erityisasiantuntija,
ympäristöministeriö
Maria Rautavirta
yksikön johtaja,
liikenne-ja viestintäministeriö, varsinainen jäsen
Mikko Levämäki
erityisasiantuntija,
sisäministeriö, varsinainen jäsen
Riikka Rosendahl
ryhmäpäällikkö,
Kilpailu-ja kuluttajavirasto
Sari Alanko
osastopäällikkö,
Eläketurvakeskus
Tarmo Maunu
yksikönpäällikkö,
oikeusministeriö
Teemupekka Virtanen
erityisasiantuntija,
sosiaali-ja terveysministeriö
Teija Kaarlela
johtava asiantuntija,
Finanssiala ry
Tiina Salminen
johtava asiantuntija,
työ-ja elinkeinoministeriö
Timo Salovaara
ylijohtaja,
Digi-ja väestötietovirasto
(Poistui kokouksesta klo 14.29)
Sihteeristö:
Anneli Kupari
kehityspäällikkö, hankepäällikkö, valtiovarainministeriö
Anu Aakula
kehityspäällikkö,
Digi-ja väestötietovirasto
Heikki Talkkari
neuvotteleva virkamies,
valtiovarainministeriö
Seppo Ränninranta
kehityspäällikkö,
Digi-ja väestötietovirasto
Sanna-Mari Kirjalainen
assistentti,
valtiovarainministeriö, kokoussihteeri
Erikseen kutsuttuna
Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

puh. 0295 16001 (vaihde)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001 (växel)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9
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Johanna Stjerna
Poissa
Jonna Korhonen
Ari Mannonen
Christoffer Bonn
Juhani Ruutu
Sara Fahmy
Tuomas Kaivola

KPMG
opetusneuvos,
erityisasiantuntija,
johtava asiantuntija
ylitarkastaja,
lainsäädäntösihteeri,
neuvotteleva virkamies,

opetus-ja kulttuuriministeriö, varajäsen
maa-ja metsätalousministeriö
Maahanmuuttovirasto, varajäsen
Poliisihallitus, varajäsen
ulkoministeriö, varajäsen
liikenne-ja viestintäministeriö, varajäsen

Johtoryhmän (VN/25041/2020) toimikauden 1.12.2020 – 31.12.2022 toisen kokouksen pöytäkirja.
1.

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen (klo 13.00 – 13.05)
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Käytiin läpi asialistan sisältö.

2.

Henkilötunnuksen riittävyysratkaisu (klo 13.05-14.35)
Esiteltiin henkilötunnuksen riittävyysratkaisu (DVV: Seppo Ränninranta).
Keskusteltiin aiheesta. Erityisesti nousi esiin se, että vaikutustenarviointia
vaikutusten pienuudesta ei ole ollut esittelyssä. Keskusteltiin myös
välimerkkiratkaisun elinkaaresta. Todettiin, että uusia tunnuksia jaetaan vasta,
kun vanhat tunnukset loppuvat. Todettiin myös, ettei sille varmaankaan ole
mitään estettä, että uusien tunnusten kirjainmerkkejä annettaisiin satunnaisessa
järjestyksessä. Ehdotuksessa on kuitenkin esitetty kirjainten antaminen tietyssä
järjestyksessä. Todettiin, että järjestelmällisyys välimerkkien käytössä
mahdollistaa myös vuosisadalta toiselle välimerkkien siirtämisen tarpeen
mukaan.
Esiteltiin välimerkillisen tunnuksen vaikutustenarviointi (KPMG: Johanna Stjerna).
Keskusteltiin aiheesta. Voisiko syntymäpäivän irrottamisesta teettää
vastaavanlaisen vaikutustenarvioinnin? Tämä tarkoittaisi vaikutustenarvioinnin
tekemistä uudelleen. Aikataulullisesti se tarkoittaisi VNA antamisen viivästymistä
kuukausilla. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että organisaatioille jäisi suunniteltua
vähemmän aikaa toteuttaa muutokset siten, kuin asetus edellyttää.
Raportin kohdassa 2.2 on kuvattu sukupuolisidonnaisuuden osuutta, keskusteltiin
siitä, tarkoitetaanko tällä, että vanhatkin henkilötunnukset muutettaisiin. Todettiin,
että tämä ei ole tarkoituksena. Keskusteltiin siitä, onko havaittavissa, että
isommilla organisaatioilla olisi isommat vaikutukset, vai voivatko vaikutukset
vaihdella riippumatta organisaation koosta. Keskusteltiin myös siitä, kuinka pitkän
aikavälin ratkaisusta on kyse, mikäli edetään esityksen mukaisesti. Todettiin, että
henkilötunnusten loppumisen kannalta vuoteen -23 mennessä on oleellista saada
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ratkaisu riittävyyden näkökulmasta. HETUn kokonaisuudistaminen veisi niin
paljon aikaa ja resursseja, ettei organisaatiot pystyisi toteuttamaan sitä
määräaikaan mennessä. Huomioitavaa on, että toteutuksen aikataulu lähtee siitä
hetkestä, kun muutokseen velvoittava päätös on olemassa. Keskusteltiin siitä,
onko VTJ -lain muutos etenemässä. Todettiin, että valmistelu on vielä kesken.
Keskusteltiin aikataulusta.
Päätös: Hyväksyttiin henkilötunnuksen riittävyysratkaisu esityksen mukaisesti.
Pohdittavaksi kuitenkin jäi lisävaikutustenarvioinnin tarve sekä aikataulun
haasteellisuus. Esityksen pohjalta valmistellaan VNA kevään aikana. Todettiin,
että esityksen mukaisesti VNA hyväksyttäisiin alkusyksystä 2021 ja tulisi voimaan
siirtymäsäännöksin 2023 vuoden alusta lähtien. Ylimääräisen johtoryhmän
kokouksen kokousaikaa on kartoitettu Doodle –kyselyn avulla. Kokous pidetään
18.2.2021 klo 08.00-09.00, kokouksessa käsitellään VNA luonnoksen sisältöä.
3.

Käsitteet ja ydinhenkilötiedot (klo 14.35-14.47)
Esiteltiin hankkeeseen liittyvät käsitteet ja ydinhenkilötiedot (VM: Anneli Kupari).
Käytiin lyhyt keskustelu aiheesta.
Päätös: Merkittiin käsitteet tiedoksi ja hyödynnettäväksi alatyöryhmien työssä.
Hyväksyttiin ydinhenkilötiedot henkilöllisyyden osoittamiseksi ja jatkotyön
pohjaksi.

4.

Hankesuunnitelma (klo 14.47-15.02)
Esiteltiin hankesuunnitelma, riskit ja viestintäsuunnitelma.
Keskusteltiin hankesuunnitelmasta. Korjataan 2.2 Liityntä muihin hankkeisiin –
osiota kielellisesti paremmaksi sekä tarkistetaan, että siellä ei synny väärää
käsitystä hankkeiden keskinäisistä priorisoinneista.
Päätös: Hyväksytään hankesuunnitelma, riskit ja viestintäsuunnitelma
muutosehdotuksin täydennettynä. Todettiin, että hankesuunnitelmaa ja sen
liitteitä tarkastellaan säännöllisesti johtoryhmän kokouksessa. Todettiin myös,
että viestintäsuunnitelmaa käsitellään maaliskuun kokouksessa.

5.

Kokouksen päättäminen (klo 15.02)
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.03. Seuraavassa kokouksessa käsitellään
VNA luonnoksen sisältöä. Seuraava kokous pidetään 18.2.2021 klo 08.00-09.00.

Liitteet / Bilagor

Liite 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Liite 2. Henkilötunnuksen riittävyysratkaisu
Liite 3. Välimerkillisen ja sukupuolineutraalin tunnuksen vaikutustenarviointi
Liite 4. Ydinhenkilötiedot
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Liite 5. Hankesuunnitelma
Jakelu / Sändlista

Julkinen

