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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?
Kohderyhmämme kannalta työryhmä on löytänyt olennaisimman, siis sukupuolimerkinnän
tarpeettomuuden henkilötunnuksessa.
Onko järjestelmässä sellaisia elementtejä, joista ei mielestänne saisi luopua?
Ei ole

Tulevaisuuden näkymät ja haasteet
Millaisten ilmiöiden oletatte vaikuttavan henkilön yksilöinnin ja identiteetin tarpeisiin tulevaisuudessa?
Onko joihinkin muutostrendeihin reagoiminen erityisen kriittistä tulevaa ratkaisua suunniteltaessa?
Sukupuoli-identiteetin mukainen juridinen sukupuoli tulee olemaan kasvavassa määrin haaste
tulevaisuudessa. Nykyinen järjestelmä ei tunnusta muuta kuin binäärit mies ja nainen, mikä ei vastaa
ihmisten todellisuutta.

Kolmas sukupuoli ei-binääristi sukupuoltaan kokevien kohdalla tulee olemaan kansainvälinen trendi,
johon on hyvä valmistautua pidättäytymällä ratkaisuista, jotka hankaloittaisivat tätä muutosta.
Miten näette nykyisen henkilötunnusjärjestelmän mahdollisuudet vastata tulevaisuuden haasteisiin?
Tietosuojanäkökulmasta nykyjärjestelmä on tulevaisuutta ajatellen kelvoton paljastaessaan
ihmisestä valtaosin tarpeetonta tietoa. Se myös käytännössä antaa väärää tietoa sukupuolesta osalle
ihmisistä.
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Oletteko tunnistaneet sellaisia jo olemassa olevia tarpeita, joihin väliraportissa esitetyt ratkaisumallit
eivät kykene vastaamaan?
Osamaksutilanteessa syntyy ongelma, jos kansalaisella on turvakielto, mutta rahoituslaitos vaatii
osoitetietoja. Tällainen tilanne syntyy joillekin transihmisille Suomessa.

On ratkaistava ihmisen oikeutta kunnioittaen, miten kolmatta sukupuolta virallisesti olevien Suomen
kansalaisiksi tulevien ihmisten sukupuoli merkitään taustatietoihin.

Biometria
Miten näette biometrian hyödyntämismahdollisuudet uudistuksessa?
Vaikuttavat melko hyviltä, tunnistaminen onnistunee niiden avulla.

Biometristen tunnisteiden päivitys hormonihoitojen tuottamien muutosten mukaisiksi on oltava
mahdollista samalla tavoin kuin lapsen muutos otetaan huomioon hänen kasvaessaan.

Millaisia mahdollisuuksia biometria tarjoaa?
Biometria mahdollistaa tarpeettomien tietojen poistamisen henkilötunnisteesta
Millaisia riskejä näette biometrian hyödyntämisessä?
Jos ne joutuvat vääriin käsiin, ihminen ei ole välttämättä turvassa esimerkiksi paetessaan alueelta,
jossa hän on joutunut vainon kohteeksi.

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?
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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
A) Ei olennaista vaikutusta siirtymäaikana

B) Toimiva ratkaisu, jos myös aiemmat henkilötunnukset voi muuttaa tarvittaessa uudenmallisiksi.
Olennaista on myös se, että tuon sukupuolitiedon mahdollisen muutoksen näkyvyys on kansalaisen
itsensä hallittavissa.

C) Toimiva ratkaisu, jos myös aiemmat henkilötunnukset voi muuttaa tarvittaessa uudenmallisiksi

D) Toimiva ratkaisu, jos myös aiemmat henkilötunnukset voi muuttaa tarvittaessa uudenmallisiksi.

Muut kommentit
Muita kommentteja väliraportista tai selvityksen kohteesta
On äärettömän tärkeää, että kansalaiselle annetaan oikeus määritellä tarkkaan, mitä tietoja
Väestörekisterikeskus saa hänestä jakaa esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin

Avoin vastauskenttä
Tähän voitte kirjoittaa vapaasti jäsennellyn avovastauksen
Reunahuomio: Valmisteluasiakirjassa oli käytetty vanhentunutta muotoilua ”sukupuolen
vaihtamisesta” sivulla 13.
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