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139/2015

vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muut-
tamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain

(617/2009) 2 §:n 12 ja 13 kohta, 6 §:n 3 momentti sekä 7 ja 17 § sekä
lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 14 kohta ja lakiin uusi 12 a § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

12) allekirjoituksen luomisvälineellä ohjel-
mistoja ja laitteita, joilla yhdessä allekirjoi-
tuksen luomistietojen kanssa luodaan sähköi-
nen allekirjoitus;

13) allekirjoituksen todentamistiedoilla
sähköisen allekirjoituksen todentamisessa
käytettävää tietokokonaisuutta, kuten koodeja
ja julkisia avaimia;

14) luottamusverkostolla Viestintäviras-
toon ilmoituksen tehneiden tunnistuspalvelun
tarjoajien verkostoa.

6 §

Henkilötietojen käsittely

— — — — — — — — — — — — —
Tunnistuspalvelun tarjoajan ja sähköisiä

allekirjoituksia tarjoavan varmentajan tulee
tarkistaessaan hakijan henkilöllisyyden vaatia
hakijaa ilmoittamaan henkilötunnuksensa.
Tunnistuspalvelun tarjoaja ja sähköisiä alle-
kirjoituksia tarjoava varmentaja saavat käsi-
tellä henkilötunnusta rekistereissään 1 mo-
mentissa mainitussa tarkoituksessa. Henkilö-
tunnuksen saa sisällyttää tunnistusvälinee-
seen tai varmenteeseen, jos välineen tai var-
menteen tietosisältö on ainoastaan sellaisen
tahon saatavilla, jolle se on välttämätöntä
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palvelun toteuttamiseksi. Henkilötunnus ei
saa olla saatavissa julkisesta hakemistosta.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Väestötietojärjestelmän tietojen käyttäminen

Tunnistuspalvelun tarjoajan ja sähköisiä
allekirjoituksia tarjoavan varmentajan on
hankittava ja päivitettävä tunnistuspalvelun
tarjoamiseksi tarvitsemansa tiedot väestötie-
tojärjestelmästä. Tämän lisäksi tunnistuspal-
velun tarjoajan on varmistettava, että sen tun-
nistuspalvelun tarjoamiseksi tarvitsemat tie-
dot ovat ajan tasalla väestötietojärjestelmän
tietojen kanssa.

Väestötietojärjestelmästä luovutettava tieto
on julkisoikeudellinen suorite. Suoritteen
maksullisuudesta säädetään valtion maksupe-
rustelaissa (150/1992).

12 a §

Tunnistuspalvelun tarjoajien verkosto

Tunnistuspalvelun tarjoajan tehdessä
10 §:n mukaisen ilmoituksen Viestintäviras-
toon, tunnistuspalvelun tarjoaja liittyy osaksi
luottamusverkostoa.

Luottamusverkostoon kuuluvan tunnistus-
palvelun tarjoajan on noudatettava sellaisia
hallinnollisia käytäntöjä, jotka mahdollistavat
tunnistuspalveluita tarjoavien ja niitä hyö-
dyntävien sähköisten palveluntarjoajien tarjo-
amien palveluiden yhteentoimivuuden sekä
tarjottava tekniset rajapinnat, jotka luovat
edellytykset tunnistuspalveluita tarjoavien ja
niitä hyödyntävien toimijoiden väliselle toi-
minnalle.

Sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajan lä-
hettäessä sähköiseen tunnistusvälineeseen
liittyvää tietoa toiselle sähköisen tunnistus-
palvelun tarjoajalle edelleen välitettäväksi,
välitettävästä tunnistetiedosta tulee suorittaa
lähettäjälle korvaus. Välitettävästä tunniste-
tiedosta perittävä korvaus voi olla enintään
10 senttiä. Korvauksen tasoa tullaan arvioi-
maan vuosittain.

Tunnistuspalvelun tarjoajat vastaavat yh-

teistyössä teknisten rajapintojen ja hallinnol-
listen käytäntöjen yhteentoimivuudesta.

Luottamusverkoston hallinnollisista käy-
tännöistä, teknisistä rajapinnoista ja hallin-
nollisista vastuista annetaan tarkempia sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksella.

17 §

Tunnistusvälineen hakijan tunnistaminen

Jos hakijalla ei ole aikaisempaa tämän lain
mukaista vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä,
ensitunnistaminen tulee tehdä henkilökohtai-
sesti. Jos hakijalla on jo käytössään vahva
sähköinen tunnistusväline, tässä laissa tarkoi-
tettua tunnistusvälinettä voidaan hakea säh-
köisesti.

Henkilökohtaista ensitunnistusta tehtäessä
tunnistuspalvelun tarjoajan on tunnistettava
tunnistusvälineen hakija huolellisesti todenta-
malla hänen henkilöllisyytensä voimassa ole-
vasta Euroopan talousalueen jäsenvaltion,
Sveitsin tai San Marinon viranomaisen
myöntämästä passista tai henkilökortista. Ha-
lutessaan tunnistuspalvelun tarjoaja voi käyt-
tää ensitunnistamisessa myös Euroopan ta-
lousalueen jäsenvaltion viranomaisen 1 päi-
vän lokakuuta 1990 jälkeen myöntämää voi-
massa olevaa ajokorttia tai muun valtion vi-
ranomaisen myöntämää voimassa olevaa pas-
sia.

Jos tunnistusvälineen hakijan henkilölli-
syyttä ei voida luotettavasti todentaa, hake-
mukseen liittyvän ensitunnistamisen tekee
poliisi. Poliisin tekemästä ensitunnistamisesta
tunnistusvälineen hakijalle aiheutuva kustan-
nus on julkisoikeudellinen suorite. Suoritteen
maksullisuudesta säädetään valtion maksupe-
rustelaissa.

Olemassa olevan vahvan sähköisen tunnis-
tusvälineen avulla on voitava hakea vastaa-
van tasoista sähköistä tunnistusvälinettä. Ai-
empaan tunnistukseen luottava vahvan säh-
köisen tunnistuspalvelun tarjoaja vastaa mah-
dollisesta tunnistuksen virheellisyydestä suh-
teessa vahingon kärsineeseen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016. Sen 12 a §:ää sovelletaan kuiten-
kin vasta 1 päivästä toukokuuta 2017.
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