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Seminariet Framtiden för identifiering av personer (HETU) och 
workshopparna 

 

Tid fr 23 mars kl. 9.15 - 16.00  

Plats: Ständerhuset, sal 15 (Helsingfors) 

 

Välkommen till seminariet Framtiden för identifiering av personer (HETU) och workshopparna för att 

konstruera framtidens identiteter. Finansministeriet tillsatte i augusti 2017 en arbetsgrupp för utredan-

det av en revidering av finländska personbeteckningar och identitetshantering garanterad av staten. 

 

Finansministeriet stöder arbetsgruppen genom att ordna ett öppet seminarium där man berättar om 

framskridningen med reformen och diskuterar centrala teman. Under eftermiddagen ordnas det works-

hoppar där man kläcker idéer och bearbetar olika alternativa lösningar. Målet är att väcka diskussion 

om temat samt att insamla så mycket åsikter och expertis till stöd för beredningen som möjligt. Orga-

nisatörerna hoppas på deltagare från olika samhälleliga sektorer. 

 

Följ seminariet online (kl. 9.15 – 12) 
 

Program  

9.15 Seminariet öppnas: Sami Kivivasara, finansministeriet 

9.20  Reformeringen av personidentifiering: Sami Kivivasara, finansministeriet 

  Utredarens kommentar: Professor Päivi Korpisaari, Helsingfors universitet 

10.00  Frågor och kommentarer 

10.10 En paus 

10.20 Vad vet vi nu och vad bör vi utreda ännu: Torbjörn Sandell, befolkningsregistercentralen 

- Kommentarer och paneldiskussion 

- Skatteförvaltningen: Taito von Konow 

- Migrationsverket: Antti Helin 

- Magistraterna: Maisa Gynther. 

11.00  Idéer om hur identifieringen kunde ske i framtiden: Kimmo Mäkinen, finansministeriet 

11.15  Identifiering av person och integritetsskydd: Heikki Huhtiniemi 

11.35   Frågor och kommentarer 

11.50  Avslutning av förmiddagens seminarium samt anvisningar för workshopparna: Professor 

Päivi Korpisaari, Helsingfors universitet 

12.00–13.00  Lunch (egen bekostnad) 

13.00–14.30  Workshopparna 

 
1. Framtidsutsikterna  

http://www.mediaserver.fi/live/vm
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Workshoppen går ut på att kläcka idéer om hur identifieringen kunde ske i framtiden. Vilka slags tren-der 

kommer att påverka identifieringen av individer och kontrollen av personuppgifter, och hur bör vi förbe-

reda oss för dem? Avsikten är att diskutera utnyttjandet av ny teknik och biometrik vid identifie-ringen av 

personer. Dessutom ska man diskutera hur lösningen kunde främja individbaserad informat-ionshantering, 

livshändelsetänkandet inom den offentliga förvaltningen samt frågor om eget data.  

 

2. Behov och verkningar  
Vid workshoppen samlar man in samarbetsgruppers åsikter om behov och önskemål som gäller lös-ningen 

för identifiering. Det är önskvärt med företrädare både för den offentliga förvaltningen, den pri-vata sek-

torn och för civilorganisationer. Man kommer också att gå igenom verkningarna med reforme-ringen av 

identifieringen av personer och utvärdera hur verkningarna kan kartläggas på ett täckande sätt under bered-

ningens gång.  

 

3. Identifiering av individ och informationskontroll  
Vid workshoppen utreder man också förhållandet mellan identifieringslösningen och informationskon-trol-

len. På vilket sätt kan lösningen främja utvecklandet av informationskontroll inom den offentliga förvalt-

ningen? Särskild fokus riktas mot möjligheterna att främja separat kontroll över identitetsupp-gifter och 

relaterad information samt principen om att information begärs endast en gång. Hur kunde administre-

ringen göras smidigare eller förbättras på annat sätt med hjälp av ny teknik? Vilka myndig-heter eller aktö-

rer kan spela en roll vid administreringen och certifieringen av grundläggande person-uppgifter?  

 

4. Identifiering av individ och säkerhet  
Workshoppen behandlar identifieringens kopplingar till informations- och cybersäkerheten samt data-sä-

kerhetsaspekter som gäller identifiering. Hurdana lösningar stöder laglig och säker behandling av informat-

ionen? På vilket sätt borde säkerhetsaspekterna tas i beaktande? Hur kunde biometriken möj-liggöra pålitlig 

identifiering av en person?  

 

14:30–15:00 Kaffeservering  

15.00–16.00 Genomgång av workshopparna  

16.00 Seminariet avslutas  

 

Följ Twitterdiskussionen på #finidentity  

 

Ytterligare information: Maarit Huotari, lagstiftningsråd, maarit.huotari(at)vm.fi, tfn 029553 0491  

Om de praktiska arrangemangen: Päivi Anttila, assistent, paivi.anttila(at)vm.fi, tfn 02955 30431 

 


