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VALTIONEUVOSTON ASETUS VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 §:N MUUTTAMISESTA
1. Asian tausta
1.1.

Johdanto
Kun henkilön tiedot talletetaan ensimmäisen kerran väestötietojärjestelmään, hänelle on annettava yksilöivä ja siksi ainutkertainen henkilötunnus. Henkilötunnusta
käytetään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla erittäin laajasti henkilöiden yksiselitteiseen yksilöintiin rekistereissä, tietojärjestelmissä ja niiden välisessä tietojenvaihdossa. Yksilölle henkilötunnus on käytännössä välttämätön, jotta hän voi täysimääräisesti toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta on siten keskeisen tärkeää, että jokaiselle, jolla on lain mukaan
oikeus suomalaiseen henkilötunnukseen, pystytään sellainen antamaan.
Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009, jäljempänä VTJ-laki) 11 §:n 2 momentin ja väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010, jäljempänä VTJ-asetus) 2
§:n mukaiset henkilötunnuksen muodostamissäännökset rajaavat käytettävissä
olevat henkilötunnukset henkilöiden syntymäpäivä- ja sukupuolikohtaisesti. Eräille
yksittäisille syntymäpäiville on käytettävissä enää muutamia kymmeniä sukupuolikohtaisia tunnuksia. Tunnusten arvioidaan näiltä päiviltä loppuvan mahdollisesti jo
vuoden 2023 aikana.
Henkilötunnusten riittävyysongelma ehdotetaan ratkaistavaksi muuttamalla VTJasetuksen 2 §:ää. Ehdotuksen mukaan henkilötunnukseen sisältyvä välimerkki
muutettaisiin yksilöiväksi osaksi tunnusta ja samalla otettaisiin käyttöön uusia välimerkkejä. Näillä muutoksilla käytettävissä olevien tunnusten määrä pystyttäisiin
moninkertaistamaan nykytilaan verrattuna.
Asetusehdotus on valmisteltu osana valtiovarainministeriön 1.12.2020 asettamaa
henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevaa hanketta, jonka toimikausi on 1.12.2020–31.12.2022. Hankkeen tavoitteena
on henkilötunnusten riittävyyden varmistamisen lisäksi mahdollistaa henkilötunnuksen myöntäminen ulkomaalaisille nykyistä laajemmin ja varmistaa sujuva asiointi kaikille kehittämällä väestötietojärjestelmän identiteetinhallintaa, mahdollistaa
sukupuolineutraali henkilötunnus, ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä sekä ehkäistä identiteettivarkauksia sekä luoda edellytykset kokonaan uuden
yksilöintitunnuksen käyttöönottamiseksi.
Koska henkilötunnusten arvioidaan tietyiltä kriittisiltä päiviltä loppuvan jo mahdollisesti vuoden 2023 aikana, riittävyysongelman ratkaiseminen on hankkeen kiireisin
osa-alue. Hankkeen muita tavoitteita, erityisesti henkilötunnuksen myöntämistä nykyistä laajemmin ulkomaalaisille, ei ole mahdollista täysimääräisesti toteuttaa, jos
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riittävyysongelmaa ei ole ensin ratkaistu. Riittävyysongelma ei sen sijaan ole vastaavalla tavalla riippuvainen hankkeen muista osa-alueista, vaan se on ratkaistava
muusta henkilötunnusjärjestelmän kehittämisestä riippumatta. Hankkeen muista
osa-alueista on tarkoitus antaa hallituksen esitys eduskunnalle syksyllä 2022.
1.2.

Henkilötunnuksen muoto
Henkilötunnuksen määräytymisestä väestötietojärjestelmässä säädetään VTJasetuksen 2 §:ssä. Sen mukaan henkilötunnuksen ensimmäiset kuusi merkkiä kertovat syntymäpäivän muodossa päivä-kuukausi-vuosikymmen ja vuosi. Syntymäpäivän kertovia kuutta merkkiä seuraa syntymävuosisadan osoittava välimerkki,
joka on 1800-luvulla syntyneellä plusmerkki (+), 1900-luvulla syntyneellä yhdysmerkki (-) ja 2000-luvulla syntyneellä kirjain A. Välimerkin jälkeen seuraa kolmesta
numerosta muodostuva yksilönumero ja sitä seuraava tunnuksen viimeisenä oleva
tarkistusmerkki. Väliltä 002-899 annettava yksilönumero erottelee samana päivänä
syntyneet henkilöt toisistaan. Yksilönumero on miehillä pariton ja naisilla parillinen.
Tarkistusmerkki lasketaan asetuksen 2 §:n 4 momentissa kuvatulla kaavalla. Tarkistusmerkin laskennassa ei oteta huomioon välimerkkiä. Välimerkki ei ole myöskään yksilöivä osa tunnusta, eikä tällä hetkellä siksi ole mahdollista antaa sellaista
henkilötunnusta, joka eroaisi aiemmin annetusta tunnuksesta vain välimerkkinsä
osalta.

1.3.

Riittävyysongelman syyt
Nykyisiä henkilötunnuksia on yhteensä myönnettävissä ainoastaan 897 kappaletta
päivässä kaikille käytössä oleville vuosisadoille eli 1800-, 1900- ja 2000-luvuilla
syntyneille.
Henkilötunnusten riittävyyttä vähentää se, että tarkistusmerkin laskennassa ei
oteta huomioon syntymävuosisataa osoittavaa välimerkkiä ja näin ollen esimerkiksi
tunnuksista 010190-002R ja 010190+002R ei voida tarkistusmerkin avulla päätellä,
kumpi tunnuksista on oikea. Tämän takia, jos henkilölle on jo annettu tunnus
010190+002R, sekaannusriskin takia ei ole annettu toiselle henkilölle tunnusta
010190-002R. Tällä tavalla tunnukset ovat nykyisin ainutkertaisia, vaikka niistä
poistettaisiin välimerkki. Väliltä 900-999 ei anneta väestötietojärjestelmään rekisteröidylle henkilölle yksilönumeroa, vaan nämä yksilönumerot on varattu käytettäväksi järjestelmien testaamisessa sekä keinotekoisina henkilötunnuksina yksilöimään henkilöitä, joilla ei ole henkilötunnusta.
Vuoden ensimmäistä päivää käytetään väestötietojärjestelmään rekisteröitäessä
henkilön syntymäpäivänä normaalijakaumaa enemmän. Pääsääntöisesti tämä johtuu siitä, että joidenkin valtioiden kansallisissa passeissa henkilön syntymäpäiväksi
merkitään hyvin usein vuoden ensimmäinen päivä. Vaikka tätä merkintäkäytäntöä
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ei ole Suomessa käytetty vuosiin, vuoden ensimmäistä päivää on silti myös Suomessa käytettävä henkilön syntymäaikana väestötietojärjestelmään rekisteröitäessä, jos henkilö esittää toisen valtion passin tai muun virallisen asiakirjan, jossa
syntymäaika on siten merkittynä.
1.4.

Henkilötunnusten riittävyysennuste
Tunnukset ovat loppumassa lähitulevaisuudessa muutamien 1900-luvun yksittäisten vuosien ensimmäisiltä päiviltä. Miehille rekisteröidään tunnuksia enemmän
kuin naisille, joten miesten tunnuksia on käytettävissä vähemmän kuin naisten tunnuksia. Vuoden 2022 helmikuun tilanteen mukaan vähiten käytettävissä olevia tunnuksia oli päivälle, jolle oli käytettävissä vain hieman yli 40 tunnusta miehille. Viime
vuosina on vuosittain käytetty noin 8–20 miesten tunnusta päiville, joille on käytettävissä vähiten tunnuksia. Ilman toimenpiteitä miesten tunnukset loppuisivat siten
näiltä kriittisimmiltä päiviltä jo mahdollisesti vuoden 2023 aikana. Arvio perustuu
normaaliin, voimassa olevan lainsäädännön mukaiseen keskimääräiseen vuosittaiseen rekisteröintimäärään ja tunnusten loppumisen tarkempi aikataulu riippuu
käytännössä maahanmuuton määrästä. Esimerkiksi vuonna 2015 muuttuneen turvapaikanhakijatilanteen jälkeen henkilötunnuksia annettiin vuosina 2016 ja 2017
jopa noin 30 miesten tunnusta vuodessa kriittisimmiltä päiviltä.
Henkilötunnusten riittävyyteen lähitulevaisuudessa vaikuttaisi myös henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevaan hankkeen seuraavan vaiheen tavoitteena oleva henkilötunnuksen myöntäminen jatkossa ulkomaalaisille nykyistä laajemmin. Hankkeen seuraavassa vaiheessa on
tavoitteena myöntää ulkomaalaiselle henkilötunnus jo oleskeluluvan hakemisvaiheessa, hyväksyä ulkoisen palveluntarjoajan tekemä tunnistaminen myös henkilötunnuksen myöntämistä varten sekä ottaa käyttöön kokonaan uusi etärekisteröintimenettely. Nämä henkilötunnusjärjestelmään suunnitellut muutokset lisäisivät entisestään tunnusten kulutusta.

2. Ehdotus ja muut arvioidut ratkaisuvaihtoehdot
2.1.

Ehdotus
Ehdotetulla muutoksella ei muutettaisi henkilötunnuksen perusrakennetta. Henkilötunnuksen muoto ja pituus säilyisi nykyisenä ja se muodostuisi uudistettunakin
syntymäajasta, yksilönumerosta ja tarkistusmerkistä. Jo annettuihin henkilötunnuksiin ei tulisi muutoksia. Yksilönumeron viimeinen numero olisi jatkossakin miehillä
pariton ja naisilla parillinen. Henkilötunnuksen tarkistusmerkki laskettaisiin jatkossakin nykyisen laskentasäännön mukaan eikä sen laskemisessa otettaisi huomioon syntymävuosisataa osoittavaa välimerkkiä.
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Henkilötunnusta uudistettaisiin siten, että nykyisten välimerkkien lisäksi otettaisiin
käyttöön uusia syntymävuosisadan osoittavia välimerkkejä. Samalla välimerkki yhdistettäisiin osaksi yksilönumeroa ja se olisi muutoksen jälkeen yksilöivänä tietona
merkitsevä. Henkilötunnus olisi muutoksen jälkeen yksilöivä ja ainutkertainen vain
kokonaisena merkkijonona eli välimerkki huomioon ottaen.
Syntymävuosisadan osoittavan välimerkin muuttaminen merkitseväksi tarkoittaisi
sitä, että jokainen nykyisin käytössä oleva ja jokainen uusi välimerkki muodostaisi
henkilötunnuksen yksilönumeroiden kolminumeroisen luvun antoalueen. Viiden
uuden välimerkin käyttöönotto moninkertaistaisi siten päiväkohtaisesti käytettävissä olevien henkilötunnusten määrän. Kullekin uudelle syntymävuosisadan osoittavalle merkille voitaisiin antaa yksilönumeroiden numeroista muodostuva osa nykyisten yksilönumeron muodostumissääntöjen mukaisesti. Uusia välimerkkejä
otettaisiin käyttöön vasta käytettävissä olevien nykyisten välimerkkien yksilönumeroiden loputtua. Uusia välimerkkejä annettaisiin siten uusiin henkilötunnuksiin vain
niissä tapauksissa, joissa kyseiselle syntymäpäivälle ei olisi enää annettavissa nykyisin käytössä olevia välimerkkejä.
2.2.

Vaihtoehdot
Henkilötunnuksen rakenteen uudistaminen aiheuttaa henkilötunnuksen laaja-alaisen käytön takia merkittäviä kustannuksia erityisesti tietojärjestelmiin ja automatisoituun tiedonsiirtoon. Tavoitteena on tehdä järjestelmämuutoskustannukset kokonaisuutena minimoiva uudistus, taata henkilötunnusten riittävyys pitkälle tulevaisuuteen ja aiheuttaa vähiten muutoksia tietojen käsittelyprosesseihin ja -käytänteisiin. Vaihtoehtojen arviointi on tehty vuosien 2020 ja 2021 aikana sidosryhmien
kanssa. Vaihtoehtojen tarkasteluun osallistuivat Digi- ja väestötietovirasto, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Maahanmuuttovirasto, Opetushallitus, Poliisihallitus ja Verohallinto. Lisäksi ratkaisuvaihtoehtoja vertailtaessa on arvioitu ja otettu
huomioon muiden Pohjoismaiden tekemiä henkilötunnusten riittävyysratkaisuja ja
niiden vaikutuksia.
Arvioiden mukaan nyt ehdotettava henkilötunnuksen rakenteen uudistaminen aiheuttaisi tietojärjestelmiin sellaisia muutoksia, jotka ovat toteutettavissa arvioiduista vaihtoehdoista nopeimmin ja aiheuttaisivat vähiten muutosvaikutuksia tietojen käsittelyprosesseissa. Muille mahdollisille muutoksille henkilötunnuksen rakenteessa tarvittaisiin myös pidempi siirtymäaika kuin nyt ehdotettavalle henkilötunnuksen rakenteen uudistamiselle varattava hieman yli puolen vuoden aika. Muutokset on ehdittävä tehdä riittävän ajoissa jo lähivuosina käsillä olevan riittävyysongelman ratkaisemiseksi.
Kokonaan uusi tunnus
Ratkaisussa kaikille henkilöille annettaisiin kokonaan uusi henkilötunnus, joka
koostuisi satunnaisesta numerosarjasta, eikä siitä ilmenisi lainkaan henkilötietoja.
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Tämän toteuttamiseksi olisi lukuisia mahdollisia variaatioita. Tunnus voisi muodostua muilla kuin nykyisten henkilötunnusten käytössä olevilla numeroilla alkavasta
esimerkiksi kymmennumeroisesta luvusta ja luvun perään liitettävästä tarkistusmerkistä (kuten 4000206999E) ja se täyttäisi ainutkertaisuuden, riippumattomuuden, riittävyyden sekä merkitsemättömyyden kriteerit. Yhdelle tietyllä numerolla alkavalle tunnusten antoalueelle olisi annettavissa lähes miljardi eri tunnusta ja järjestelmä olisi laajennettavissa ottamalla käyttöön uusia antoalueita. Tämä ratkaisu
vastaisi niin riittävyys- kuin muihinkin nykyisessä henkilötunnuksessa tunnistettuihin ongelmiin. Ratkaisu olisi kuitenkin työläs ja kallis toteuttaa, eikä se olisi käyttöönotettavissa riittävän nopeasti riittävyysongelman ratkaisemiseksi. Tämän vaihtoehdon yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia on arvioitu kattavasti henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman henkilön identiteetin hallinnoimista
selvittäneessä työryhmässä.
Sukupuolisidonnaisuuden poistaminen henkilötunnuksesta
Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuuden poistaminen mahdollistaisi henkilötunnuksen yksilönumeron antamisen sukupuoliriippumattomasti, jolloin käytännössä niille edellä mainituille päiville, joilla henkilötunnusten riittävyys on kriittistä,
vapautuisi miehille annettavaksi vapaana olevia naisen yksilönumeroita. Tämä ei
olisi kuitenkaan pitkäaikainen ratkaisu henkilötunnusten riittävyyteen, koska se
toisi lisää tunnuksia vain muutamiksi vuosiksi. Sukupuolisidonnaisuuden poistamisesta aiheutuvia vaikutuksia on arvioitu henkilötunnuksen uudistamista ja valtion
takaaman henkilön identiteetin hallinnoimista selvittäneessä työryhmässä ja sen
jälkeen tehdyssä virkavalmistelussa. Sukupuolisidonnaisuuden poistaminen henkilötunnuksesta aiheuttaisi tietojärjestelmissä ja henkilötunnuksen käsittelyprosesseissa ja käytännöissä sellaisia muutoksia, ettei muutosta olisi mahdollista tehdä
riittävän nopeassa aikataulussa. Sukupuolisidonnaisuuden poistaminen ja sukupuolineutraalisuus henkilötunnuksessa sisältyvät kuitenkin henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman henkilön identiteetin hallinnointia valmistelevan
hankkeen myöhempiin vaiheisiin ja tavoitteisiin ja ne on tarkoitus valmistella myöhemmin hankkeen aikana.
Muutokset henkilötunnuksen merkkivalikoimaan ja tarkistusmerkin laskentatavan muuttaminen
Tässä ratkaisuvaihtoehdossa henkilötunnuksen tarkistusmerkin laskentaa muutettaisiin eri variaatioin, esimerkiksi siten, että syntymävuosisadan osoittava välimerkki muutettaisiin numeroksi ja siirryttäisiin käyttämään kaikkia henkilötunnuksen kymmentä numeroa tarkistusmerkin laskennassa. Toinen vaihtoehto olisi
muuttaa nykinen yksilönumero yksilöosaksi, johon tulisi mukaan kirjaimia (esimerkiksi 100150A01BY). Tarkistusmerkki laskettaisiin tällöin näin muodostuvasta seitsemän tai kahdeksan merkin numerosarjasta. Tarkistusmerkin laskentakaavan
muuttaminen olisi kuitenkin erittäin suuri muutos ja aiheuttaisi hyvin suuret ja laajaalaiset tietojärjestelmämuutokset.
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Syntymäaika päätellään henkilötunnuksesta
Henkilötunnusten riittävyyden varmistamiseksi henkilötunnusta voitaisiin muuttaa
siten, että henkilön syntymäaika olisi pääteltävissä henkilötunnuksesta laskukaavan avulla esimerkiksi siten, että kuukautta osoittavaan lukuun lisättäisiin antoalueen mukaan esimerkiksi jokin luvuista 20, 40, 60 tai 80. (esimerkiksi
102150A100H). Syntymäajan päättely aiheuttaisi kuitenkin väistämättä muitakin
muutoksia järjestelmissä, mm. tarkistusalgoritmin muuttamisen, mistä aiheutuisi
erittäin suuret kustannukset.
Syntymäaikaosan antaminen seuraavalle vapaalle päivälle
Syntymäaikaosa voitaisiin antaa seuraavalle vapaalle päivälle niiltä päiviltä, joilla
henkilötunnuksia on enää jäljellä vain vähän tai ne ovat kokonaan loppuneet. Tällöin henkilötunnusten syntymäajat eivät enää kaikissa tapauksissa osoittaisi henkilön todellista syntymäaikaa ja aikaa myöten tällaisten tunnusten määrä lisääntyisi.
Muutos olisi mahdollista toteuttaa ensinnäkin siten, että syntymäaikatieto samalla
kokonaan oikeudellisesti erotettaisiin henkilötunnuksesta, jolloin se välitettäisiin väestötietojärjestelmän tietopalveluissa erillisenä tietona kaikille henkilötunnusta käsitteleville tahoille tai syntymäaikaa tarvitseva toimija hankkisi tiedon erikseen
muulla tavalla kuten kysymällä sitä henkilöltä. Tunnus olisi yksilöivä nykyiseen tapaan. Syntymäaikatietoa ei tällöin voisi enää lainkaan lukea henkilötunnuksesta,
mikä edellyttäisi suuria muutoksia henkilötunnusta käsitteleviin järjestelmiin ja käytäntöihin. Kokonaiskustannukset nousisivat tässä mallissa merkittävästi korkeammiksi kuin valitussa ratkaisumallissa.
Toinen tapa toteuttaa syntymäajan merkitseminen toiselle päivälle vastaisi sitä, miten Ruotsissa on ratkaistu henkilötunnusten riittävyyttä koskeva ongelma. Ruotsissa syntymäaika merkitään Suomen henkilötunnusta vastaavalla tavalla tunnuksen kuuteen ensimmäiseen numeroon. Jos henkilön syntymäpäivällä ei kuitenkaan
ole enää vapaata tunnusta, syntymäaika voidaan merkitä henkilötunnukseen jollekin toiselle päivälle saman kuukauden ajalta. Oikeudellisesti syntymäaikatietoa ei
ole erotettu tunnuksesta ja sen saa edelleen siitä lukea. Henkilötunnusta käsittelevät tahot eivät myöskään välttämättä tiedä, mihin tunnuksiin syntymäaika on merkitty täsmällisesti ja mihin tunnuksiin vain kuukauden tarkkuudella, vaikkakin tieto
on tarvittaessa väestörekisteristä saatavissa. Käytännössä Ruotsin henkilötunnuksesta on siis nykyään luettavissa syntymäaikatieto kuukauden tarkkuudella, kun se
Suomessa voidaan lukea tunnuksesta päivän tarkkuudella.
Ruotsin edellä kuvattu riittävyysratkaisu otettiin käyttöön vuonna 2009 ja se valittiin
lähinnä siksi, että ratkaisua pidettiin kustannuksiltaan kohtuullisena. Arvio perustui
siihen, että yhteiskunnassa on lopulta hyvin harvoja tilanteita, joissa syntymäaika
on tarpeen tietää päivän tarkkuudella, eikä muutos siksi edellytä laajoja tietojärjes-
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telmäuudistuksia tai muita ongelmia. Käyntiasioinnissa täysi-ikäisyyttä todistettaessa henkilötunnukseen merkityllä syntymäajalla ei lisäksi ole merkitystä, koska
henkilön oikea syntymäaika on luettavissa hänen henkilöllisyystodistuksestaan.
Järjestelmä on ollut Ruotsissa käytössä vuodesta 2009 ja sellaisia tunnuksia,
joissa syntymäaika ei vastaa henkilön todellista syntymäaikaa, on annettu jo noin
25 000.
Edellä kuvattua Ruotsin riittävyysratkaisua ei pidetty asian valmistelussa tarkoituksenmukaisena, koska henkilötunnuksen semantiikan muuttaminen aiheuttaisi tietojärjestelmiin kokonaisuudessaan suurempia muutoksia. Tällä hetkellä henkilötunnuksen syntymäaikatietoa pidetään luotettavana syntymäajan osoittavana tietona ja on tavallista, että eri tietojärjestelmissä tieto luetaan henkilötunnuksesta.
Tämä on ollut laajasti käytäntönä vuosikymmeniä. Käytettävissä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten laajasti eri prosesseissa tosiasiallisesti tarvittaisiin tarkkaa syntymäaikatietoa, mutta on selvää, että henkilötunnuksen syntymäaikatiedon muuttuminen likiarvoksi tarkoittaisi järjestelmämuutoksia useimpiin niistä tietojärjestelmistä,
joissa syntymäaika luetaan henkilötunnuksesta. Syntymäajan likiarvoistaminen ei
olisi pelkästään tekninen muutos vaan myös merkittävä toiminnallinen muutos.
Syntymäaikatietoa voidaan lisäksi käyttää vertailevana tekijänä henkilötunnuksen
oikeellisuustarkistuksissa myös silloin kun syntymäaikatieto kerätään muilla tavoin.

3. Asetuksenantovaltuus
VTJ-lain 11 §:n 2 momentin mukaan henkilötunnus on yksilöllinen ja se muodostuu
syntymäajasta, yksilönumerosta ja tarkistusmerkistä. Yksilönumerolla erotetaan
samana päivänä syntyneet henkilöt toisistaan ja se sisältää tiedon henkilön sukupuolesta. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä henkilötunnuksen yksityiskohtaisesta sisällöstä.

4. Yksityiskohtaiset perustelut
VTJ- asetuksen 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykyään syntymäajan
ja yksilönumeron välissä oleva erillinen merkki yhdistettäisiin osaksi yksilönumeroa. Pykälän 1 momentti pysyisi ennallaan. Pykälän 2 momentista ehdotetaan poistettavaksi momentin toinen virke, jossa säädetään syntymäajan jäljessä olevasta
vuosisataa ilmaisevasta merkistä.
Yksilönumeron muodostumista koskevaa pykälän 3 momenttia muutettaisiin siten,
että siihen lisättäisiin välimerkkiä koskevat säännökset. Syntymäajan jäljessä oleva
välimerkki olisi ehdotuksen mukaan jatkossa osa yksilönumeroa, joka muodostuisi
siten välimerkistä ja sen perässä olevasta kolminumeroisesta luvusta. Yksilönumero muodostuu nykyään vain kolminumeroisesta luvusta. Mahdollisiksi välimerkeiksi lisättäisiin samalla uusia kirjaimia. 2000-luvulla syntyneillä otettaisiin nykyisen A-kirjaimen lisäksi käyttöön kirjaimet B, C, D, E ja F. 1900-luvulla syntyneillä
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otettaisiin nykyisen yhdysmerkin (-) lisäksi käyttöön kirjaimet Y, X, W, V ja U. 1800luvulla syntyneillä nykyinen plusmerkki (+) säilyisi ainoana välimerkkinä eikä siihen
tehtäisi muutoksia.
Uusina välimerkkeinä käytettäisiin kirjaimia versaalimuodossa siten, että 2000-luvulla käytettäisiin samaa sarjaa laskevasti nykyisin käytössä olevan A:n jälkeen
B:stä alkaen ja 1900-luvulla nousevasti, päinvastaisesta suunnasta Y:stä alkaen.
Uusia välimerkkejä esitetään otettavaksi käyttöön vuosisataa kohden viisi. Loput
kirjaimet ehdotetaan jätettäväksi tässä vaiheessa 2100-luvun tai muuhun mahdolliseen tulevaan tarpeeseen. Uusina merkkeinä ei esitetä käytettäväksi numeroita
0,1,2,3,4,5,6,7,8 ja 9, sillä välimerkkinä ei ole tunnuksessa aiemminkaan käytetty
numeroita. Merkin kummallakin puolella olevat numerot erottuvat selkeämmin, kun
niiden välissä oleva merkki on muu kuin numero. Uusina välimerkkeinä ei ehdoteta
käytettäväksi muita merkkejä kuin kirjaimia, kuten *, ?, ! tai =. Näiden merkkien
käyttö aiheuttaisi merkistöongelmia sekä ongelmia tietojärjestelmien ohjelmakoodeissa, joissa näitä merkkejä on voitu varata muuhun käyttöön.
Ehdotetussa muodossa toteutuessaan henkilötunnus olisi jatkossa yksilöivä kokonaisena merkkijonona välimerkki mukaan lukien, sillä välimerkki voisi olla ainut saman syntymäpäivän mukaiset henkilötunnukset erotteleva henkilötunnuksen
merkki.
Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2023, mikä jättäisi vajaan puolen vuoden siirtymäajan tarvittavien tietojärjestelmämuutosten tekemiselle. Välttämätöntä
olisi, että siirtymäaikana ainakin väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitämiseen
suoraan osallistuvat viranomaiset (Digi- ja väestötietovirasto, Maahanmuuttovirasto ja Verohallinto) ehtivät ennen asetuksen voimaantuloa tehdä tietojärjestelmiinsä asetuksen edellyttämät muutokset. Asetuksen olisi tärkeää tulla voimaan
ennen kuin henkilötunnusten saajien piiriä laajennetaan.
Uudet välimerkit otettaisiin käyttöön vasta sen jälkeen, kun nykyisten välimerkkien
mukaiset syntymäpäiväkohtaiset yksilönumerot olisi käytetty. Käytännössä tämän
vuoksi ensimmäinen uudenmallinen tunnus myönnetään tämänhetkisen arvion
mukaan vuoden 2023 loppupuolella tai vuonna 2024. Ensimmäisen uudenmallisen
tunnuksen antamisen ajankohtaan vaikuttaa kuitenkin ennen kaikkea maahanmuuton määrän aiheuttama nykyisen mallisten tunnusten antamistarve. Jos humanitaarisen tai tavanomaisen maahanmuuton määrät nousevat nykyisestä, aiheuttaa
se todennäköisesti myös nykyisen mallisten tunnusten loppumisen kriittisiltä päiviltä jonkin verran tässä esitettyä aiemmin. Uudenmallisten tunnusten määrän arvioidaan kuitenkin seuraavan noin vuosikymmenen aikana jäävän erittäin pieneksi,
minkä johdosta yhteiskunnan kaikkien toimijoiden ei olisi välttämätöntä tehdä asetuksen edellyttämiä tietojärjestelmämuutoksia vielä siirtymäajan aikana.
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5. Vaikutukset
Ehdotetulla asetusmuutoksella olisi tietojärjestelmien päivittämisestä aiheutuvia
suhteellisen merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sekä yksityisellä että julkisella
sektorilla. Muutoksella olisi lisäksi tiettyjä vaikutuksia henkilötunnusta käsittelevien
organisaatioiden toimintaan ja tiedonhallintaan sekä vaikutuksia yksityishenkilöihin.
Ehdotetun asetuksen vaikutusten lisäksi alla kuvataan lyhyesti myös suunnitellun
henkilötunnuksen saavien piirin laajentamisen vaikutuksia. Henkilötunnuksen saavien piirin laajentaminen on henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman
identiteetin hallinnoimista varten asetetun hankkeen myöhemmän vaiheen tavoitteena. Koska henkilötunnuksen rakenteen muuttamisen tavoitteena on varmistaa
käytettävissä olevien henkilötunnusten riittävyys myös henkilötunnuksen saavien
piirin laajentamisen mahdollistamiseksi, on jo tässä ehdotuksessa syytä arvioida
myös henkilötunnuksen piirin laajentamisen vaikutuksia.
5.1.

Taloudelliset vaikutukset
Yleistä kustannusarvioista
Ehdotetun muutoksen taloudellisia vaikutuksia on arvioitu vuosien 2020 ja 2021
aikana haastattelujen, kustannusvaikutuskyselyn, tämän asetusluonnoksen lausuntopyynnön sekä vuonna 2022 tehdyn ministeriöiden hallinnonalojen kustannusten tarkennuspyynnön avulla. Ehdotettava välimerkillisen henkilötunnuksen ratkaisu ei ole kustannusarvioihin vaikuttavasti muuttunut vuodesta 2020, joten kaikki
tässä esiteltävien selvitysten perusteella saadut kustannusarviot perustuvat nyt ehdotettavaan välimerkillisen henkilötunnuksen rakenteeseen.
Vuoden 2020 syksyllä ja vuoden 2021 alussa tehtiin henkilötunnuksen uudistamista selvittäneen työryhmän työtä tarkentava selvitys uudistettavan henkilötunnusjärjestelmän vaikutuksista keinotekoiset henkilötunnukset korvaavana ratkaisuna. Tämän selvityksen osana arvioitiin myös taloudellisia vaikutuksia, jotka aiheutuisivat välimerkillisen henkilötunnuksen käyttöönotosta yksityiselle sektorille,
kunnille, valtionhallinnolle ja Kansaneläkelaitokselle. Selvitys tehtiin haastatteluiden sekä kustannusvaikutuskyselyn avulla.
Kun tästä asetusluonnoksesta pyydettiin lausuntoja keväällä 2021, pyydettiin lausunnonantajia samalla arvioimaan asetusmuutoksesta aiheutuvia vaikutuksia, kuten lausunnonantajalle aiheutuvia kokonais- ja ostopalvelukustannuksia.
Valtiovarainministeriö on myös pyytänyt alkuvuodesta 2022 jokaiselta ministeriöltä
arviot välimerkillisen henkilötunnuksen käyttöönoton aiheuttamien välttämättömien
tietojärjestelmämuutosten kustannuksista kunkin ministeriön hallinnonalalla.
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Kaikki tässä muistiossa esitetyt euromääräiset kustannusarviot on tehty sillä teoreettisella oletuksella, että toimijat, joihin muutos vaikuttaisi, päivittäisivät välittömästi, käytännössä vuoden 2022 aikana, kaikki tietojärjestelmänsä kyvykkäiksi käsittelemään uudenmallisia henkilötunnuksia. Uudenmallisten henkilötunnusten erittäin pienen määrän vuoksi tähän ei tosiasiallisesti olisi suurimmalla osalla toimijoista välitöntä tarvetta, vaan tietojärjestelmämuutoksia olisi mahdollista tehdä pidemmällä aikavälillä ja usein vasta siten, että muutos otetaan huomioon uusia järjestelmiä rakennettaessa. Tämä mahdollistaisi kustannusten jakautumisen pidemmälle aikavälille ja myös alentaisi merkittävästi muutoksesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Ehdotetusta muutoksesta aiheutuvien toimialakohtaisten kustannusten arvioidaan siksi jäävän todellisuudessa tässä jaksossa esitettyjä laskennallisia
enimmäisarvioita matalammiksi.
Muutoksesta aiheutuisi vain kertaluonteisia kustannuksia, eikä sillä olisi pysyviä
kustannusvaikutuksia.
Yksityinen sektori ja kunnat
Vuoden 2020 syksyllä ja vuoden 2021 alussa tehdyssä selvityksessä kustannusarvioita pyydettiin erikseen toimialoilta, joille arvioitiin koituvan suurimmat kustannukset ehdotetuista muutoksista. Nämä toimialat olivat energiateollisuus, finanssiala, järjestöt ja yhteisöt, kaupan ala, tietoliikenneala, sosiaali- ja terveydenhuolto
sekä työeläkeala. Myöhemmin arvioituihin toimialoihin lisättiin myös laboratorioala.
Energiateollisuus ry ja Kaupan liitto avustivat oman toimialansa kustannusarvioiden selvittämisessä. Finanssiala ry avusti finanssialan vastausten keräämisessä.
Tietoliikennealan kustannusarviot kerättiin Finnet-liiton avulla. Sairaanhoitopiirien
kustannusarviot keräsi Kuntaliitto ja yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden vastaukset Hyvinvointiala HALI ry. Kustannusarvioita pyydettiin ja saatiin
myös kunnista. Lisäksi haastateltiin asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimittajia
sekä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmätoimittajia. Erikseen koottuja kustannusarvioita täydennettiin tämän asetusluonnoksen lausuntokierroksen yhteydessä. Lausuntopalautteen perusteella on täsmennetty erityisesti kuntien ja sairaanhoitopiirien kustannusarvioita.
Vastausten perusteella ehdotetun muutoksen vaikutukset tietojärjestelmiin vaihtelivat eri toimijoiden välillä merkittävästi. Osa vastaajista ilmaisi välimerkkien lisäämisen olevan suhteellisen pieni järjestelmämuutos, joka ei aiheuttaisi suuria kustannuksia. Erityisesti työeläkealalle, finanssialalle sekä sosiaali- ja terveydenhuollolle uusien välimerkkien käyttöönotto tulisi aiheuttamaan merkittävät kertaluonteiset kustannukset. Työeläkeala arvioi koko alan kustannuksiksi 4,5 miljoonaa euroa
ja finanssiala 35 miljoonaa euroa. Kaupan ala arvioi kokonaiskustannuksikseen 7,9
miljoonaa euroa, energia-ala 5,9 miljoonaa euroa, tietoliikenneala 1,4 miljoonaa
euroa ja laboratorioala 2 miljoonaa euroa. Kustannusten suuruuteen vaikuttaa selvitysten perusteella pääasiallisesti muutoksia vaativien järjestelmien ja niiden välisten integraatioiden määrä, arkkitehtuuri sekä muutosten käyttöönottoaikataulu.
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Henkilötunnusten käsittelytavat järjestelmissä sekä järjestelmien ikä ja elinkaaren
vaihe vaikuttavat kustannusten kokoluokkiin erityisesti finanssialalla. Kustannuksia
on toisaalta samoista syistä mahdollista arvioidusta alentaa muutosten toimeenpanoa jaksottamalla. Järjestelmätoimittajien kanssa tehtyjen sopimusten hinnoittelurakenteet vaikuttavat myös kustannusten kokoluokkiin.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa kustannukset muodostuvat korkeiksi edellä mainittujen syiden lisäksi myös järjestelmille asetettujen toimintavarmuusvaatimusten
vuoksi. Sairaanhoitopiirien yhteenlasketuiksi laskennallisiksi kustannuksiksi arvioitiin noin 11 miljoonaa euroa, kun taas sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten toimijoiden kustannusten arvioitiin olevan noin 1,6 miljoonaa euroa.
Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien tehtävät siirretään sosiaalija terveydenhuollon uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille, eli
niiden omaisuus, vastuut ja velvoitteet siirtyvät yleisseuraantona hyvinvointialueille, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Vaikka kustannusarviot on tehty nykyisten sairaanhoitopiirien osalta,
muutosten toteuttamisesta vastaavat siten tosiasiallisesti niiden tilalle perustettavat
uudet hyvinvointialueet. Vastuiden siirtämisellä ei ole kuitenkaan vaikutusta kustannusarvioiden suuruuteen.
Koska annetut kustannusarviot kattoivat yleensä vain osan kunkin toimialueen toimijoista, jouduttiin kustannusarvioita skaalaamaan toimialakohtaisten kokonaiskustannusten arvioimiseksi. Kustannusarvioiden skaalaaminen tehtiin toimialakohtaisesti riippuen saatavilla olleista luvuista. Osassa toimialoista arvio perustettiin
vastaajien liikevaihtoon, jota verrattiin toimialakohtaisiin liikevaihtoihin. Liikevaihtojen avulla laskettiin vastaajien kattavuus toimialasta. Vastaajien yhteenlasketut
kustannukset kerrottiin samassa suhteessa. Finanssialalla skaalauksessa käytettiin vakuutusmaksutuloja ja markkinaosuuksia. Sosiaali- ja terveydenhuoltotoimialalla skaalaus tehtiin sairaanhoitopiirien osalta niiden alueiden asukaslukua ja
sairaanhoitopiirien lukumäärää hyödyntäen.
Kuntien osalta kustannukset skaalattiin kuntien asukasluvun perusteella. Kuntien
yhteenlasketuiksi teoreettisiksi kokonaiskustannuksiksi saatiin 16,9 miljoonaa euroa. Tosiasiallisesti kunnissa muutoksia pystytään kuitenkin ajoittamaan huomattavasti pidemmälle aikavälille ja useimmiten toteuttamaan tietojärjestelmien muun
uusimisen yhteydessä. Todellisuudessa kunnille aiheutuvien kustannusten arvioidaan siten jäävän merkittävästi tätä matalammiksi.
Kunnille aiheutuvia kustannuksia ei olisi tarpeen kattaa uusilla määrärahoilla tai
valtionosuuksien korotuksina. Kuntien valtionosuuksissa on otettu huomioon tavanomaiset lakisääteisten tehtävien hoitamiseen liittyvät kehittämiskustannukset,
joihin ehdotuksessa olevien vaatimusten voidaan katsoa kuuluvan.
Valtionhallinto ja Kansaneläkelaitos
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Vuoden 2020 syksyllä ja vuoden 2021 alussa tehdyssä selvityksessä selvitettiin
myös valtionhallinnolle ja Kansaneläkelaitokselle välimerkillisen henkilötunnuksen
käyttöönotosta aiheutuvia kustannuksia. Arvion taloudellisista vaikutuksista selvitystä varten antoivat Digi- ja väestötietovirasto, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Maahanmuuttovirasto, Maanmittauslaitos, Opetushallitus ja Verohallinto. Valtion viranomaisten kustannusarvioita on lisäksi täsmennetty asetusluonnoksesta
saatujen lausuntojen perusteella. Asetusluonnoksesta keväällä 2021 järjestetyn
lausuntokierroksen yhteydessä kustannusarvion antoivat edellä mainittujen lisäksi
Puolustusvoimat, Oikeusrekisterikeskus, Tilastokeskus, Tuomioistuinvirasto, Rikosseuraamuslaitos, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Valtiokonttori, Poliisihallitus, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Vastaavasti kuin yksityisen sektorin ja kuntien osalta, myös valtion viranomaisten
euromääräisiä kustannuksia on arvioitu sillä teoreettisella oletuksella, että kaikki
tietojärjestelmät jouduttaisiin päivittämään jo vuoden 2022 aikana, minkä vuoksi
kustannusarviot ovat tosiasiallisesti monelta osin suurempia kuin tosiasiallisesti toteutuvat kustannukset. Välttämättömiä tietojärjestelmämuutoksia jo ennen muutoksen voimaantuloa vuonna 2022 joutuvat tekemään väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjänä toimiva Digi- ja väestötietovirasto sekä ulkomaalaisten tietoja väestötietojärjestelmään tallettavat Maahanmuuttovirasto ja Verohallinto. Kokonaisuudessaan valtion viranomaisia koskeva kustannusarvio vuosille 2022–2027 on karkeasti arvioituna hieman yli 4 miljoonaa euroa, josta edellä mainittujen välttämättömiä
muutoksia tekevien organisaatioiden osuus vuodelle 2022 on hieman yli miljoona
euroa. Muiden viranomaisten määrärahatarpeiden voidaan katsoa jakautuvan
useille vuosille, sillä tietojärjestelmäpäivityksiä voidaan tehdä järjestelmien elinkaaren mukaisesti.
Vaikutukset valtion vuoden 2022 talousarvioon
Valtaosa edellä kuvatuista kustannuksista toteutuisi vasta asetuksen voimaantuloa
seuraavina vuosina ja monelta osin todellisia kustannuksia pystytään pienentämään jaksottamalla muutoksia tietojärjestelmien elinkaaren mukaisesti. Tiettyjen
viranomaisten olisi kuitenkin välttämätöntä toteuttaa välimerkillisen tunnuksen
käyttöönottoon liittyviä tietojärjestelmämuutoksia jo ennen asetuksen voimaantuloa. Valtion viranomaisten kustannusarvioita on edelleen täsmennetty alkuvuodesta 2022 ministeriöiltä saatujen hallinnonalakohtaisten kustannusarvioiden perusteella. Kustannusarvioita pyydettiin välimerkillisen henkilötunnuksen käyttöönoton aiheuttamien välttämättömien ja siten vuonna 2022 toteutettavien tietojärjestelmämuutosten kustannuksista. Muutoksia joutuvat välttämättä ennen muutoksen
voimaantuloa tekemään esimerkiksi väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjänä toimiva Digi- ja väestötietovirasto sekä ulkomaalaisen tietoja väestötietojärjestelmään
tallettavat Maahanmuuttovirasto ja Verohallinto. Näille organisaatioille myönnettiin
vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa rahoitusta asetusmuutoksen johdosta,
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jotta tarvittavat järjestelmäpäivitykset saadaan rakennettua ja testattua ennen asetuksen voimaantuloa.
Vuonna 2022 toteutetun ministeriöiden hallinnonalojen kustannusarviokyselyn vastauksissa esitettiin myös muita merkittäviä määrärahatarpeita. Muiden määrärahoja tarvitsevien tahojen kokonaisarvio kustannuksista oli noin 3 miljoonaa euroa.
Näiden lisäksi Kansaneläkelaitoksen olisi lisäksi pystyttävä käsittelemään uudenmallisia henkilötunnuksia Kanta-palveluissa.
Muiden viranomaisten tulevien vuosien mahdolliset määrärahatarpeet tulisi käsitellä erikseen osana viranomaisille osoitettuja määrärahoja. Siltä osin kuin välimerkillisen henkilötunnuksen edellyttämät tietojärjestelmämuutokset on mahdollista toteuttaa muun tietojärjestelmäpäivityksen tai uuden tietojärjestelmän käyttöönoton
yhteydessä, tulisi muutoksen edellyttämät määrärahat ottaa huomioon hankkeiden
budjetoinneissa.

5.2.

Vaikutukset viranomaistoimintaan, tiedonhallintaan ja yksityisen sektorin toimijoihin
Viranomaisten ja yksityisen sektorin toimijoiden olisi toiminnassaan kyettävä käsittelemään muutetun rakenteen mukaisia henkilötunnuksia. Tällä olisi erityisesti taloudellisia vaikutuksia edellä kuvatun mukaisesti viranomaisten ja yksityisen sektorin tietojärjestelmiin. Henkilötunnuksia käsittelevien viranomaisten ja yksityisten
sektorin toimijoiden olisi tämän lisäksi perehdytettävä esimerkiksi asiakaspalveluhenkilökuntansa sekä muut henkilötietoja käsittelevät asiantuntijansa muutettavan
henkilötunnuksen rakenteeseen ja otettava muutos huomioon omissa ohjeistuksissaan ja prosesseissaan ja niihin liittyvässä viestinnässä. Koska välimerkki voisi olla
ainut henkilötunnukset toisistaan erotteleva merkki, voisi uuden välimerkin korvaaminen erehdyksessä nykyisin käytössä olevalla välimerkillä johtaa vahingolliseen
eri henkilöiden tietojen sekoittumiseen.
Nykyisen rakenteisia henkilötunnuksia annettaisiin niin pitkään kuin niitä olisi syntymäpäivä- ja sukupuolikohtaisesti käytettävissä. Tämän vuoksi olisi todennäköistä, että voimaantuloa seuraavina ensimmäisinä vuosina muutetun rakenteen
mukaisia tunnuksia annettaisiin erittäin vähän suhteessa henkilötunnusten kokonaismäärään. Jos henkilötunnuksia yksilöintikeinona käsittelevän toimijan järjestelmä ei välittömästi pystyisi käsittelemään muutetun rakenteista henkilötunnusta,
joutuisi organisaatio käsittelemään henkilön tietoja esimerkiksi keinotekoisella henkilötunnuksella siihen saakka, kunnes tarvittavat järjestelmämuutokset on tehty.
Järjestelmässä käytettävä keinotekoinen henkilötunnus jouduttaisiin tällöin esimerkiksi manuaaliprosessin avulla yhdistämään väestötietojärjestelmässä olevaan
muutetun rakenteen mukaiseen henkilötunnukseen. Vaihtoehtoiset menetelmät ja
manuaaliprosessit vaihtelisivat toimijoittain ja järjestelmittäin ja voisivat olla koko-
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naan uusiakin toimintatapoja. Käytännössä olisi väistämätöntä, että asetuksen voimaantuloa seuraisi tietojärjestelmien elinkaarta vastaava väliaika, jonka aikana tietojärjestelmien kyky käsitellä uudenmallisia henkilötunnuksia vähitellen yhteiskunnassa laajenisi.
Jos viranomaisen tai yksityisen sektorin toimijan olisi väliaikana hyödynnettävä manuaaliprosesseja kyetäkseen käsittelemään uuden välimerkin sisältäviä tunnuksia,
lisäisivät nämä menettelyt organisaatioiden työtä esimerkiksi henkilöiden tietoja eri
lähteistä yhdistettäessä. Manuaaliprosessien käyttö lisäisi jossain määrin myös sekaannusten ja virheiden todennäköisyyttä. Uudistuksen voimaantuloa seuraavina
ensimmäisinä vuosina muutetun rakenteen mukaisia tunnuksia annettaisiin kuitenkin todennäköisesti niin vähän, että mahdolliset työmäärän lisäykset ja muut ongelmat jäisivät toimijakohtaisesti pieniksi. Suurella osalla henkilötunnuksia laajasti
käsittelevistä organisaatioista on lisäksi jo ennestään olemassa vaihtoehtoisia menettelyjä esimerkiksi niiden ulkomaalaisten henkilöiden tietojen käsittelyyn, joilla ei
ole lainkaan henkilötunnusta.
Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman henkilön identiteetin hallinnoimista varten asetetussa valtiovarainministeriön hankkeessa on myöhemmän
vaiheen tavoitteena laajentaa henkilötunnuksen saavien piiriä eli mahdollistaa henkilötunnuksen saaminen myös henkilöille, jotka sitä eivät tällä hetkellä voi saada.
Henkilötunnusten rakenteen muuttamisella varmistetaan henkilötunnusten riittävyys myös henkilötunnuksen saavien piirin laajentamisen mahdollistamiseksi.
Henkilötunnuksen saavien piirin laajentaminen vähentäisi henkilön yksilöimiseksi
organisaatioiden omassa toiminnassa käytettävien yksilöintitunnusten eli niin sanottujen organisaatiokohtaisten keinotekoisten tunnusten antamisen tarvetta ja niiden käytöstä aiheutuvia ongelmia. Tehdyn selvityksen mukaan keinotekoisten henkilötunnusten antamista voitaisiin organisaatiosta riippuen vähentää 10–50 %, jos
henkilötunnus voitaisiin antaa nykyistä laajemmin ja aikaisemmin. Keinotekoisten
henkilötunnusten määrän väheneminen toisi hyötyjä prosessien tehostumisen ja
palveluiden sujuvuuden näkökulmasta. Esimerkiksi oleskelulupaa tai kansainvälistä suojelua hakeva henkilö voisi saada henkilötunnuksen heti hakemusprosessin
alussa eikä vasta oleskeluluvan saatuaan kuten nykyään.
5.3.

Vaikutukset yksilöiden asemaan
Asetuksen keskeisin vaikutus olisi se, että kaikille niille ulkomaalaisille, joilla on lain
mukaan oikeus suomalaiseen henkilötunnukseen, pystyttäisiin sellainen myös tosiasiallisesti antamaan. Ilman henkilötunnusta suomalaisessa yhteiskunnassa toimiminen on erittäin vaikeaa ja henkilötunnuksen saaminen on käytännössä edellytys yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien toteutumiselle. Henkilötunnusten
loppuminen johtaisikin perusoikeuksien toteutumisen kannalta kestämättömään tilanteeseen.
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Ennen asetuksen muutoksen voimaantuloa annetut henkilötunnukset säilyisivät
ennallaan. Nykyisen rakenteisia henkilötunnuksia annettaisiin muutoksen voimaantulon jälkeenkin niin pitkään kuin kullekin syntymäpäivälle käytettävissä olevia nykyisen rakenteisia henkilötunnuksia sukupuolikohtaisesti riittäisi. Heidän asemaansa muutos ei vaikuttaisi.
Vaikutukset yksilöiden asemaan kohdistuisivat uudistuksen voimaantulon jälkeen
pääosin Suomeen muuttaviin ja ulkomailta Suomeen asioiviin henkilöihin. Periaatteessa on mahdollista, että tulevaisuudessa uudenmallisia tunnuksia jouduttaisiin
antamaan myös Suomessa syntyville lapsille, mutta nykyisillä väestöennusteilla
tämä on erittäin epätodennäköistä.
Muutoksen voimaantulon jälkeen väestötietojärjestelmään rekisteröitävä henkilö
saisi muutetun rakenteen mukaisen henkilötunnuksen, jos hänelle ei olisi enää käytettävissä nykyisen rakenteen mukaista henkilötunnusta. Koska käytettävissä olevat nykyisen rakenteiset henkilötunnukset ovat ensimmäiseksi loppumassa 1980ja 1990-luvuilla olevilta yksittäisiltä syntymäpäiviltä, saisivat muutetun rakenteen
mukaisen henkilötunnuksen todennäköisimmin henkilöt, joiden tiedot rekisteröidään väestötietojärjestelmään ensimmäisen kerran aikuisena. Uuden rakenteisen
henkilötunnuksen saisivat siis todennäköisimmin ensimmäisinä ulkomaalaiset henkilöt kuten maahanmuuttajat. Henkilötunnuksen muuttunut rakenne ei vaikuttaisi
henkilötunnuksen merkitykseen henkilölle, eikä se suoranaisesti muuttaisi henkilöstä henkilötunnukseen merkittyjä henkilötietoja. Koska uudenmallisia tunnuksia
tosiasiallisesti kuitenkin annettaisiin lähinnä maahanmuuttajille, olisi henkilön maahanmuuttajastatus melko suurella todennäköisyydellä tunnukseen sisältyvästä välimerkistä tällöin pääteltävissä. Sama ongelma sisältyisi kuitenkin myös muihin
mahdollisiin riittävyysongelman ratkaisutapoihin.
Jos viranomainen tai yksityisen sektorin toimija ei voi järjestelmässään käsitellä
muutetun rakenteen mukaista henkilötunnusta, saattaisi tämä vaikuttaa negatiivisesti henkilön asemaan esimerkiksi ylimääräisinä selvittelyinä tai viivästyksinä palveluihin pääsemisessä. Uudistuksen voimaantuloa seuraavina vuosina muutetun
rakenteen mukaisia tunnuksia annettaisiin todennäköisesti vain vähän suhteessa
annettavien henkilötunnusten kokonaismäärään. Täten mahdolliset negatiiviset
vaikutukset kohdistuisivat vain rajattuun määrään henkilöitä ja vain suhteessa toimijoihin, jotka eivät voi järjestelmässään muutetun rakenteen mukaista henkilötunnusta käsitellä. Kokonaisuutena näiden haitallisten vaikutusten arvioidaan siten
jäävän melko pieniksi.
Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman henkilön identiteetin hallinnoimista varten asetetussa hankkeessa on myöhemmän vaiheen tavoitteena laajentaa henkilötunnuksen saavien piiriä. Henkilötunnusten rakenteen muuttamisella
varmistetaan henkilötunnusten riittävyys myös henkilötunnuksen saavien piirin laajentamisen mahdollistamiseksi. Hankkeen myöhempien vaiheiden tavoitteiden to-
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teutuessa mahdollistuu henkilötunnusten antaminen nykyistä aiemmassa vaiheessa niille, jotka asioivat suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä helpottaisi ennen henkilön asiointia virastossa tai Suomeen tulemista tapahtuvaa asiankäsittelyä
ja muuta henkilön yksilöintiä ja tietojen yhdistämistä järjestelmissä. Henkilöt voisivat hoitaa asioitaan nykyistä helpommin myös itse jo ennen Suomeen tulemista,
jos he saisivat henkilötunnuksen vielä ulkomailla oleskellessaan. Suomessa jo
oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilölle nykyistä aiemmin annettava henkilötunnus
vähentäisi hänelle nykyisestä organisaatiokohtaisten keinotekoisten henkilötunnusten käyttämisestä aiheutuvia ongelmia tietojen luovuttamisessa ja yhdistämisessä.
5.4.

Yhteiskunnalliset vaikutukset
Henkilötunnusta käytetään suomalaisessa yhteiskunnassa laajasti henkilön yksilöintiin. Monissa tietojärjestelmissä ja tietojen yhdistämistilanteissa henkilön yksilöinti tapahtuu ensisijaisesti henkilötunnuksella. Henkilö yksilöidään henkilötunnuksella laajasti eri tilanteissa, joissa sen käsittely on tietosuojalain (1050/2018) 29 §:n
mukaisesti sallittua. Viranomaistoiminnan lisäksi henkilötunnuksella yksilöidään
henkilö myös esimerkiksi luotonannossa, saatavan perimisessä, vakuutus-, luottolaitos-, maksupalvelu-, vuokraus- ja lainaustoiminnassa sekä luottotietotoiminnassa. Tällä asetusmuutoksella tavoiteltavat henkilötunnusten riittävyys ja yksiselitteinen yksilöivyys ovat siis yhteiskunnan eri toimintojen häiriöttömän jatkuvuuden
ja luotettavuuden kannalta välttämättömiä. Henkilötunnusten saamisen estyminen
tai epävarmuudet henkilötunnuksen yksilöivyydessä vaikuttaisivat myös henkilöiden palveluihin pääsyyn ja heidän oikeusturvaansa.

6. Asian valmistelu ja lausuntopalaute
6.1.

Asetuksen perusvalmistelu ja suhde hankkeen muihin tavoitteisiin
Esityksen valmistelu on tapahtunut osana hanketta, jonka valtiovarainministeriö on
asettanut 1.12.2020 henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman henkilön
identiteetin hallinnoimista varten. Hankkeen asettamista edelsi selvitystyö, joka
tehtiin valtiovarainministeriön 21.8.2017 asettamassa saman nimisessä työryhmässä Väestörekisterikeskuksen tekemän esiselvityksen pohjalta. Toimikaudellaan 1.9.2017–31.12.2019 työryhmä tuotti kuvauksen henkilön yksilöinnin nykytilasta, kansainvälisen vertailun eräissä muissa maissa käytetyistä sääntelyratkaisuista sekä toimintamalleja jatkotyön ja keskustelun pohjaksi, jotka koottiin työryhmän loppuraporttiin. Työryhmä esitti jättämässään loppuraportissa henkilötunnuksen uudistamista kokonaisuudessaan uudenmuotoisena siten, että siitä ei enää
kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa.
Saatujen lausuntojen ja valtiovarainministeriössä virkamiestyönä tehdyn jatkotyön
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perusteella työryhmän ehdotusta ei sellaisenaan kuitenkaan voitu pitää toteuttamiskelpoisena. Lausuntopalautteen pohjalta on valmisteltu tämän esityksen mukainen muutos, joka rajautuisi vain henkilötunnuksen välimerkkeihin tehtäviin muutoksiin ja jossa henkilötunnuksen nykyinen muoto muutoin sekä henkilötunnuksen
pituus säilytettäisiin entisellään. Henkilötunnuksen rakennetta täydennettäisiin ainoastaan lisäämällä uusia syntymävuosisadan osoittavia välimerkkejä, mikä lisäisi
käytettävissä olevien tunnusten määrää. Ratkaisumallia on tarkennettu valtiovarainministeriön toimeksiannosta Digi- ja väestötietoviraston virkamiestyönä syksyllä 2020 yhteistyössä keskeisten julkishallinnon organisaatioiden kanssa.
Henkilötunnusten riittävyyden varmistaminen tämän esityksen mukaisesti olisi
vasta henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevan hankkeen ensimmäinen vaihe. Hankkeen toimikausi on
1.12.2020–31.12.2022 ja sen tavoitteena on tehdä esitys kansalliseksi toimintamalliksi henkilöiden yksilöimiseen Suomessa ja kuvata viranomaisten rooli henkilöön liittyvien ydintietojen hallinnassa. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan niitä kysymyksiä, joita nykyisen henkilötunnuksen käyttäminen ja käyttämiseen liittyvät toimintatavat ovat synnyttäneet. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa tunnuksen
antamisen toimivalta, tunnuksen antamisen laajentaminen nykyisestä, henkilön
tunnistaminen tunnuksen antamisen yhteydessä, tunnukseen liitettävät biometriset
tunnisteet, tunnuksen sukupuolineutraali muoto sekä tunnuksen ja sen kohteena
olevaan henkilöön liittyvien tietojen hallintaprosessi. Hankkeessa on lisäksi tavoitteena luoda edellytykset kokonaan uuden tunnusjärjestelmän käyttöönotolle. Valtiovarainministeriössä on valmisteltu näiden asioiden lainsäädäntömuutoksia varten luonnos hallituksen esitykseksi, johon on pyydetty lausuntoja alkuvuodesta
2022.
Hanke on osa valtiovarainministeriön Digitaalisen henkilöllisyyden ohjelmaa, jonka
tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti edistää Suomen kansalaisille ja kaikille
Suomessa asuville mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen sekä edistää toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä. Ulkomaalaiset, mukaan lukien kansainväliset osaajat ja opiskelijat, saavat parhaiten hyödyn irti sähköisen tunnistautumisen
mahdollisuuksista, jos he voivat hyödyntää vastaavia keinoja, joita on tarjolla kansallisestikin. Hankkeen tuleekin huomioida työssään digitaalisen henkilöllisyyden
kehittämisen hankkeen tavoitteet ja aikataulut. Tällä varmistetaan, että myös ulkomaalaiset huomioidaan henkilötunnusten uudistuksessa sekä digitaalisen henkilöllisyyden palvelujen kehittämisessä. Digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisen
hankkeen tavoitteina on muun muassa tuottaa jokaiselle yhdenvertaiset edellytykset hyödyntää digitaalista henkilöllisyyttä yhteiskunnan palveluissa ja tuottaa edellytykset ulkomaalaisen henkilön rekisteröinnille ja sähköiselle tunnistautumiselle.
Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevassa hankkeessa selvitetään mahdollisuutta laajentaa henkilöryhmiä, jotka tällä
hetkellä rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Henkilötunnusten riittävyyden
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varmistaminen on välttämätöntä henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskeva hankeen ja Digitaalisen henkilöllisyyden
kehittämisen hankkeiden tavoitteiden saavuttamisen mahdollistamiseksi. Henkilötunnuksen rakenteeseen tehtävät muutokset aiheuttavat merkittäviä muutoksia tietojärjestelmissä ja aiheuttavat siten myös mittavia kustannuksia. Henkilötunnuksen
laajasta hyödyntämisestä johtuen valmistelussa on painotettu laajaa sidosryhmien
osallistamista, jotta suunniteltavien muutosten merkittävimmät vaikutukset tulevat
huomioiduksi.
6.2.

Lausuntopalaute ja lausuntojen huomioon ottaminen
Asetusluonnoksesta pyydettiin lausuntoa laajalla jakelulla Lausuntopalvelu.fi -palelun kautta. Lausuntopyyntö julkaistiin 22.3.2021 ja vastausaika päättyi 3.5.2021.
Asetusluonnoksesta saatiin yhteensä 64 lausuntoa.
Ehdotettua ratkaisua henkilötunnusten riittävyysongelmaan pidettiin lausunnoissa
laajasti perusteltuna ja tarpeellisena. Selvä enemmistö niistä lausunnonantajista,
jotka ottivat asiaan suoraan kantaa, kannatti valittua ratkaisutapaa. Muutama lausunnonantaja katsoi, että ratkaisu on hyväksyttävissä edellyttäen, ettei riittävyysongelmaa ole mahdollista ratkaista käytäntöjä muuttamalla tai muilla kustannuksiltaan halvemmilla keinoilla. Yksikään lausunnonantaja ei suoranaisesti vastustanut
ehdotettua muutosta.
Monessa lausunnossa tuotiin esiin sitä, että käytännössä kaikki toimijat joutuisivat
muutoksen myötä tekemään samanaikaisesti samankaltaisia tietojärjestelmämuutoksia, mikä voi johtaa palvelujen saatavuusongelmiin ja korkeampiin hintoihin.
Tämä haaste kuitenkin toteutuisi lähinnä, jos kaikki tietojärjestelmämuutokset edellytettäisiin tehtävän jo asetuksen voimaantuloon mennessä. Tosiasiallisesti muutosten tekeminen ajoittuisi pitkälle aikavälille, jolloin esiin nostettua tarjontakapeikkoa ei pääsisi syntymään. Erityisesti kuntasektorin lausunnonantajista usea nosti
lisäksi esiin muutosten samanaikaisuuden 1.1.2023 voimaan tulevan sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksen kanssa. Myös kuntasektorin toimijat voisivat kuitenkin pääosin toteuttaa tämän asetusehdotuksen edellyttämiä tietojärjestelmämuutoksia vasta mainitun ajankohdan jälkeen, mikä vähentäisi päällekkäisyydestä aiheutuvia ongelmia.
Muutamassa lausunnossa esitettiin yksityiskohtaisia huomioita pykäläehdotuksen
muotoilusta. Asetusehdotuksen muotoilua on lausuntopalautteen perusteella jatkovalmistelussa täsmennetty siten, että välimerkkiä ehdotetaan käsiteltävän oikeudellisesti yksilönumeron osana sen sijaan, että sitä käsiteltäisiin syntymäaikatiedon
osana.
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Lausuntopyynnössä pyydettiin samalla lausunnonantajia arvioimaan organisaatiolleen muutoksesta aiheutuvia kustannuksia. Kustannusarvioita saatiin erityisesti julkisen sektorin toimijoilta ja niiden perusteella on täsmennetty edellä muistion jaksossa 5 käsiteltyjä vaikutusarviointeja.
Lausunnoissa otettiin asetusehdotuksen lisäksi laajasti kantaa myös hankkeen
muihin tavoitteisiin ja jatkovalmisteluun.
Asetusehdotus on käsitelty Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa.
Asetusehdotus on tarkistettu oikeusministeriön laintarkastuksessa.

7. Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

