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Arviointipyyntönne liittyen automaattista päätöksentekoa koskevan lainsäädäntöehdotuksen talousarviovaikutuksista
Digi- ja väestötietovirasto kiittää mahdollisuudesta tarkentaa arvioitaan esitetyn lainsäädäntöehdotuksen taloudellisista vaikutuksista. DVV esittää talousarviovaikutukset sen suuruisina, kun ne esitettiin lausuntokierroksella keväällä 2022, vietynä pyynnössänne olleeseen
matriisiin (tähdellä merkitty ne erät, jotka on muuta kuin henkilöstömenoja, esim. ulkopuolisen palveluntarjoajan kustannuksia).

Taloudelliset vaikutukset koostuvat seuraavista osatekijöistä:
-

Lakiehdotuksista johtuva analysointityö, sisäinen koordinointityö sekä yhteistyö sellaisten sidosryhmien kanssa, joiden järjestelmiin tulevilla ehdotuksilla on vaikutusta (esimerkiksi sote-sektori siltä osin kuin on kyse VTJ-rekisteröintiin tehtävistä muutoksista)
virkatyönä: 1 htv yhteensä 1,5 vuoden ajan, yhden htv:n hinta 80.000 e, yhteensä
120.000 e.

-

Automaattisen päätöksenteon sääntelyn piirissä on DVV:ssa 15 tietojärjestelmää tai
sen osaa tai toimintoa, joihin muutoksia tulee tehdä. Muutokset tässä yhteydessä tarkoittavat esim. automaattisesta ratkaisusta ilmoittamisesta johtuvia järjestelmätason
muutoksia (myös järjestelmätoimittajien tekemät muutokset), testaamista ja prosesseihin tehtäviä muutoksia. Näiden kokonaistyömäärä keskimäärin per järjestelmä / toiminto on 25 htp (á 1.000 e) per järjestelmä = 25.000 e = yhteensä 375.000 e. Tämä ei
ole pääsääntöisesti ole virkatyönä tehtävää vaan esim. järjestelmätoimittajien tekemää
työtä. Oheisessa taulukossa tätä ei ole laskettu henkilöstömenojen osuuteen.

-

Dokumentaation tekeminen (ml. käyttöönottopäätökset), vanhan dokumentaation päivittäminen, prosessiohjeiden ja kuvausten päivittäminen sekä projektiluonteisena työnä
0,25 htv (á 80.000 e) x 15 = 300.000 e. Jatkuvan dokumentaation ylläpito, sisäinen ja
asiakasneuvonta ja konsultointi sekä laadunvarmistustyö virkatyönä 1 htv (á 80.000 e)
per vuosi.
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DVV tuottaa tiedonhallintalautakunnalle asiantuntijapalveluja tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelyjen kehittämiseksi. Keskeisenä tehtävänä on osallistua lautakunnan jaostojen työhön ja suositusvalmisteluun sekä tukea lautakunnan tehtävien hoitoa.
Tältä osin uudesta sääntelystä tullee lisätyötä, joka vaikuttaa DVV:n resurssitarpeeseen. Arvio on 1 htv = 90.000e / vuosi.

-

Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto vastaa VAHTIn operatiivisesta toiminnasta sekä asettamisesta. VAHTI on julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavien organisaatioiden yhteistyö-, valmistelu- ja koordinaatioelin. Digi- ja
väestötietovirasto vastaa osana JUDO-hanketta myös julkisen hallinnon kyberturvallisuuteen sekä toiminnan jatkuvuuteen liittyvien harjoitusten koordinoinnista. Näiltä osin
sääntelystä on odotettavissa lisäresurssitarvetta arviolta 1 htv = 90.000e / vuosi. Näiden edellä mainittujen toimintojen resursointi vähentää julkishallinnon tarvetta hankkia
organisaatiokohtaisesti resursseja, kun yhteisesti tehtyjä linjauksia, ohjeita ja materiaaleja voidaan hyödyntää.
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