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Jakelussa mainituille 

 

Kommenttipyyntö digitaalisen henkilöllisyyden kehitykseen vaikuttavasta lainsäädännön arviomuistiosta 

 

Tausta Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan 
edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia 
kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Tavoitteena on nostaa 
julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyötä. 

Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on edistää Suomen kansalaisille ja kaikille 
Suomessa asuville mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen sekä edistää 
toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä. Hallitusohjelmassa on lisäksi nostettu esiin 
henkilön mahdollisuudet hallita omia julkisissa palveluissa olevia tietojaan sekä riittävät 
tukipalvelut sähköisten julkisten palveluiden käyttöön yhdenvertaisuuden 
varmistamiseksi. 

Valtiovarainministeriössä on tunnistettu tarve kehittää digitaalisen henkilöllisyyden 
saamisen, käytön ja hallinnoinnin toimintatapoja kokonaisuutena. Yksin sähköisen 
kirjautumisen kehittämisestä tulisi päästä tilanteeseen, jossa tarkastellaan koko 
digitaalisen henkilöllisyyden ketjua rekisteri-identiteetistä asiointitapahtumaan. 
Valtiovarainministeriö valmistelee hanketta digitaalisen henkilöllisyyden ja sen 
hyödyntämistapojen kehittämiseksi. Hanke on tarkoitus asettaa alkusyksystä 2020. 

Tavoitteet Näistä lähtökohdista on tarpeen kartoittaa olemassa olevaa lainsäädäntöä ja arvioida 
oikeudellisia reunaehtoja, jotka vaikuttavat digitaalisen henkilöllisyyden ja sähköisen 
tunnistamisen toimintakenttään. Erityisesti on tarpeen alustavasti kartoittaa niitä 
oikeudellisia kysymyksiä, jotka rajoittavat valtion mahdollisuuksia kehittää digitaalisen 
henkilöllisyyden ratkaisuja. Lainsäädännön nykytila ja toiminnan reunaehdot toimivat 
perustana, jonka pohjalta voidaan kohdentaa ja suunnitella jatkossa tehtävää 
tarkempaa selvitystä ongelmista, ratkaisuvaihtoehdoista ja tarvittavista 
lainsäädäntömuutoksista. Valtiovarainministeriössä tehdyn alustavan selvityksen 
tulokset on koottu tämän pyynnön liitteenä olevaan arviomuistioon. 

 Kommenttipyynnön kohteena oleva oikeudellinen selvitys sisältyy muistion osiin II ja III. 
Oikeudellisen selvityksen taustaksi muistion I osassa arvioidaan alustavasti digitaalisen 
henkilöllisyyden ja sähköisen henkilöllisyyden osoittamisen nykytilaa, tunnistetaan 
nykyiseen toimintamalliin liittyviä ongelmia sekä johdetaan niistä yleisen tason tavoitteet 
tulevaisuuden kehitykselle.  

Kommentointikierroksella saatua tietoa hyödynnetään oikeudellisten kysymysten 
jatkoselvityksessä sekä digitaalisen henkilöllisyyden kehittämistä koskevassa 
hankkeessa tehtävän työ suunnittelussa. Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa myös 
laajempi nykytilan arvio ja tarpeelliset markkinaselvitykset. 
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Vastausohjeet Valtiovarainministeriö pyytää kommenttejanne digitaalisen henkilöllisyyden kehitykseen 
vaikuttavasta lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta (Osat II ja III). Lisäksi vastaajia 
pyydetään tuomaan esiin sellaisia kysymyksiä, jotka selvityksestä puuttuvat tai joihin 
tulisi keskittyä tarkemmin jatkoselvityksessä. 

 Kirjalliset kommentit pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriön kirjaamoon 
valtiovarainministerio@vm.fi viimeistään 31.8.2020.  

   
Valmistelijat  Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, p. 029 553 0518 

(lomalla 6.7.-2.8.2020 ja 5.-7.8.2020) ja erityisasiantuntija Emilia Laitala, p. 029 553 
0517 (lomalla 20.7.-9.8.2020). Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@vm.fi.  
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