FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
nMuu
M
om
vvvv
ro ändring
asia av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Utgiven i Helsingfors den 29 augusti 2016

665/2016
Lag
om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens
certifikattjänster
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 61 § 3 mom. och 66 §,
sådana de lyder, 61 § 3 mom. i lag 538/2016 och 66 § delvis ändrad i lag 538/2016, samt
fogas till 68 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 538/2016, ett nytt 3 mom. som följer:
61 §
Tjänster som tillhandahålls vid certifierad elektronisk kommunikation
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Med medborgarcertifikat avses ett certifikat som utfärdats av Befolkningsregistercentralen för en fysisk person och som ingår i ett i lagen om identitetskort (663/2016) avsett
identitetskort eller i en annan myndighetshandling eller ett tekniskt underlag och som används för verifiering av personen, för elektroniska underskrifter och för kryptering av
handlingar och meddelanden. Med medborgarcertifikat avses också ett av Befolkningsregistercentralen utfärdat certifikat som ingår i en annan myndighetshandling eller ett tekniskt underlag och som används i ovannämnda syfte och som uppfyller kraven i EU:s förordning om elektronisk identifiering.
66 §
Ansökan om och utfärdande av medborgarcertifikat
Medborgarcertifikat kan utfärdas endast för finska medborgare samt för utlänningar
som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland och vars uppgifter har registrerats i befolkningsdatasystemet och vars identitet har verifierats på ett tillförlitligt
sätt. En förutsättning är dessutom att utlänningen har ett giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort eller att hans eller hennes uppehållsrätt är registrerad.
På ansökan om medborgarcertifikat som ingår i ett identitetskort tillämpas lagen om
identitetskort. På ansökan om medborgarcertifikat som ingår i en annan myndighetshandling eller ett tekniskt underlag tillämpas förfarandet enligt 67 § 2 och 3 mom. samt de krav
i personuppgiftslagen som gäller behandlingen av personuppgifter och de krav i lagen om
stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster som gäller utfärdande av certifikat.
Den som tar emot ansökan ska iaktta de krav i personuppgiftslagen som gäller behandlingen av personuppgifter och de krav i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och i EU:s förordning om elektronisk identifiering som gäller utfärdande av
certifikat.

RP 41/2016
FvUB 10/2016
RSv 88/2016

1

665/2016
68 §
Ansökan om och utfärdande av certifikat i vissa fall
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
På förnyande av ett medborgarcertifikat som ingår i ett identitetskort tillämpas lagen
om identitetskort.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 25 augusti 2016
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