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Pyyntö jäsenten nimeämisestä henkilötunnuksen uudistamisen ja valtion takaaman identiteetin
hallinnoimista koskevan hankkeen asettamiseksi
Valtiovarainministeriö asetti 1.9.2017 työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista ja
valtion takaaman identiteetin hallinnoimista toimikaudelle 1.9.2017-31.12.2019. Työryhmän toimikausi
päättyi 31.12.2019 ja työryhmän loppuraportti julkaistiin 6.4.2020. Työryhmä esitti jättämässään
loppuraportissa, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen
henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön
liittyvää tietoa. Työryhmä ehdotti myös, että suomalaisen henkilötunnuksen voisi saada nykyistä
laajempi henkilöryhmä. Saatujen lausuntojen ja valtiovarainministeriössä virkamiestyönä tehdyn
jatkotyön perusteella työryhmän ehdotusta sellaisenaan ei voitu pitää toteuttamiskelpoisena.
Lähtökohtana jatkokehittämiselle on virkamiesvalmistelussa lausuntopalautteen pohjalta valmisteltu
vaiheittainen etenemismalli, jota arvioidaan hankkeen työn aikana (liite).
Valtiovarainministeriö aikoo asettaa hankkeen valmistelemaan henkilötunnuksen uudistamista pitäen
sisällään muutosten edellyttämät lainsäädäntömuutokset. Työryhmän asettamispäätösluonnos on
tämän nimeämispyynnön liitteenä. Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja nimeämään
ehdokkaansa hankkeen jäseneksi asettamispäätösluonnoksen mukaisesti.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaisesti valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla vähintään 40
prosenttia sekä naisia että miehiä. Saman pykälän mukaan niiden tahojen, joita pyydetään
nimeämään ehdokkaita em. toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että
miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Jos sekä nais- että miesehdokkaan nimeäminen ei ole
mahdollista, ministeriö pyytää perustelemaan sen nimeämisehdotuksessa.
Ehdotus työryhmän jäseneksi sekä ehdotetun henkilön yhteystiedot (puhelinnumero ja
sähköpostiosoite) pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteisiin valtiovarainministerio@vm.fi
sekä anneli.kupari@vm.fi viimeistään 20.11.2020.
Lisätietoja antavat kehityspäällikkö Anneli Kupari (anneli.kupari@vm.fi, 0295 530 035) ja
lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara (sami.kivivasara@vm.fi, 0295 530 023)
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