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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
Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää kunnioittavasti
seuraavan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on ollut mukana työryhmässä, joka on laatinut väliraportin. Liikenneja viestintäministeriö voi yhtyä väliraportin lopussa esitettyihin näkemyksiin. Erityisesti ministeriö
pitää tärkeänä, että työssä huomioidaan ensinnäkin kaikkien henkilöryhmien tarpeet. Tarkastelu on
tehtävä erityisesti digitaalinen kehitys huomioon ottaen: ratkaisuissa on otettava huomioon
yhteentoimivuus niin, että tilaa annetaan myös ennakoivalle palveluntarjonnalle, joissa henkilön
tunnistetta tarvitaan (esimerkiksi ulkomaisen opiskelijan, työntekijän ja kansalaisen palvelut) jo
ennen kuin henkilö on saapunut maahan tai oikeutettu henkilötunnukseen. Toiseksi Liikenne- ja
viestintäministeriö pitää väliraportissa tuodulla tavalla tärkeänä, ettei henkilötunnusta tule käyttää
henkilön tunnistamisen välineenä.

Tämän lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että hanke keskittyy pitkälti julkisen sektorin
tarpeisiin yksilöidä luotettavasti luonnolliset henkilöt. Hankkeella on kuitenkin liityntöjä suurempaan
kokonaisuuteen sähköisen identiteetin hallinnasta ja tulevaisuudesta niin julkisissa kuin yksityisissä
palveluissa. Työryhmän selvitystyössä tuleekin jatkossakin pitää mukana mahdollisemman laajasti eri
ratkaisumallit minimimallista hajautettuun malliin, jotta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto voidaan
niistä koota. Lopputuloksena ei pitäisi olla keskitetty järjestelmä, joka sulkee pois yhteydet yksityisen
sektorin palveluihin taikka markkinaehtoisten identiteetinhallintaratkaisujen kehittämisen,
tarjoamisen ja hallinnan.

Toiseksi hankkeella on liityntöjä vahvan sähköisen tunnistamisen sääntelyyn. Tämä on tuotu esille
väliraportissa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä
heinäkuuta 2014 , sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä
luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (”eIDAS-asetus”)
onkin yksi niistä reunaehdoista, jotka tulee pitää mukana jatkoselvityksissä. Väliraportin mukaan ”
Tässä vaiheessa valmistelua ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi selvittää yksityiskohtaisesti eri
ratkaisuvaihtoehtoja, mutta eIDAS-järjestelmää koskevaa kysymystä tullaan selvittämään rinnakkain
valittavan toimintamallin kanssa.” Liikenne- ja viestintäministeriö yhtyy tähän toteamukseen.

Kaivola Tuomas
Liikenne- ja viestintäministeriö - Tieto-osasto
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