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Hei,
lupaamani korjaukset Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevan
hankkeen johtoryhmän ja työryhmien jäsenyyteen, mukana varajäsenet. Olen ensimmäisiä kokousvarauksia
välittänyt edelleen, mutta liitän tähän jakeluun nyt kopiona mukaan myös tuon assistentin osoitteen, jotta heti
pääsette käyttämään oikea jakelua.
Johtoryhmä jäsen Katariina Lehtola, varalla Christoffer Bonn
Identiteetinhallinta alatyöryhmä, jäsen Christoffer Bonn, varalla Katariina Lehtola
Lainsäädäntö työryhmä, jäsen Katariina Lehtola, varalla Santtu Viiman
Informaatio-ohjaus ja sidosryhmäyhteistyön työryhmä, Christoffer Bonn, varalla Katariina Lehtola
Tietopalvelut työryhmä jäsen Santtu Viiman, varalla Mervi Sievinen
Tekninen työryhmä jäsen Mervi Sievinen, varalla Tuomas Untamo
yt. Katariina Lehtola
Katariina Lehtola
johtava asiantuntija, tietosuojavastaava
Oikeus- ja maatietoyksikkö
Yleisten asioiden oikeuspalvelu
Maahanmuuttovirasto
PL 10
00086 Maahanmuuttovirasto
puh. +358 295 543 3136
Aina ajankohtaista tietoa – Migri.fi
twitter.com/maahanmuuttovir

Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä
tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon
hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom).
Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda
mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom
elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om
meddelandets existens.
This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not
the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information
Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make
use of them.
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