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Kuuleminen henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän
väliraportista
Nykytilan ongelmat
Onko työryhmä mielestänne tunnistanut oikeat haasteet nykyjärjestelmässä? Onko tiedossanne sellaisia
ongelmia, jotka tulisi näiden lisäksi huomioida?
Onko järjestelmässä sellaisia elementtejä, joista ei mielestänne saisi luopua?
-

Tulevaisuuden näkymät ja haasteet
Millaisten ilmiöiden oletatte vaikuttavan henkilön yksilöinnin ja identiteetin tarpeisiin tulevaisuudessa?
Onko joihinkin muutostrendeihin reagoiminen erityisen kriittistä tulevaa ratkaisua suunniteltaessa?
Miten näette nykyisen henkilötunnusjärjestelmän mahdollisuudet vastata tulevaisuuden haasteisiin?
Oletteko tunnistaneet sellaisia jo olemassa olevia tarpeita, joihin väliraportissa esitetyt ratkaisumallit
eivät kykene vastaamaan?
-

Biometria
Miten näette biometrian hyödyntämismahdollisuudet uudistuksessa?
Millaisia mahdollisuuksia biometria tarjoaa?
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Millaisia riskejä näette biometrian hyödyntämisessä?
-

Ratkaisumallien arviointi
Kommentteja minimimallista
Kommentteja keskitetystä mallista
Kommentteja hajautetusta mallista
Millä tavalla työtä tulisi mielestänne jatkossa suunnata? Mitkä elementit esitetyistä malleista ovat
mielestänne tarkoituksenmukaisia jatkoselvityksen kannalta?
Mitä elementtejä malleista puuttuu tai haluaisitteko esittää kokonaan toisenlaista ratkaisumallia?
-

Vaikutukset
Miten vaikutusarviointia olisi mielestänne tarkoituksenmukaista tehdä, kun jatkoselvityksen kohde on
konkretisoitunut?
Mitä tahoja olisi mielestänne tärkeää kuulla vaikutuksia arvioitaessa?
Miten arivioisitte vaikutuksia järjestelmiinne tai toimintaanne seuraavissa tilanteissa, olettaen
mahdollisuuden kohtuulliseen siirtymäaikaan:
A) henkilötunnuksen välimerkki muutetaan tai lisätään uusi välimerkki
B) henkilötunnuksesta poistetaan sukupuolitieto
C) henkilötunnuksesta poistetaan syntymäaika
D) henkilötunnuksen muoto muutetaan kokonaisuudessaan erilaiseksi merkkisarjaksi
-

Muut kommentit
Muita kommentteja väliraportista tai selvityksen kohteesta
-

Avoin vastauskenttä
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Tähän voitte kirjoittaa vapaasti jäsennellyn avovastauksen
Kiitos mahdollisuudesta lausua henkilötunnuksen uudistamista koskevasta väliraportista. TEM on
edustettuna johtoryhmän työskentelyssä ja yhtyy
väliraportin näkemyksiin ja johtopäätöksiin. Tulevassa ratkaisussa olisi selkeästi otettava kantaa
kaikkien henkilöryhmien tarpeisiin ja
huomioitava nykyisten soveltamisalan ulkopuolelle jäävien henkilöryhmien kasvava osuus
suomalaisessa yhteiskunnassa.
Sukupuolta koskeva tieto tulee poistaa henkilötunnuksesta. Selvitystyötä on jatkettava biometristen
tunnisteiden hyödyntämiseksi
henkilöiden ensirekisteröinnissä.

Jatkotyössä olisi tähdättävä toteuttamiskelpoiseen tulevaisuuden ratkaisuun. Ytimessä on
kysymykset miten henkilön yksilöivä tunnus muodostetaan ja myönnetään ja miten siihen liittyvät
roolitiedot hallitaan. Lienee lähes välttämätöntä, että identiteetti ja siihen liittyvät roolit irrotetaan
toisistaan. Perusratkaisun linjaukset saattavat löytyä keskitetyn ja hajautetun mallin
hybridiratkaisusta, jossa voidaan hyödyntää eri skenaariomallien vahvuuksia. Joka tapauksessa
globalisaatiokehitys ja vahva tunnistautuminen tulevat olemaan digitalisaation kannalta niin
merkittävät muutosajurit, että niistä voisi jatkotyössä tehdä omat erilliset käyttötapaukset.

Koska valittavalla ratkaisulla tulee olemaan monenlaisia käytännöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia ja
toiminnallisia vaikutuksia, on niiden tarkempi arviointi välttämätöntä, kuten myös siirtymäkauden
järjestelyjen tarkka suunnittelu.
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