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Julkisten perusrekisterien tarkoitus ja 
vaikutukset
 Julkisiin perusrekistereihin on koottu tiedot suomalaisista ja 

Suomessa tilapäisesti tai pysyvästi oleskelevista henkilöistä ja 
yhteisöistä
– Tietoja käytetään koko yhteiskunnan tietohuollossa niin 

julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla  rekisterinpitäjän vastuu 
tietosisällöstä, valvonta?

– Julkinen luotettavuus  perusrekisteriin merkittyjen tietojen 
perusteella voidaan tehdä mm. henkilön oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskevia viranomaisratkaisuja
 Oikeat tahot, oikeilla tiedoilla, oikeaan aikaan  ei ylimääräisiä, ei 

aukkoja
 Rekistereitä koskevassa kehittämisessä huomion 

keskipisteen tulisi olla ensisijaisesti rekisterin tarkoituksen 
toteutumisessa, havaittujen heikkouksien korjaamisessa ja 
rekisterien tietosisällön kattavuuden varmistamisessa
– Puutteet rekistereissä  tiedon pirstaloituminen järjestelmissä
– Virheet rekistereissä  laaja-alainen, monin kertainen haitta



 Ulkomaalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään 
useassa eri laissa, joiden soveltaminen kuuluu eri 
viranomaisten toimivaltaan
– Sääntely ei kaikilta osin ole selkeää ja ristiriidatonta

 Suomessa oleskeluun, työskentelyyn ja yritystoiminnan 
harjoittamiseen liittyen on säädetty yhteiset pelisäännöt, 
joilla pyritään varmistamaan eri osapuolten oikeuksien 
toteutuminen ja vastuiden kohdistuminen 
– Turvattavia oikeushyviä liittyy niin ulkomailta Suomeen 

saapuvaan henkilöön, Suomessa olevaan työn-
/toimeksiantajaan, kuluttajaan, työmarkkinoihin, 
kilpailuneutraliteettiin kuin hyvinvointiyhteiskuntaankin

Työperäinen maahanmuutto



Rekisteröinnin edellytykset vs. tarve rekisteröityä
 Rekisteröinnin edellytykset on säädetty laissa

– Rekisteröinnin edellytysten pitäisi tukea rekisterin tarkoitusta ja 
rekisteröintiin liittyvillä menettelyillä pitäisi pystyä 
varmistamaan annettujen tietojen oikeellisuus 

 VTJ:stä pitäisi käydä ilmi perustiedot Suomen 
kansalaisista sekä Suomessa tilapäisesti tai pysyvästi 
oleskelevista ulkomaalaisista
– Ulkomaalaisten rekisteröintiin liittyy ongelma: Hetu = pysyvä 

yksilöintitunnus, kun taas oleskelu/yhteys Suomessa voi olla 
tilapäinen (oleskelun kesto ei käy ilmi rekisterin tiedoista)

 VTJ rekisteröintejä tehdään rekisterinpitäjän lisäksi 
Verohallinnon ja Migrin toimesta
– Viranomaiskohtaiset menettelyt, ohjeet ja käsittelyajat 

Koordinaation puute 



Rekisterin tietosisältö
 Rekisteriin merkittävästä tietosisällöstä säädetään laissa

– Tietosisällön tulisi palvella tiedon käyttäjää, jonka lisäksi rekisteriin merkittyjen tietojen 
luotettavuutta ja virheettömyyttä tulisi voida valvoa ja arvioida
 Rekisteröinnin yhteydessä tarkistettavia tietoja ei nykyisin tallenneta kaikilta osin rakenteelliseen

muotoon mahdoton analysoida

 Rekisterin tietosisällön luotettavuus edellyttää valvontaa, velvollisuus ilmoittaa 
olosuhteissa tapahtuneista muutoksista ei riittävä toimenpide, jos ilmoittamiseen 
ei liity rekisteröidyn näkökulmasta intressiä
 Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan pitkälti rekisteriin hakeutuvalta itseltään 

– Rekisterimerkintärikos



Viranomaisten tehtävä, toimivalta ja tavoitteet
 Viranomaiset varmistavat toimivaltaansa kuuluvien lakien 

noudattamisen ja turvaavat eri tahojen oikeuksien toteutumisen
– Viranomainen voi onnistua tehtävässään VAIN jos sillä on käytössään 

riittävät ja oikeasisältöiset tiedot
 Viranomaisten menettelyillä ja valvonnalla turvataan 

markkinataloutta vääristymiltä, reilujen työmarkkinoiden 
toteutumista puuttumalla ja estämällä väärinkäytöksiä
– Viranomaisten välinen yhteistyö ja tietojenvaihto keskiössä

 Ulkomaiseen työvoimaan liittyy merkittäviä yhteiskunnallisia 
kysymyksiä, joiden vaikutuksia tulisi arvioida yksilön, yhteisöjen ja 
yhteiskunnan näkökulmasta kokonaisuutena
– Lainsäädännön ja viranomaismenettelyjen toimivuutta tulee tarkastella 

eri intressit tasapuolisesti huomioivan kokonaisuuden näkökulmasta



Identiteettien väärinkäytökset ja 
toimintaympäristön muutos –
tulevaisuuden uhkakuvia
Harmaan talouden torjuntatyön seminaari 8.3.2023
Salla Autio, ylitarkastaja, Verohallinto/Harmaan talouden torjunta



Ainutlaatuinen ja ehyt identiteetti
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Identiteettien väärinkäytös 
voi olla mikä tahansa virhe tai 
puute, joka vääristää 
identiteetin eheyttä, jolloin 
identiteetti ei ole myöskään 
ainutlaatuinen. 



Väärä identiteetti mahdollistaa toiminnan 
anonyymisti

Lähde: Iltalehti. Saatavissa: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/973858eb-e220-4504-
ae2f-826f18f874cb

Lähde: Satakunnan Kansa. Saatavissa: 
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000007159039.html

Lähde: Iltalehti. Saatavissa: https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016050921538346

Lähde: Yrittäjät. Saatavissa: https://www.yrittajat.fi/uutiset/yrittaja-kertoo-nain-rikolliset-yrittivat-kaapata-
firmani/

Lähde: Yle. Saatavissa: https://yle.fi/a/3-12332807

Lähde: Yle. Saatavissa: https://yle.fi/a/3-12519302

Lähde: HS. Saatavissa: https://www.hs.fi/kotimaa/art-
2000009374561.html

Lähde: Yle. Saatavissa: https://yle.fi/a/3-11172488

Lähde: MTVUutiset. Saatavissa: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nain-
jarjestaytynyt-rikollisuus-kayttaa-yrityksia-hamariin-puuhiinsa-nama-merkit-
ovat-elokuvistakin-tuttuja-mutta-ihmiset-eivat-reagoi-niihin/8571326#gs.rbuhke



Miksi väärinkäytökset ovat kasvussa?
Kansainvälistyminen, kasvava maahanmuutto, nopea 

päätöksenteko, palveluasenteen korostuminen ja 
lisääntyvä digitalisaatio  mahdollisuudet 
identiteettien väärinkäytöksiin lisääntyneet

 Poliittisessa päätöksenteossa monesti painotetaan 
uudistusten osalta nopeita prosesseja ja helppoutta 
helpotetaan hallinnollista taakkaa ja edistetään 
talouskasvua. 
– Jääkö turvallisuus- ja rikostorjuntanäkökulma vähemmälle 

huomiolle?

Se mikä helpottaa oikein toimijoiden elämää on 
työkalu rikollisille ja harmaan talouden toimijoille.



Digitalisaatio ja sähköinen asiointi 
 Tietokoneet eivät osaa validoida identiteetin eheyttä: 

Onko identiteetti on oikean henkilön hallinnassa?
 Käyttämällä vääriä tai manipuloituja identiteettejä rikolliset 

eivät ole enää samalla tavalla riippuvaisia fyysisistä 
bulvaaneista kuin aiemmin.
– Mahdollistavat vastuuhenkilöiden nimeämisen yhtiöihin, 

pankkitilien avaamisen ym. talousrikosten valmistelun ja 
toteuttamisen.

 Toisaalta rikoksen tekijä voi asioida uhrin puolesta.
 Fyysisen asioinnin merkitys.
 Rikollisille yritysten helppo perustaminen mahdollistaa 

puitteet/rakenteet petollisten toimijoiden ja petollisen 
toiminnan salaamiselle.



Digitalisaation vaikutuksia ja uhkakuvia
Yksi identiteetti - monta käyttäjää Monta identiteettiä - yksi käyttäjä



Sähköisen asioinnin vaarat

Varmistaako 
passikopio 
henkilöllisyyden?

Lähde: https://ultrareproduction.com/product-category/passports



Uhkakuvia: Hyvinvointiyhteiskunta rikollisten 
lypsylehmänä
 Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu 

luottamukselle. 
 Tämä luottamus tekee yhteiskuntamme myös haavoittuvaksi.

 Systemaattiset hyökkäykset hyvinvointiyhteiskuntaa kohtaan 
perustuvat usein juuri vääriin identiteetteihin ja ulkomailta 
johdettuihin petollisiin yritysrakenteisiin.
 Lypsetään monesta lähteestä, kohteena niin julkinen kuin yksityinen 

sektori.
 Onko digitalisaation, palvelun ja luottamuksen rinnalla 

toimiva riskienhallinta ja kontrolli?
– Toimiiko viranomaisten tiukka tehtäväjako, kun puhutaan laajasta 

ilmiöstä? Tietojenvaihto, yhteistyö, reaaliaikaisuus?
– Huolehditaanko, että lainsäädäntö mahdollistaa toimivan 

riskienhallinnan sekä kontrollin ja tätä kautta uskottavan valvonnan?
 Kokonaisvaltaisen ja tulevaisuuteen suuntautuvan 

uhkakuva-analyysin puute



Uhkakuvia: Vastuuseen 
saattaminen ja turvallisuus 
 Identiteettien väärinkäytökset yhdistyy uusiin 

maksualustoihin, virtuaalivaluuttoihin ja erilaisiin 
digitaalisiin instrumentteihin 

Saadaanko valvonta kohdistettua oikeaan 
henkilöön? Saadaanko rikoksen tekijät 
rikosvastuuseen?

 Massat ja pienet purot haasteena: Miten valvonta 
järjestetään? 
– Trendinä jälkivalvontaan luottaminen ennaltaehkäisyn 

sijaan 
 Viranomaisten resurssit, vahingot, rikoshyöty… 

 Ketä Suomessa on? Turvallisuusuhat? Pääseekö 
Suomeen ilman kattavaa kontrollia?
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