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Omadata tiedonhallinnan käsitteenä ja säädösympäristö -seminaari 



Tausta: miksi selvitys tehdään? 

‒ Nykytila: 

‒ Henkilötunnuksen keskeisyys vs. rajallinen kohderyhmä 

‒ Tunnuksetta asioivat johtavat erillisjärjestelyihin 

‒ Sähköinen asiointi vaikeaa 

‒ Varauduttava muutokseen 

‒ Rajat ylittävä liikkuvuus lisääntyy 

‒ Nopea digitalisaatiokehitys 

 

 Voiko nykyinen malli reagoida tehokkaasti 

muutoksiin? 
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Työryhmä selvittää henkilön yksilöintiä 

‒ Asetettu elokuussa 2018 

‒ Edustus ministeriöistä ja keskeisistä viranomaisista 

‒ Johtoryhmän puheenjohtaja prof. Päivi Korpisaari (HY) 

‒ Kuultava myös yksityisen sektorin edustajia 

‒ Johtoryhmä ja asiantuntijaryhmä järjestäytyneet 

syksyllä 2017 

‒ Työsuunnitelma 

‒ Valmistelu tapahtuu asiantuntijaryhmän alatyöryhmissä 

‒ Toimikausi päättyy vuoden 2019 lopussa 

 

 

3 



Tehtävä 

‒ Ehdotus henkilön yksilöinnistä viranomaisten 

tietojärjestelmissä 

‒ Toimintamalli: 

1) henkilön tunnistaminen 

2) tunnuksen myöntämisen kriteerit 

3) menettelyt 

4) viranomaisten toimivalta 

‒ Lisäksi arvioitava suhde muihin tunnuksiin 

 

 Ehdotus HE:n muotoon 
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Tavoitteita: sisältö 

‒ Laajempi kattavuus 

‒ Suomalaisen yhteiskunnan palveluissa asioivat ja 

osalliset 

‒ Tietojen hallinta 

‒ Tunnus ja siihen liittyvät tiedot hallinnoidaan erillisinä 

sekä toiminnallisesti että juridisesti 

‒ Edistää rekisteritietojen hajautettua hallintaa 

‒ Tietoa kysytään vain kerran -periaate 

‒ Omien tietojen hallinta ja hyödyntäminen 

‒ Identiteettivarkauksien estäminen 
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Aikataulu 

• Laajempi selvitys tavoiteltavasta ratkaisusta ja toimintamallista 

• Väliraportti heinäkuun lopussa 2018 

Perusselvitys 

• Ratkaisun ja toimintamallin konkretisointi 

• Syksyllä 2018 

Jatkoselvitys 

• Lakiesityksen ja hallituksen esityksen valmistelu 

• Työryhmän raportti luovutetaan HE:n muodossa joulukuussa 2019 

HE-valmistelu 

• Jatkovalmistelu lausuntojen pohjalta 

Lausuntokierros 
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Perusselvityksen työvirrat 

• Erilaiset toimintamallit, 
lainsäädäntövertailu 

Kansainvälinen 
vertailu 

• Tulevat tarpeet, henkilön 
yksilöinnin visio 

Henkilön yksilöinnin 
tarpeet ja tulevaisuus 

• Turvallisuus, tietosuoja, 
biometriikan hyödyntäminen Turvallisuus 

• Yhteydet, yhteentoimivuus ja 
toimintamalli Identiteetin hallinta 

• Vaikutusten kartoitus ja arviointi 
Vaikutusten arviointi 
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Henkilön yksilöinti ja omadata 

Yksilöinnin 
ratkaisu 

Omadata -
ratkaisu 
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Mahdollistaa 

Vaikuttaa 



Selvitettäviä kysymyksiä 

• Keille annetaan yksilöivä tunnus? 

• Miten henkilö tunnistetaan? 

• Miten henkilö yhdistyy tunnukseen? 

• Mitä keskeisiä henkilötietoja tunnukseen yhdistyy? 

• Millä tavoin tunnusta ja siihen liittyviä tietoja hallinnoidaan? 

HETU-selvitys: Ydin 

• Miten tunnusta käytetään? 

• Mitä tietoja tunnukseen voidaan yhdistää? 

• Mitkä toimijat voivat käyttää tunnusta? 

HETU-selvitys: Rajapinta 

• Mitä tietoja henkilö voi itse hallinnoida? 

• Mitä henkilö voi tehdä häntä koskevilla tiedoilla? 

Omadata 
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Yleiskuva 
Henkilö itse juuri-
identiteettinä 

 

Yksilöintiä helpottava 
tekninen apuväline 

Liitettävät tiedot hallitaan 
hajautetusti 
• Viranomaisen varmentamat 

• Henkilön itsensä hallinnoimat 
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Muu 

identiteetti 

Muu 

identiteetti 

Muu 

identiteetti 

Muu 

identiteetti 



Mitä omien tietojen hallinnan 

toimintamallit tarvitsevat henkilön 

yksilöinniltä? 

 

Miten henkilön yksilöinnin ratkaisu voi 

edistää omien tietojen hallintaa? 
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Maarit Huotari 

Lainsäädäntöneuvos 

Puh. 0295 16001 (vaihde) 

Lisätieto: maarit.huotari@vm.fi 

www.vm.fi 

Valtiovarainministeriön viestintä 

vm-viestinta@vm.fi 

Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500 

 


