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Jäsenehdotus pohjoismaisten henkilötunnusten uudistamisesta
Ehdotus
Keskiryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että ne keskustelevat tilanteesta ja Pohjoismaiden henkilötunnusjärjestelmien uudistamisesta.
että ne varmistavat, etteivät uudet henkilötunnusjärjestelmät luo uusia esteitä pohjoismaisten henkilötunnusten vastavuoroiselle tunnustamiselle tai
yhteispohjoismaisen henkilötunnusjärjestelmän käyttöönotolle.
että ne arvioivat pitkällä aikavälillä mahdollisuutta yhteispohjoismaisen henkilötunnuksen käyttöönottoon.
Taustaa
Sekä Suomessa että Norjassa suunnitellaan nykyisen henkilötunnusjärjestelmän uudistamista. Taustalla on se, että nykyisissä järjestelmissä tunnuksia on käytettävissä
vain rajallinen määrä. Samalla halutaan toteuttaa myös muita uudistuksia, esimerkiksi ikä- ja sukupuolineutraalius.
Suomessa uudistus tulisi voimaan vuonna 2027 ja Norjassa 2032.
Norjassa järjestettiin kattavava lausuntokierros kansallisille viranomaisille vuonna
2017. Yksi lausunnon antajista oli Norjan Norden-yhdistys. Lausunnon mukaan on
tärkeää, että Norjan uusi henkilötunnusjärjestelmä olisi yhteensopiva muiden pohjoismaisten järjestelmien kanssa. Lausunnossa viitataan Helsingin sopimukseen perustuvaan velvoitteeseen. Norden-yhdistys korostaa myös, että Norjan järjestelmän
tulee myös tukea mahdollista tulevaa yhteispohjoismaista henkilötunnusjärjestelmää. Norjan veroviraston esittelemät neljä vaihtoehtoa eivät kuitenkaan viittaa maiden väliseen synkronointiin.
Islannissa on käytetty sukupuolineutraalia henkilötunnusjärjestelmää jo pitkään,
mutta ongelma on sama kuin muillakin Pohjoismailla: käytettävissä on vain rajallinen
määrä tunnuksia.
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Tanska ja Ruotsi eivät vielä ole ryhtyneet henkilötunnusjärjestelmän uusimiseen kuten Norja ja Suomi.
Keskiryhmän mielestä nykyinen tilanne, jossa pohjoismaisten henkilötunnusten välillä ei ole minkäänlaista synkronointia, vie aikaa ja estää liikkuvuutta Pohjoismaiden
välillä. Tämä vaikeuttaa myös digitaalisten palvelujen käyttöä yli rajojen, koska julkisten palvelujen tarjoajat ovat ohjelmoineet järjestelmänsä pääasiassa kansallisten
tunnusten mukaan. Tämäkin laaja kysymys on otettava huomioon.
Keskiryhmän mielestä henkilötunnusjärjestelmien uudistuksessa on ratkaisevan tärkeää kiinnittää huomio siihen, ettei samalla luoda esteitä yhteispohjoismaiselle henkilötunnusjärjestelmälle tai henkilötunnusten vastavuoroiselle tunnustamiselle. Suomen ja Norjan uusien järjestelmien tulee viedä kehitystä kohti yhteispohjoismaista
järjestelmää, ei olla sellaisen esteenä.
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