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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä an-
netun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 
sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuk-
sen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-
köisestä käsittelystä annettua lakia, sähköi-
sestä lääkemääräyksestä annettua lakia sekä 
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisteri-
keskuksen varmennepalveluista annettua la-
kia. Esityksellä muutettaisiin säännöksiä, jot-
ka koskevat terveydenhuollon varmennepal-
velujen hoitamista. Tarkoituksena on, että 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston tehtävät terveydenhuollon varmenta-
jana ja terveydenhuollon varmennepalvelujen 

tuottajana siirrettäisiin Väestörekisterikes-
kuksen lakisääteisiksi tehtäviksi. Väestöre-
kisterikeskus tuottaisi terveydenhuollon var-
mennepalvelut tilaajalle valtion maksuperus-
telain mukaisesti julkisoikeudellisina suorit-
teina. Lisäksi ehdotetaan eräitä teknisiä muu-
toksia, jotka johtuvat vahvasta sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituk-
sista annetun lain voimaantulosta.  

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä-
nä joulukuuta 2010. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Sosiaali‐ ja terveysalan lupa‐ ja valvontavi-
rasto (Valvira) toimii julkisen ja yksityisen 
terveydenhuollon sekä apteekkien tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden ja muun 
henkilöstön, terveydenhuollon palvelujen an-
tajien ja apteekkien sekä näiden palvelujen 
antamiseen osallistuvien organisaatioiden, 
niiden henkilöstön ja tietoteknisten laitteiden 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä allekirjoituksista annetun lain 
(617/2009) tarkoittamana varmentajana. So-
siaali- ja terveysministeriön hallinnonalan 
aloitteesta sosiaali- ja terveysministeriö ja 
valtiovarainministeriö ehdottavat, että Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 
tehtävät terveydenhuollon varmentajana ja 
terveydenhuollon varmennepalvelujen tuotta-
jana siirrettäisiin Väestörekisterikeskuksen 
tehtäviksi. Tehtävien siirto toteutettaisiin si-
ten, että Väestörekisterikeskuksesta tulisi 
terveydenhuollon lakisääteinen varmentaja, 
joka vastaisi myös terveydenhuollon ja ap-
teekkien henkilöstön rekisteröinnistä. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston toimialaan jäisivät edelleen tervey-
denhuollon kansallisissa tietojärjestelmissä 
käytettävistä rooli- ja attribuuttitietopalve-
luista ja niin kutsutuista Valvira-koodistoista 
vastaaminen. Lupa- ja valvontavirasto vastai-
si myös varmennepalvelujen toteutuksessa 
tarvittavien terveydenhuollon toimintaan ja 
ammatinharjoittamiseen liittyvien asiantunti-
japalvelujen antamisesta Väestörekisterikes-
kukselle. Lisäksi terveydenhuollon ja sen jär-
jestelmien toimintojen ohjaaminen ja valvo-
minen sekä muu selkeästi niin sanottu sub-
stanssiosaamisen piiriin kuuluva toiminta jäi-
sivät yhä lupa- ja valvontavirastolle. 
 
2  Nykyti la  

Terveydenhuollon käyttöön ollaan parhail-
laan rakentamassa valtakunnallista sähköistä 
potilasarkistoa ja lääkkeenmääräämisjärjes-
telmää, ja vastaava kansallinen ratkaisu on 
tulossa myös sosiaalihuoltoon. Nämä järjes-
telmät ovat olennainen osa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon toimintaa ja antavat mahdolli-
suuden kehittää sekä toimintaa että rakentei-
ta. Näihin järjestelmiin tallennettavien tieto-
jen tietosuojan ja tietoturvan toteuttaminen 
edellyttää, että järjestelmään liittyvät organi-
saatiot ja potilastietoja käsittelevät henkilöt 
voidaan tunnistaa luotettavasti sekä että hen-
kilöiden toimivaltuudet ja ammattioikeuksien 
voimassaolo voidaan tarkistaa ajantasaisesti. 
Lisäksi potilastiedot on voitava allekirjoittaa 
sähköisesti. Sähköisten tunnistamis- ja alle-
kirjoituspalvelujen tarjoamisesta vastaa var-
mentaja, jonka toimintaa ohjaa sekä yhteisö- 
että kansallinen lainsäädäntö.  

Valtionhallinnon merkittävimmät varmen-
nepalvelujen tuottajat ovat Väestörekisteri-
keskus, joka on tuottanut varmennepalveluja 
vuodesta 1999 kansalaisten, hallinnon ja yri-
tysten käyttöön sekä Sosiaali‐ ja terveysalan 
lupa‐ ja valvontavirasto, jonka tehtävänä on 
järjestää varmennepalvelut terveydenhuollon 
kansallisia tietojärjestelmäpalveluita 
(eResepti ja eArkisto) varten. Ennen vuoden 
2009 alussa toimintansa aloittanutta Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa ter-
veydenhuollon varmennepalveluja hoiti Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskus. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston kehittämää ja rakentamaa sähköisen 
tunnistamisen ja allekirjoittamisen mahdol-
listavaa terveydenhuollon varmennejärjes-
telmää on voitu käyttää hyväksi vuodesta 
2008 alkaen edellä tarkoitettuja terveyden-
huollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpal-
veluita rakennettaessa. Terveydenhuollon 
kansallisista tietojärjestelmäratkaisuista säh-
köisen lääkemääräyksen pilottikäyttö alkoi 
toukokuussa 2010, joten Sosiaali‐ ja terveys-
alan lupa‐ ja valvontaviraston varmennepal-
velujen otto varsinaiseen tuotantokäyttöön on 
vielä alkuvaiheessa. 

Sosiaali‐ ja terveysalan lupa‐ ja valvontavi-
rasto toimii julkisen ja yksityisen terveyden-
huollon sekä apteekkien terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ja muun henkilöstön, 
terveydenhuollon palvelujen antajien ja ap-
teekkien sekä näiden palvelujen antamiseen 
osallistuvien organisaatioiden, niiden henki-
löstön ja tietoteknisten laitteiden vahvasta 
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sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä al-
lekirjoituksista annetun lain (617/2009) tar-
koittamana varmentajana. Terveydenhuollos-
sa ja apteekeissa tarvittavien henkilövarmen-
teiden haltijoiden kokonaismäärän arvioidaan 
olevan noin 300 000. Näistä varmenteenhalti-
joista noin puolet on terveydenhuollon am-
mattihenkilöitä, joiden varmenteet ovat 
yleiskäyttöisiä siten, että niitä ei ole sidottu 
nimettyyn organisaatioon. Terveydenhuollon 
muun henkilöstön varmenteet ovat sen sijaan 
organisaatiokohtaisia. Henkilövarmenteiden 
lisäksi tarvitaan useita tuhansia organisaati-
oiden järjestelmäallekirjoitusvarmenteita ja 
tietoteknisten laitteiden palvelinvarmenteita. 
Tällä hetkellä myönnettyjä henkilövarmen-
teita on noin 6 000, joista osa on testivarmen-
teita. Varsinaisten varmennepalvelujen jär-
jestämisen lisäksi Sosiaali‐ ja terveysalan lu-
pa‐ ja valvontavirasto välittää kansallisten 
tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäorganisaa-
tioille ajantasaisesti tiedot terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ammattioikeuksista ja 
niiden mahdollisista rajoituksista (rooli- ja 
attribuuttitietopalvelu).  

Terveydenhuollon osalta varmennepalve-
luista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä anne-
tussa laissa (159/2007), jäljempänä asiakas-
tietolaki, ja sähköisestä lääkemääräyksestä 
annetussa laissa (61/2007). Väestörekisteri-
keskuksen osalta varmennepalveluista sääde-
tään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetussa 
laissa (661/2009). 
 
3  Ehdotetut  muutokset  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asia-
kastietolakia, sähköisestä lääkemääräyksestä 
annettua lakia sekä väestötietojärjestelmästä 
ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalve-
luista annettua lakia. Ehdotuksella muutettai-
siin säännöksiä, jotka koskevat terveyden-
huollon varmennepalvelujen hoitamista. Tar-
koituksena on, että Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontaviraston tehtävät terveyden-
huollon varmentajana ja terveydenhuollon 
varmennepalvelujen hoitajana siirrettäisiin 
Väestörekisterikeskuksen lakisääteisiksi teh-
täviksi. Väestörekisterikeskus tuottaisi ter-
veydenhuollon varmennepalvelut tilaajalle 

valtion maksuperustelain (150/1992) mukai-
sesti julkisoikeudellisina (omakustannushin-
ta) suoritteina. Väestörekisterikeskuksen ter-
veydenhuollolle tuottamat varmennepalvelut 
käsittäisivät varmennetietojärjestelmän ja sen 
varakeskuspalvelun sekä hajautetun varmen-
nekorttien tilaus- ja hallinnointijärjestelmän 
käyttämisen, varmennehakemiston ja sulku-
palvelun ylläpitämisen sekä kortinlukijaoh-
jelmiston, varmenteiden, toimikorttien ja 
muiden mahdollisten teknisten alustojen tar-
joamisen ja toimittamisen.  

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston ylläpitämän terveydenhuollon ammat-
tihenkilöiden keskusrekisterin tietoihin pe-
rustuvien rooli- ja attribuuttitietopalvelun ja 
terveydenhuollon kansallisissa tietojärjestel-
mäpalveluissa käytettävien Valvira-koodis-
tojen ylläpitoa ei sen sijaan ole mahdollista 
siirtää lupa- ja valvontavirastosta muualla yl-
läpidettäviksi, vaan virasto vastaisi edelleen 
näistä tehtävistä. Lisäksi terveydenhuollon 
toimintaan sekä elinkeinon- ja ammatinhar-
joittamiseen liittyvän asiantuntemuksen an-
taminen Väestörekisterikeskukselle sen tuot-
taessa terveydenhuollolle varmennepalveluja 
säädettäisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston tehtäväksi. 

Esityksen mukaan Väestörekisterikeskuk-
sella olisi oikeus saada terveydenhuollon 
varmennepalvelujen tuottamiseksi Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta sen 
ylläpitämästä terveydenhuollon ammattihen-
kilöiden keskusrekisteristä varmenteen 
myöntämiseen ja peruuttamiseen, varmentee-
seen, tekniseen alustaan ja varmenteen toi-
mittamiseen tarvittavat tiedot. 

Väestörekisterikeskukselle ehdotetut uudet 
tehtävät edellyttävät eräitä sisällöllisiä muu-
toksia myös väestötietojärjestelmästä ja Vä-
estörekisterikeskuksen varmennepalveluista 
annettuun lakiin. Lisäksi lakiin ehdotetaan 
eräitä pelkästään teknisiä muutoksia 1 päivä-
nä syyskuuta 2009 voimaantulleen vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä al-
lekirjoituksista annetun lain perusteella. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköistä tie-
donhallintaa koskevien periaatekysymysten 
käsittelyä, valtakunnallisten tietojärjestelmä-
palvelujen toteutusta sekä palvelujen käyttä-
jien tietojärjestelmien yhtenäistämistä ja ke-
hittämistä varten on sosiaali- ja terveysminis-
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teriön yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta. 
Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoon-
panosta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. Väestörekisterikeskukselle 
ehdotetun uuden tehtävän johdosta olisi tar-
koituksenmukaista, että tietohallinnon neu-
vottelukuntaa seuraavan kerran asetettaessa 
sen jäseneksi nimettäisiin riittävä valtiova-
rainhallinnon edustus. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Varmennepalvelujen yhdistäminen aiheut-
taisi arvioiden mukaan investointikustannus-
ten osalta noin 1 300 000 euron säästön vuo-
teen 2013 mennessä ja noin 650 000 euron 
vuotuisen säästön ylläpitokustannusten osalta 
vuodesta 2013 alkaen. Täyden tuotannon to-
teuttamistilanteeseen verrattuna viimeksi 
mainittu säästö sisältäisi alustavien arvioiden 
mukaan terveydenhuollon varmennepalvelu-
jen osalta vähintään neljän henkilötyövuoden 
vähennyksen. Hinnaltaan volyymiherkkien 
tuoteryhmien sekä rekisteröintipisteiden han-
kintojen osalta säästöt arvioidaan merkittä-
viksi jo yhdistämisen alusta lukien.  

Asiakastietolaissa on määritelty, että ter-
veydenhuollon valtakunnallisten tietojärjes-
telmäpalvelujen käyttö rahoitetaan käyttö-
maksuilla. Näiden maksujen perusteet ja ke-
räämistapa määritellään sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksella. Varmenteisiin liitty-
vät kustannukset ovat osa edellä tarkoitettu-
jen palvelujen kustannuksia ja ne on tarkoitus 
myös kattaa maksuilla. Tästä syystä ei ole 
perusteltua luoda erillistä laskutusjärjestel-
mää varmennetoiminnan rahoittamiseksi 
vaan sisällyttää maksut perittäväksi osana 
keskitettyä laskutusjärjestelmää. Ennen käyt-
tömaksujen perinnän alkamista toiminta ra-
hoitetaan valtion budjetista. Tänä aikana eh-
dotettu toimintatapa on se, että Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirasto maksaa 
kustannukset Väestörekisterikeskukselle. 

Väestörekisterikeskus tarvitsee terveyden-
huollon varmennepalvelujen tuottamista var-
ten yhteensä kuuden henkilötyövuoden lisä-
yksen. Lakien voimaantullessa 1 päivänä jou-
lukuuta 2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastosta siirtyisi Väestörekisteri-
keskukseen kolme henkilöä virkoineen. 

Vuoden 2010 osalta tarvittavat taloudellisten 
resurssien siirrot Väestörekisterikeskuksen ja 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston välillä hoidettaisiin määrärahan siirrol-
la lupa- ja valvontavirastosta Väestörekis-
terikeskuksen hoidettavaksi. 

Vuoden 2011 talousarviossa Väestörekiste-
rikeskukselle siirrettäisiin kolmea henkilö-
työvuotta vastaava rahoitus, 260 000 euroa. 
Lisäksi jatkossa seurattaisiin Väestörekisteri-
keskukselle siirrettävästä varmennetoimin-
nasta aiheutuvaa voimavaratarvetta ja tarvit-
taessa sen perusteella sovittaisiin Väestöre-
kisterikeskukselle osoitettavista lisävoimava-
roista.   

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston enintään vuoden 2012 kesäkuun lop-
puun saakka ylläpitämän nykyisen varmen-
nejärjestelmän kustannukset muodostuisivat 
pääosin järjestelmän ylläpitokustannuksista, 
koska järjestelmää ei enää kehitettäisi. Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja 
järjestelmää omien organisaatiovarmen-
teidensa tuottamiseen käyttävät sairaanhoito-
piirit maksavat järjestelmän ylläpitokustan-
nukset tuottamiensa varmenteiden mukaises-
sa suhteessa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston vastuulle nykyisen varmen-
nejärjestelmän omistajana jäävien kustannus-
ten on arvioitu olevan 860 000 euroa. Sosiaa-
li- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle 
jäisi lisäksi kahta henkilötyövuotta vastaavat 
henkilöresurssit sekä tarvittava toimintamää-
räraha sille jäävien rooli- ja attribuuttipalve-
lun ja Valvira-koodistojen ylläpitämiseen se-
kä terveydenhuoltoon liittyvän asiantunte-
muksen antamiseen Väestörekisterikeskuk-
selle sen tuottaessa terveydenhuollolle var-
mennepalveluja. Lisäksi Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirastolle jäisi 
2 780 000 euroa Väestörekisterikeskukselle 
suoritettavien maksujen kattamiseen. 

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia kuntatalou-
teen eikä terveydenhuollon henkilöstön tai 
asiakkaan ja potilaan asemaan. Ehdotetut 
muutokset koskevat valtionhallinnon sisäisiä 
hallinnollisia järjestelyjä. 

 
5  Asian valmistelu 

Valtiovarainministeriön asettamassa vuosi-
na 2008—2010 toteutetussa valtion varmen-
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nepalvelujen uudelleenorganisointia koske-
van hankkeen yhteydessä todettiin, että nyt 
käytössä olevan teknologian avulla ja jo teh-
tyyn kehittämistyöhön tukeutuen terveyden-
huollon varmennepalvelut olisi mahdollista 
toteuttaa terveydenhuollon tarpeita vastaa-
vasti, mutta nykyistä kustannustehokkaam-
min yhdistämällä ne valtion muuhun var-
mennetoimintaan. Terveydenhuollon varsi-
naiselle varmennetoiminnalle asettamat ala-
kohtaiset vaatimukset eivät eroa niin merkit-
tävästi muiden toimialojen vastaavista vaati-
muksista, että varmentajan tulisi olla erikois-
tunut terveydenhuoltoon. Valtion varmenne-
toimintojen yhdistämisellä arvioidaan voita-
van vahvistaa myös valtion varmentajan ti-
laaja- ja työnantaja-asemaa. Varmennetoi-
mialalla valtio kilpailee yksityisen sektorin 
kanssa alan harvalukuisista korkeatasoisista 
asiantuntijoista. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on 
katsonut tarkastuskertomuksessaan Tunnis-
tuspalveluiden kehittäminen ja käyttö julki-
sessa hallinnossa (Valtiontalouden tarkastus-
viraston toiminnantarkastuskertomukset 
161/2008) sekä silloisen Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen että Väestörekisteri-
keskuksen varmennepalvelutoimintaan liitty-
neen useita erisisältöisiä ongelmia. Valtionta-
louden tarkastusvirasto on tuonut esiin myös 
sitä, että terveydenhuollon varmennepalvelu-
ja ei ole toimeenpantu riittävässä yhteistyös-
sä Väestörekisterikeskuksen kanssa. 

Edellä mainituilla perusteilla sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonala on tehnyt 
aloitteen Väestörekisterikeskuksen ja Sosiaa-
li- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 
varmennepalvelujen yhdistämisestä vuoden 
2010 aikana. Yhdistäminen on tarpeen toteut-

taa ennen kuin terveydenhuollon varmenne-
tuotanto varsinaisesti ja täysimääräisesti al-
kaa, koska muussa tapauksessa yhdistämisel-
lä tavoiteltavien taloudellisten ja toiminnal-
listen hyötyjen toteutuminen hidastuisi tai es-
tyisi olennaisesti. Varmennepalvelujen yhdis-
tämisen arvioidaan osaltaan toteuttavan myös 
niitä tavoitteita, joita Valtiontalouden tarkas-
tusvirasto on asettanut valtion varmennepal-
velujen tuottamiselle. 

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä sosiaali- 
ja terveysministeriön johdolla ja sen valmis-
teluun ovat osallistuneet valtiovarainministe-
riö, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirasto sekä Väestörekisterikeskus. Säh-
köisten tunnistamis- ja allekirjoittamispalve-
luiden tuottamiseen liittyvät keskeiset valtion 
viranomaiset ovat olleet mukana asian val-
mistelussa jo valtiovarainministeriön var-
mennetuotannon uudelleenorganisointityö-
ryhmässä, joka antoi loppuraporttinsa 26 päi-
vänä helmikuuta 2010 (VM140:00/2008). 
Loppuraportti sisälsi myös ehdotuksen, jonka 
mukaan tavoitteena tulisi olla, että valtion 
varmennetuotanto keskitettäisiin Valtiokont-
torin Valtion IT-palvelukeskukseen, jota ol-
laan kehittämässä julkisen hallinnon IT-
palveluja ja sähköisen asioinnin tukipalveluja 
tuottavaksi palvelukeskukseksi. Tähän tavoit-
teeseen voidaan työryhmän mukaan edetä si-
ten, että terveydenhuollon varmennepalvelut 
ensi vaiheessa siirretään Väestörekisterikes-
kuksen tuotettaviksi. Työryhmän esityksen 
mukaan näin kootun tuotannon keskittäminen 
IT-palvelukeskukseen voisi tapahtua toteu-
tustavasta riippuen aikavälillä 2012—2015 ja 
edellyttäen, että se olisi taloudellisesti järke-
vää. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsitte-
lystä  

2 §. Soveltamisala. Lain soveltamisalaa 
koskevassa 2 §:n 3 momentissa olevaan sää-
dösluetteloon ehdotetaan lisättäväksi väestö-
tietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuk-
sen varmennepalveluista annettu laki 
(661/2009).  

8 §. Tunnistaminen. Lain 8 § koskee tun-
nistamista. Pykälän mukaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella voidaan säätää 
tarkemmin tunnistamisen ja todentamisen 
teknisistä keinoista. Pykälää ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että sosiaali- ja terveysminis-
teriö tulisi kuulla Väestörekisterikeskusta en-
nen asetuksen antamista siltä osin kuin on 
kyse Väestörekisterikeskuksen hoitamasta 
varmennepalvelusta. 

14 §. Valtakunnalliset tietojärjestelmäpal-
velut. Lain 14 §:ssä säädetään eri viranomais-
ten tehtävistä terveydenhuollon valtakunnal-
lisia tietojärjestelmäpalveluja hoidettaessa. 
Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
hoitamisella tarkoitetaan kaikkia niitä toi-
menpiteitä, jotka tarvitaan näiden palvelujen 
toteuttamiseksi siten, että kyseisten palvelu-
jen avulla voidaan toteuttaa laissa tarkoitetul-
la tavalla potilastiedon sähköinen säilyttämi-
nen, käyttö ja luovutus valtakunnallisesti. 
Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut ovat 
siten osa terveyspalvelujen kokonaisuutta.  

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että terveydenhuollon varmenne-
palvelua hoitava viranomainen olisi Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sijas-
ta Väestörekisterikeskus. Väestörekisterikes-
kus toimisi terveydenhuollon ammattihenki-
löiden sekä terveydenhuollon ja apteekkien 
muun henkilöstön, terveydenhuollon palvelu-
jen antajien ja apteekkien sekä näiden palve-
lujen antamiseen osallistuvien organisaatioi-
den, niiden henkilöstön ja tietoteknisten lait-
teiden vahvasta sähköisestä tunnistamisesta 
ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 

tarkoittamana varmentajana. Terveydenhuol-
lon ammattivarmenteen myöntäminen ja pe-
ruuttaminen kytkettäisiin terveydenhuollon 
ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeu-
den voimassaoloon. Terveydenhuollon am-
mattihenkilö olisi velvollinen palauttamaan 
peruutetun varmenteen sisältävän varmenne-
kortin. 

Väestörekisterikeskuksella olisi oikeus 
saada näiden tehtäviensä hoitamiseksi Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta 
sen ylläpitämästä terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki-
rekisteri) varmennepalvelujen tuottamisessa 
tarvittavat tiedot. Väestörekisterikeskuksen 
tiedonsaantioikeus koskisi terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisterissä olevia 
varmenteen myöntämiseen ja peruuttami-
seen, varmenteeseen, tekniseen alustaan sekä 
varmennekortin toimittamiseen tarvittavia 
tietoja. Tällaisia tietoja ovat muun muassa 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden henki-
lö- ja osoitetiedot, tiedot ammattioikeuden tai 
nimikesuojauksen saamisesta ja menettämi-
sestä voimaantuloajankohtineen, rekisteröin-
tinumero ja lääkkeenmääräämisen edellyttä-
mä yksilöintitunnus. Väestörekisterikeskuk-
sen tiedonsaantioikeus olisi rajoitettu eikä 
koskisi tietoja ammattioikeuden menettämi-
sen perusteista eikä tietoja ammattioikeuden 
rajoittamisesta tai sen perusteista. 

Väestörekisterikeskuksella olevan tiedon-
saantioikeuden lisäksi säännöksessä ehdote-
taan säädettäväksi myös Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontaviraston oikeudesta 
saada tietoja Väestörekisterikeskukselta. Lu-
pa- ja valvontaviraston toimialaan kuuluvan 
terveydenhuollon ja sen järjestelmien toimin-
tojen ohjaamista ja valvomista varten sillä tu-
lisi olla oikeus saada Väestörekisterikeskuk-
selta tiedot terveydenhuollon kansallisissa 
tietojärjestelmäpalveluissa tai niiden hoita-
misessa käytettäväksi myönnetyistä varmen-
teista.   

Pykälään lisättäväksi ehdotettavassa uudes-
sa 4 momentissa säädettäisiin Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtä-
vistä. Väestörekisterikeskuksen toimiessa 
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terveydenhuollon varmentajana ei kaikkia 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston ylläpitämään varmennepalveluun liit-
tyviä tehtäviä olisi tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista siirtää Väestörekisterikeskuksen 
hoidettavaksi. Tällaisia selkeästi lupa- ja val-
vontaviraston toimialaan kuuluva tehtäviä ja 
järjestelmiä olisivat terveydenhuollon am-
mattihenkilöiden keskusrekisteriin perustuva 
ja sen tietojen avulla toteutettu rooli- ja attri-
buuttitietopalvelu sekä terveydenhuollon 
kansallisissa tietojärjestelmissä käytetyt niin 
sanotut Valvira-koodistot. Kyseisiä koodisto-
ja käytetään terveydenhuollon ammattioike-
uksiin sekä niiden voimassaoloon ja rajoituk-
siin liittyvien tietojen esittämiseksi rakentei-
sessa muodossa.  

Vaikka vastuu terveydenhuollon varmen-
nepalvelun tuottamisesta olisi yksinomaan 
Väestörekisterikeskuksella, se tarvitsee tässä 
tehtävässään myös sellaista terveydenhuollon 
toimintaan sekä elinkeinon- ja ammatinhar-
joittamiseen liittyvää asiantuntemusta, jota 
on nimenomaisesti Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolla. Tämän asiantun-
temuksen antaminen Väestörekisterikeskuk-
selle sen tuottaessa terveydenhuollolle var-
mennepalveluja osoitettaisiin lupa- ja valvon-
taviraston tehtäväksi. Ehdotetulla sääntelyllä 
ei olisi kuitenkaan tarkoitus kaventaa Väestö-
rekisterikeskukselle väestötietojärjestelmästä 
ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalve-
lusta annetussa laissa tarkoitettuja tehtäviä ja 
vastuita. 

16 §. Vastuut tietojärjestelmäpalvelujen 
hoidossa. Pykälän 5 momentti, joka koskee 
varmentajan vastuita, ehdotetaan kumotta-
vaksi tarpeettomana sen vuoksi, että 4 luvun 
14 §:n 3 momentissa tarkoitettu varmenne-
palvelu on ehdotettu siirrettäväksi Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Vä-
estörekisterikeskuksen lakisääteiseksi tehtä-
väksi. Väestörekisterikeskuksen vastuut sen 
toimiessa varmennepalvelujen tuottajana 
määräytyvät tyhjentävästi väestötietojärjes-
telmästä ja Väestörekisterikeskuksen var-
mennepalveluista annetun lain sekä vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä al-
lekirjoituksista annetun lain säännösten mu-
kaan. 

20 §. Ohjaus, valvonta ja seuranta. Lain 
20 §:ssä säädetään muun muassa terveyden-

huollon varmennetoiminnan ohjauksesta, 
valvonnasta ja seurannasta. Koska sosiaali- ja 
terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston 
lakisääteinen tehtävä terveydenhuollon var-
mentajana ja varmennepalvelujen tuottajana 
esitetään siirrettäväksi Väestörekisterikes-
kukselle, ehdotetaan 1 momenttia muutetta-
vaksi siten, että terveydenhuollon varmenne-
palvelujen yleinen ohjaus ja valvonta tapah-
tuisivat sosiaali- ja terveysministeriön ja val-
tiovarainministeriön yhteistyönä. Väestöre-
kisterikeskus kuuluu voimassa olevan lain-
säädännön mukaan valtiovarainministeriön 
hallinnonalalle. 

Perustuslain perusoikeuksien ja tietoturval-
lisuuden välillä on kiinteä yhteys. Tietoturva 
on välttämätön edellytys useiden perusoike-
uksien toteutumiselle sähköisessä tietojen kä-
sittelyssä ja sähköisessä asioinnissa. Tieto-
turvallisuussidonnaisimpia ovat muun muas-
sa oikeus yksityiselämän ja henkilötietojen 
suojaan sekä oikeus luottamuksellisen viestin 
salaisuuteen. Julkisen vallan velvollisuus on 
edistää perusoikeuksien toteutumista ja tämä 
toteutuu erityisesti lainsäätäjän toiminnan 
kautta. 

Väestörekisterikeskukselle ehdotettuun 
varmennepalvelujen tuottamiseen ei liity po-
tilastietojen tai niiden lokitietojen käsittelyä. 
Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi kuitenkin niin, että myös Väestörekis-
terikeskus velvoitettaisiin omalta osaltaan 
seuraamaan ja valvomaan, että sen antamaan 
palveluun liittyvä tietosuoja ja tietoturva to-
teutuisivat. Lisäksi pykälän 4 momenttiin eh-
dotetaan lisättäväksi Väestörekisterikeskus 
sille ehdotetun toimivallan muutoksen vuok-
si. 

22 §. Maksut. Pykälän 1 momentissa oleva 
maininta Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- 
ja valvontavirastosta ehdotetaan muutetta-
vaksi Väestörekisterikeskukseksi ehdotetun 
toimivallan muutoksen johdosta. Väestöre-
kisterikeskuksen suoritteista perittävistä 
maksuista säädettäisiin tarkemmin valtiova-
rainministeriön antamalla asetuksella ottaen 
huomioon, mitä valtion maksuperustelaissa 
ja sen nojalla maksuista säädetään. Pykälän 
2 momentissa ehdotetaan Sosiaali- ja tervey-
denhuollon lupa- ja valvontavirasto muuteta-
vaksi Väestörekisterikeskukseksi sille ehdo-
tetun toimivallan muutoksen vuoksi. 
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25 §. Siirtymäsäännökset. Lain 22 §:ssä 
tarkoitettujen maksujen perintä aloitetaan 
voimassa olevan säännöksen mukaan kolmen 
vuoden ja yhdeksän kuukauden kuluttua lain 
alkuperäisestä voimaantulosta. Tämä siirty-
mäaika olisi tarkoitus säilyttää pääsääntönä 
ennallaan. Säännöstä ehdotetaan kuitenkin 
muutettavaksi siten, että Väestörekisterikes-
kus voisi kuitenkin periä 14 §:n mukaisesti 
tuottamistaan varmennesuoritteista maksuja 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rastolta siihen saakka kunnes vastaavia mak-
suja ryhdyttäisiin perimään terveydenhuollon 
palvelujen antajilta. Vastaavia maksuja Väes-
törekisterikeskus perii jo tälläkin hetkellä 
muilta hallinnonaloilta. 

Terveydenhuollon kansallisten tietojärjes-
telmäpalveluiden häiriöttömän kehittämisen 
ja käyttöönoton varmistaminen edellyttäisi, 
että nopealla aikataululla toteutettava var-
mentajuuden siirto Sosiaali- ja terveyden-
huollon lupa- ja valvontavirastolta Väestöre-
kisterikeskukselle turvattaisiin pitämällä lu-
pa- ja valvontaviraston nykyinen varmenne-
järjestelmä toiminnassa uusien palveluiden 
rakentamisen ajan. Sosiaali- ja terveyden-
huollon lupa- ja valvontavirastolla on joka 
tapauksessa sopimuspohjainen velvoite yllä-
pitää varmennejärjestelmäänsä sairaanhoito-
piirien organisaatiovarmennepalvelua varten 
30 päivään kesäkuuta 2012 saakka. Viimeksi 
mainittu seikka ei aiheuta kuitenkaan estettä 
varmennepalveluiden yhdistämiselle suunni-
tellussa aikataulussa, koska sairaanhoitopiiri-
en omat organisaatiokohtaiset kortit korvau-
tuvat KanTa-palvelujen käyttöönoton etene-
misen myötä joka tapauksessa terveyden-
huollon varmennekorteilla. 

Edellä esitetyn vuoksi 25 §:ään ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston varmennejärjestelmä toimisi Väestö-
rekisterikeskuksen tuottamien varmennepal-
velujen varajärjestelmänä enintään 30 päi-
vään kesäkuuta 2012 saakka. Varajärjestelmä 
voitaisiin ottaa käyttöön, jos Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontavirasto ja Väestö-
rekisterikeskus yksimielisesti toteaisivat, että 
Väestörekisterikeskuksen tuottama varmen-
nepalvelu ei ole otettavissa terveydenhuol-
lossa käyttöön. Ehdotetun säännöksen mu-
kaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-

tavirasto vastaisi tästä varajärjestelmästä 
varmentajana siten kuin vahvasta sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituk-
sista annetussa laissa säädetään.  

 
1.2 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä  

7 §. Lääkemääräyksen allekirjoittaminen. 
Pykälän 2 momentissa säädetään varmenne-
palveluista vastaavasta viranomaisesta. Eh-
dotuksen mukaan terveydenhuollon varmen-
nepalvelua hoitava viranomainen olisi jatkos-
sa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
viraston sijaan Väestörekisterikeskus. Sen 
mukaisesti Väestörekisterikeskus toimisi ter-
veydenhuollossa vahvasta sähköisestä tunnis-
tamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista an-
netun lain tarkoittamana varmentajana.  

Voimassa olevan säännöksen mukaan sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksella anne-
taan tarkemmat säännökset siitä, miten lää-
kemääräyksen laatijan oikeus lääkkeen mää-
räämiseen varmennetaan ja varmennepalve-
lut toteutetaan. Säännöstä ehdotetaan muutet-
tavaksi tältä osin siten, että ennen asetuksen 
antamista sosiaali- ja terveysministeriön tuli-
si kuulla Väestörekisterikeskusta siltä osin 
kuin asiassa on kysymys edellä tarkoitetusta 
Väestörekisterikeskukselle kuuluvasta tehtä-
västä.  

24 §. Ohjaus, seuranta ja valvonta. Lain 
24 §:ssä säädetään muun muassa varmenne-
toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja val-
vonnasta. Sähköisen lääkemääräyksen ja 
laissa tarkoitettujen valtakunnallisten tieto-
järjestelmäpalvelujen järjestämisen ja toteut-
tamisen yleinen suunnittelu, ohjaus ja val-
vonta kuuluisivat edelleen sosiaali- ja terve-
ysministeriölle. Siltä osin kuin kyse olisi Vä-
estörekisterikeskuksen hoitamasta varmen-
nepalvelusta, yleinen ohjaus ja valvonta eh-
dotetaan kuitenkin tehtäväksi sosiaali- ja ter-
veysministeriön ja valtiovarainministeriön 
yhteistyönä. Väestörekisterikeskus kuuluu 
voimassa olevan lainsäädännön mukaan val-
tiovarainministeriön hallinnonalalle. 

25 §. Maksut. Lain 25 §:ssä säädetään 
maksuista. Pykälässä tarkoitetut maksut mää-
rättäisiin jatkossakin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella sellaisiksi, että ne vas-
taavat palvelun tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten määrää. Asiakastietolain 
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14 §:ssä tarkoitetuista Väestörekisterikeskuk-
sen suoritteista perittävistä maksuista säädet-
täisiin kuitenkin ehdotuksen mukaan tar-
kemmin valtiovarainministeriön asetuksella 
ottaen huomioon, mitä valtion maksuperuste-
laissa ja sen nojalla maksuista säädetään. 

28 §. Siirtymäsäännös. Lain 28 § sisältää 
siirtymäsäännökset. Lain 25 §:n tarkoitettuja 
maksuja aletaan voimassa olevan säännöksen 
mukaan periä neljän vuoden kuluttua lain al-
kuperäisestä voimaantulosta. Tämä siirtymä-
aika olisi tarkoitus säilyttää pääsääntönä en-
nallaan. Pykälän 2 momenttiin lisättäväksi 
ehdotettavan säännöksen perusteella Väestö-
rekisterikeskus voisi kuitenkin periä asiakas-
tietolain 14 §:n mukaisesti tuottamistaan suo-
ritteista maksuja Sosiaali- ja terveysalan lu-
pa- ja valvontavirastolta varmennepalvelujen 
siirtoa koskevien säännösten voimaantulosta 
lukien siihen saakka kunnes maksuja ryhdyt-
täisiin perimään terveydenhuollon palvelujen 
antajilta. 

 
 

1.3 Laki väestötietojärjestelmästä ja Vä-
estörekisterikeskuksen varmenne-
palveluista  

Lain 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa, 6 §:n 
2 momentissa, 43 §:n 2 momentin 2 kohdas-
sa, 61 §:n 3 momentissa, 62 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa, 66 §:n 3 momentissa, 67 §:n 1 
momentissa ja 68 §:n 1 momentissa viitataan 
kumottuun sähköisistä allekirjoituksista an-
nettuun lakiin (14/2003). Tämän johdosta 
ehdotetaan edellä mainitut säännökset muu-
tettavaksi siten, että niissä viitattaisiin kumo-
tun säädöksen sijaan voimassa olevaan vah-
vasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköi-
sistä allekirjoituksista annettuun lakiin.  

62 §. Varmennetussa sähköisessä asioin-
nissa käytettävien varmenteiden tiedot. Pykä-
län 1 momentin toisen lauseen mukaan kan-
salaisvarmenteessa ja muussa Väestörekiste-
rikeskuksen luonnolliselle henkilölle myön-
tämässä varmenteessa on varmenteen haltijan 
yksilöivänä tunnistetietona sähköinen asioin-
titunnus. Säännöksen sanamuotoa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että Väestörekisterikes-
kuksen luonnolliselle henkilölle myöntämäs-
sä muussa varmenteessa kuin kansalaisvar-
menteessa voisi olla varmenteen haltijan yk-

silöivänä tunnistetietona sähköisen asiointi-
tunnuksen ohella myös muu sellainen henki-
lön yksilöivä tunniste, johon ei sisältyisi 
henkilöön liittyviä tietoja. Muutosehdotus on 
tarpeellinen sen vuoksi, että sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammattihenkilöiden sekä ter-
veydenhuollon ja apteekkien muun henkilös-
tön varmenteissa asianomaisen henkilön yk-
silöivänä tunnistetietona tullaan käyttämään 
muuta tunnistetta kuin sähköistä asiointitun-
nusta. Tällaisena tunnisteena voisi toimia 
esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenki-
löiden osalta terveydenhuollon ammattihen-
kilöiden keskusrekisterin ammattihenkilöille 
antama rekisteröintinumero. Sama tarve kor-
vata sähköinen asiointitunnus muulla var-
menteen haltijan yksilöivällä tunnisteella on 
myös esimerkiksi eräillä turvallisuusviran-
omaisilla. Koska ehdotetun säännöksen mu-
kaan tunnisteeseen ei saisi sisältyä henkilöön 
liittyviä tietoja, estäisi se myös henkilötun-
nuksen käytön muuna tunnisteena. Ehdotettu 
säännös olisi tältä osin myös vahvasta säh-
köisestä tunnistamisesta ja sähköisistä alle-
kirjoituksista annetun lain 6 §:ssä henkilö-
tunnuksen käsittelylle asetettujen rajoitusten 
mukainen. 

65 §. Varmenteen ja siihen sisältyvien tie-
tojen käsittely. Pykälän mukaan varmenteet 
ja varmenteisiin sisältyvät tiedot talletetaan 
Väestörekisterikeskuksen pitämään julkiseen 
hakemistoon. Säännöksen sanamuotoa ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että kansalais-
varmenteet ja muut Väestörekisterikeskuksen 
myöntämät yleisesti sähköisessä asioinnissa 
käytettävät luonnollisen henkilön varmenteet 
sekä niihin sisältyvät tiedot voitaisiin tallet-
taa Väestörekisterikeskuksen pitämään julki-
seen hakemistoon. Lain 62 §:n 1 momentin 
mukaan varmenteeseen sisältyy muun muas-
sa sähköinen asiointitunnus tai muu henkilön 
yksilöivä tunniste. Julkiseen hakemistoon ei 
talletettaisi varmenteita, jotka on ensisijaises-
ti tarkoitettu käytettäväksi tietyssä toimin-
taympäristössä tiettyyn käyttötarkoitukseen. 
Tällaisia varmenteita olisivat esimerkiksi ter-
veydenhuollon ammattihenkilöiden allekir-
joitusvarmenteet ja turvallisuusviranomaisten 
virkavarmenteet. Näitä varmenteita voidaan 
ensisijaisen käyttötarkoituksensa ohella käyt-
tää kuitenkin myös muussa sähköisessä asi-
oinnissa. Ehdotettu muutos antaisi tietotur-
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vallisuuteen tai muuhun vastaavaan paina-
vaan perusteeseen liittyvistä seikoista johtuen 
mahdollisuuden olla tallettamatta varmennet-
ta julkiseen hakemistoon. 

69 §. Väestörekisterikeskuksen tiedonsaan-
ti- ja tarkastusoikeus. Lain 69 §:ssä sääde-
tään Väestörekisterikeskuksen tiedonsaanti- 
ja tarkastusoikeudesta. Nämä oikeudet voi-
daan kohdistaa vain lain 67 §:ssä tarkoitet-
tuihin viranomaisiin, yrityksiin ja yhteisöi-
hin. Sääntelyn selkeyden ja täsmällisyyden 
vuoksi ehdotetaan säännökseen lisättäväksi 
tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden kohteiksi 
myös asiakastietolaissa ja sähköisestä lääke-
määräyksestä annetussa laissa tarkoitetut vi-
ranomaiset ja palvelun antajat. Pykälää ehdo-
tetaan täydennettäväksi siten, että Väestöre-
kisterikeskuksella olisi oikeus saada sään-
nöksessä mainituilta tahoilta tarpeellisia tie-
toja Väestörekisterikeskuksen tuottaman 
varmenteen myöntämistä koskevan menette-
lyn luotettavuuden seurannan ja valvonnan 

lisäksi myös varmenteen peruuttamista kos-
kevaa seurantaa ja valvontaa varten. 
 
2  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä joulukuuta 2010. 
 
3  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotetut lait vastaisivat perustuslain edel-
lyttämää säädöstasoa eikä niihin sisältyisi 
säännöksiä, jotka olisivat ongelmallisia pe-
rustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien 
kannalta. Edellä mainittujen seikkojen joh-
dosta katsotaan, että lakiehdotukset voidaan 
säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn mukaisesti annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 

1. 

Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttami-
sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 

(159/2007) 16 §:n 5 momentti, 
muutetaan 2 §:n 3 momentti, 8 §, 14 §:n 3 momentti, 20 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 22 § ja 

25 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti laissa 619/2009, 20 §:n 1, 3 ja 
4 momentti laissa 1565/2009 ja 25 §:n 2 momentti laissa 733/2007, ja 

lisätään 14 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi ja 
25 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 733/2007, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 
4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 
 

2 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jollei tästä tai muusta laista muuta johdu, 

asiakastietojen käsittelyyn sovelletaan, mitä 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa 
laissa (785/1992), jäljempänä potilaslaki, so-
siaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista annetussa laissa (812/2000), jäljempänä 
asiakaslaki, henkilötietolaissa (523/1999), 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999), sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003), vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetus-
sa laissa (617/2009), väestötietojärjestelmäs-
tä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepal-
veluista annetussa laissa (661/2009) sekä ar-
kistolaissa (831/1994) tai näiden nojalla sää-
detään. 
 

8 § 

Tunnistaminen 

Asiakastietojen sähköisessä käsittelyssä 
asiakas, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
palvelujen antaja, muu asiakastietojen käsit-

telyn osapuoli ja näiden edustajat sekä tieto-
tekniset laitteet tulee tunnistaa luotettavasti. 
Potilastietoja käsittelevien henkilöiden, pal-
velujen antajien, tietoteknisten laitteiden sekä 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
tunnistaminen edellyttää lisäksi todentamista. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan säätää tarkemmin tunnistamisen ja 
todentamisen teknisistä keinoista. Ennen ase-
tuksen antamista sosiaali- ja terveysministe-
riön tulee kuulla Väestörekisterikeskusta siltä 
osin kuin asiassa on kysymys 14 §:ssä tarkoi-
tetusta Väestörekisterikeskukselle kuuluvasta 
tehtävästä. 
 

14 §  

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Väestörekisterikeskus toimii terveyden-

huollon ammattihenkilöiden ja terveyden-
huollon muun henkilöstön, terveydenhuollon 
palvelujen antajien sekä näiden palvelujen 
antamiseen osallistuvien organisaatioiden, 
niiden henkilöstön ja tietoteknisten laitteiden 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä allekirjoituksista annetussa laissa 
tarkoitettuna varmentajana. Väestörekisteri-
keskuksella on oikeus saada näiden tehtävi-
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ensä hoitamiseksi Sosiaali- ja terveysalan lu-
pa- ja valvontavirastolta sen ylläpitämästä 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden kes-
kusrekisteristä varmenteen myöntämiseen ja 
peruuttamiseen, varmenteeseen, varmenteen 
tekniseen alustaan ja varmenteen toimittami-
seen tarvittavat tiedot. Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirastolla on vastaavasti 
oikeus saada lakisääteisten tehtäviensä hoi-
tamiseksi Väestörekisterikeskukselta tiedot 
sen edellä mainituin perustein myöntämistä 
varmenteista. Tiedot voidaan luovuttaa tekni-
sen käyttöyhteyden välityksellä. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ylläpitää rooli- ja attribuuttitietopalve-
lua ja koodistoja, joiden avulla terveyden-
huollon palvelujen antajille, apteekeille, 
Kansaneläkelaitokselle ja Väestörekisteri-
keskukselle annetaan valtakunnallisten tieto-
järjestelmäpalveluiden käyttöä ja varmenta-
mista varten terveydenhuollon ammattihenki-
löiden ammatinharjoittamisoikeuksia ja am-
mattinimikkeen käyttöoikeuksia sekä niiden 
voimassaoloa koskevat tiedot. Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtä-
vänä on lisäksi antaa Väestörekisterikeskuk-
sen varmennepalveluille terveydenhuollon 
toimintaan sekä elinkeinon- ja ammatinhar-
joittamiseen liittyvää asiantuntemusta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 §  

Ohjaus, valvonta ja seuranta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon 
sähköisen käsittelyn, siihen liittyvän tietohal-
linnon ja 14 §:ssä tarkoitettujen valtakunnal-
listen tietojärjestelmäpalvelujen hoidon ja to-
teuttamisen yleinen suunnittelu, ohjaus ja 
valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministe-
riölle. Väestörekisterikeskuksen hoitaman 
varmennepalvelun yleinen ohjaus ja valvonta 
kuuluvat kuitenkin sosiaali- ja terveysminis-
teriölle ja valtiovarainministeriölle yhteisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palve-
lujen antajan, Kansaneläkelaitoksen, Sosiaa-
li- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja 
Väestörekisterikeskuksen on omalta osaltaan 
seurattava ja valvottava, että sen antamaan 
palveluun liittyvä tietosuoja ja tietoturva to-

teutuvat. Jos joku on lainvastaisesti käsitellyt 
asiakastietoja, tulee asianomaisen palvelujen 
antajan sekä Kansaneläkelaitoksen oma-
aloitteisesti ryhtyä tarvittaviin toimenpitei-
siin. Seurannan ja valvonnan toteuttamiseksi 
palvelujen antajalla on oikeus saada Kansan-
eläkelaitokselta omien potilasrekisteriensä 
lokitiedot.  

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toi-
mintayksikön vastaavan johtajan tulee antaa 
kirjalliset ohjeet asiakastietojen käsittelystä 
ja noudatettavista menettelytavoista sekä 
huolehtia henkilökunnan riittävästä asiantun-
temuksesta ja osaamisesta asiakastietojen kä-
sittelyssä. Lisäksi jokaisella palvelujen anta-
jalla ja Kansaneläkelaitoksella on oltava seu-
ranta- ja valvontatehtävää varten tietosuoja-
vastaava. 
 

22 §  

Maksut 

Kansaneläkelaitoksen ja Väestörekisteri-
keskuksen hoitamien 14 §:ssä tarkoitettujen 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
käyttö on terveydenhuollon palvelujen anta-
jille maksullista. Kansaneläkelaitoksen peri-
mät maksut säädetään valtion maksuperuste-
lain (150/1992) 10 §:n estämättä sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella sellaisiksi, että 
ne vastaavat palvelujen hoidosta aiheutuvien 
kustannusten määrää. Väestörekisterikeskuk-
sen suoritteista perittävistä maksuista sääde-
tään valtion maksuperustelaissa ja sen nojal-
la.  

Kansaneläkelaitoksen ja Väestörekisteri-
keskuksen tulee toimittaa vuosittain sosiaali- 
ja terveysministeriölle sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sähköisen tietohallinnon neu-
vottelukunnalle selvitys kustannuksiin vai-
kuttavista tekijöistä sekä arvio seuraavan 
vuoden käyttömaksujen perustana olevista 
kokonaiskustannuksista. 

 
25 §  

Siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lain 22 §:ssä tarkoitettuja maksuja aletaan 

periä kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden 
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kuluttua tämän lain voimaantulosta. Väestö-
rekisterikeskus voi kuitenkin periä 14 §:n 
mukaisesti tuottamistaan suoritteista palvelu-
jen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia 
vastaavia maksuja Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolta siihen saakka 
kunnes terveydenhuollon palvelujen antajat 
ryhtyvät suorittamaan Väestörekisterikeskuk-
selle 22 §:n mukaisia maksuja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston varmennejärjestelmä toimii Väestöre-
kisterikeskuksen tämän lain 14 §:n ja sähköi-
sestä lääkemääräyksestä annetun lain 7 §:n 
nojalla terveydenhuoltoa ja sähköistä lääke-

määräystä varten tuottamien varmennepalve-
lujen varajärjestelmänä enintään 30 päivään 
kesäkuuta 2012. Sosiaali- ja terveysalan lu-
pa- ja valvontavirasto vastaa tästä varajärjes-
telmästä varmentajana siten kuin vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä al-
lekirjoituksista annetussa laissa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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2. 

Laki 

sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 7 §:n 2 momentti, 24 §:n 

1 momentti, 25 § ja 28 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

7 § 

Lääkemääräyksen allekirjoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Väestörekisterikeskus vastaa varmennepal-

velusta siten kuin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
annetun lain (159/2007) 14 §:ssä säädetään. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan tarkemmat säännökset siitä, miten 
lääkemääräyksen laatijan oikeus lääkkeen 
määräämiseen varmennetaan ja varmenne-
palvelu toteutetaan. Ennen asetuksen anta-
mista sosiaali- ja terveysministeriön tulee 
kuulla Väestörekisterikeskusta siltä osin kuin 
asiassa on kysymys edellä tarkoitetusta Väes-
törekisterikeskukselle kuuluvasta tehtävästä. 
 
 

24 §  

Ohjaus, seuranta ja valvonta 

Sähköisen lääkemääräyksen ja tässä laissa 
tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjes-
telmäpalvelujen järjestämisen ja toteuttami-
sen yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 
kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. So-
siaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:ssä 
tarkoitetun Väestörekisterikeskuksen hoita-
man varmennepalvelun yleinen ohjaus ja 
valvonta kuuluvat kuitenkin sosiaali- ja ter-
veysministeriölle ja valtiovarainministeriölle 
yhteisesti.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 §  

Maksut 

Sähköisen lääkemääräyksen laatiminen ja 
toimittaminen, tässä laissa tarkoitettu var-
mentaminen sekä reseptikeskuksen, resep-
tiarkiston ja lääketietokannan tietojen käytös-
tä peritään palvelun tuottamisesta aiheutuvi-
en kustannusten määrää vastaava maksu. 
Maksun suuruudesta määrätään sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuis-
ta Väestörekisterikeskuksen suoritteista perit-
tävistä maksuista säädetään valtion maksupe-
rustelaissa (150/1992) ja sen nojalla.  
 
 

28 § 

Siirtymäsäännös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lain 25 §:n mukaisia maksuja aletaan periä 

neljän vuoden kuluttua tämän lain voimaan-
tulosta. Väestörekisterikeskus voi kuitenkin 
periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastie-
tojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 
14 §:n mukaisesti tuottamistaan suoritteista 
palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustan-
nuksia vastaavia maksuja Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontavirastolta siihen 
saakka kunnes terveydenhuollon palvelujen 
antajat ryhtyvät suorittamaan väestörekisteri-
keskukselle 22 §:n mukaisia maksuja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  .  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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3. 

Laki 

väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista anne-

tun lain (661/2009) 2 §:n 2 momentin 2 kohta, 6 §:n 2 momentti, 43 §:n 2 momentin 2 kohta, 
61 §:n 3 momentti, 62 ja 65 §, 66 §:n 3 momentti, 67 §:n 1 momentti, 68 §:n 1 momentti ja 
69 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

2 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelle-

taan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) varmennetussa sähköisessä asioinnissa 
ja tässä laissa tarkoitetun varmennerekisterin 
tietojen käsittelyssä sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annettua lakia 
(13/2003) ja vahvasta sähköisestä tunnista-
misesta ja sähköisistä allekirjoituksista annet-
tua lakia (617/2009). 
 
 
 

6 § 

Väestörekisterikeskuksen varmennettu säh-
köinen asiointi ja sen tarkoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Väestörekisterikeskus pitää myöntämistään 

henkilövarmenteista vahvasta sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituk-
sista annetussa laissa tarkoitettua varmenne-
rekisteriä. Väestörekisterikeskus on tämän 
varmennerekisterin rekisterinpitäjä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

43 § 

Tunnuksen luovuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Väestötietojärjestelmään talletettu sähköi-

nen asiointitunnus voidaan luovuttaa vain, 
jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) muu Suomeen sijoittunut varmentaja 
käyttää tunnusta vahvasta sähköisestä tunnis-
tamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista an-
netussa laissa tarkoitetussa tai vastaavassa 
tunnistamistarkoitukseen käytettävässä var-
menteessa varmenteen haltijan yksilöivänä 
tunnistetietona. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

61 § 

Varmennetun sähköisen asioinnin palvelut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansalaisvarmenteella tarkoitetaan Väestö-

rekisterikeskuksen luonnolliselle henkilölle 
myöntämää varmennetta, joka sisältyy henki-
lökorttilaissa (829/1999) tarkoitettuun henki-
lökorttiin tai muuhun siihen verrattavaan vi-
ranomaisen asiakirjaan tai tekniseen alustaan, 
ja jota käytetään henkilön todentamista, säh-
köisen allekirjoituksen tekemistä sekä asia-
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kirjojen ja viestien salausta varten. Kansa-
laisvarmenteella tarkoitetaan myös muuhun 
viranomaisen asiakirjaan tai tekniseen alus-
taan sisältyvää Väestörekisterikeskuksen 
myöntämää varmennetta, jota käytetään edel-
lä mainittuun tarkoitukseen ja joka täyttää 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä allekirjoituksista annetun lain 
30 §:ssä asetetut vaatimukset. 
 

62 § 

Varmennetussa sähköisessä asioinnissa käy-
tettävien varmenteiden tiedot 

Kansalaisvarmenteeseen ja muuhun Väes-
törekisterikeskuksen luonnolliselle henkilölle 
myöntämään varmenteeseen sisältyvistä tie-
doista säädetään vahvasta sähköisestä tunnis-
tamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista an-
netussa laissa. Kansalaisvarmenteessa on 
varmenteen haltijan yksilöivänä tunnistetie-
tona sähköinen asiointitunnus. Muussa Väes-
törekisterikeskuksen luonnolliselle henkilölle 
myöntämässä varmenteessa on varmenteen 
haltijan yksilöivänä tunnistetietona sähköi-
nen asiointitunnus tai muu sellainen henkilön 
yksilöivä tunniste, joka ei sisällä henkilöön 
liittyviä tietoja. Kansalaisvarmenteeseen ja 
muuhun Väestörekisterikeskuksen luonnolli-
selle henkilölle myöntämään varmenteeseen 
voi sisältyä myös muita varmenteen käytössä 
tarvittavia välttämättömiä teknisiä tietoja. 
Väestörekisterikeskus päättää näistä tiedois-
ta. 

Sähköinen asiointitunnus voi sisältyä myös 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä allekirjoituksista annetussa laissa 
tarkoitettuun muuhun luonnollisen henkilön 
varmenteeseen varmenteen haltijan yksi-
löivänä tunnistetietona. 
 

65 § 

Varmenteen ja siihen sisältyvien tietojen kä-
sittely 

Kansalaisvarmenteet ja muut Väestörekis-
terikeskuksen myöntämät yleisesti sähköises-
sä asioinnissa käytettävät luonnollisen henki-
lön varmenteet sekä niihin sisältyvät tiedot 
voidaan tallettaa Väestörekisterikeskuksen 

pitämään julkiseen hakemistoon, josta jokai-
sella on oikeus saada tietoja siten kuin viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa säädetään viranomaisen julkisesta 
asiakirjasta. 
 

66 § 

Kansalaisvarmenteen hakeminen ja myöntä-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hakemuksen vastaanottajan on noudatetta-

va henkilötietolaissa säädettyjä henkilötieto-
jen käsittelyä sekä vahvasta sähköisestä tun-
nistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 
annetussa laissa asetettuja varmenteen myön-
tämistä koskevia vaatimuksia. 
 

67 § 

Muun varmenteen hakeminen ja myöntämi-
nen 

Väestörekisterikeskuksen tuottama muu 
luonnollisen henkilön varmenne kuin kansa-
laisvarmenne voidaan myöntää vain Suomen 
kansalaiselle sekä kotikuntalain mukaisesti 
Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalai-
selle, jonka tiedot on talletettu väestötietojär-
jestelmään ja jonka henkilöllisyys on voitu 
luotettavasti todeta. Väestörekisterikeskuk-
sen tuottama muu luonnollisen henkilön 
varmenne kuin kansalaisvarmenne voidaan 
erityisestä ja perustellusta syystä myöntää 
myös henkilölle, jonka henkilöllisyys on voi-
tu luotettavasti todeta, mutta joka ei täytä 
muita edellä tarkoitettuja varmenteen myön-
tämisen edellytyksiä. Tällainen varmenne voi 
hakijan pyynnöstä sisältyä sähköisessä asi-
oinnissa käytettävään viranomaisen, yrityk-
sen tai yhteisön myöntämään asiakirjaan, 
korttiin tai tekniseen alustaan. Väestörekiste-
rikeskus voi sopia asiakirjan tai teknisen 
alustan myöntävän viranomaisen, yrityksen 
tai yhteisön kanssa, että varmennetta koskeva 
hakemus voidaan jättää tälle henkilökohtai-
sesti Väestörekisterikeskukselle edelleen 
toimitettavaksi. Väestörekisterikeskuksen on 
tällöin varmistettava, että hakemuksen vas-
taanottaja noudattaa henkilötietolaissa sää-
dettyjä henkilötietojen käsittelyä sekä vah-
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vasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköi-
sistä allekirjoituksista annetussa laissa asetet-
tuja varmenteen myöntämistä koskevia vaa-
timuksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

68 § 

Varmenteen hakemista ja myöntämistä kos-
keva menettely eräissä tapauksissa 

Henkilökohtaisen käynnin sijasta kansa-
laisvarmenteen uusimista koskeva hakemus 
voidaan tehdä myös sähköisesti ja allekirjoit-
taa hakijan käytössä olevalla kansalaisvar-
menteella ja muun Väestörekisterikeskuksen 
tuottaman varmenteen uusimista koskeva ha-
kemus hakijan käytössä olevalla vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä al-
lekirjoituksista annetun lain 30 §:ssä tarkoite-
tulla varmenteella, jos tällainen palvelu on 
käytössä. Muuten hakemuksen käsittelyssä 
noudatetaan soveltuvin osin sähköisestä tun-
nistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 
annetussa laissa asetettuja varmenteen myön-
tämistä koskevia vaatimuksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  

69 § 

Väestörekisterikeskuksen tiedonsaanti- ja 
tarkastusoikeus 

Väestörekisterikeskuksella on oikeus salas-
sapitosäännösten estämättä saada 67 §:ssä 
tarkoitetulta viranomaiselta, yritykseltä ja yh-
teisöltä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä anne-
tussa laissa (159/2007) ja sähköisestä lääke-
määräyksestä annetussa laissa (61/2007) tar-
koitetuilta viranomaisilta ja palvelun antajilta 
tarpeellisia tietoja tässä laissa tarkoitetun Vä-
estörekisterikeskuksen tuottaman varmenteen 
myöntämistä ja peruuttamista koskevan toi-
minnallisen ja teknisen menettelyn luotetta-
vuuden seurantaa ja valvontaa varten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
 

————— 
 

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010 

 
 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 

Peruspalveluministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 

1. 

Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttami-
sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 

(159/2007) 16 §:n 5 momentti, 
muutetaan 2 §:n 3 momentti, 8 §, 14 §:n 3 momentti, 20 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 22 § ja 

25 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti laissa 619/2009, 20 §:n 1, 3 ja 
4 momentti laissa 1565/2009 ja 25 §:n 2 momentti laissa 733/2007, ja 

lisätään 14 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi ja 
25 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 733/2007, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 
4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 

 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jollei tästä tai muusta laista muuta johdu, 

asiakastietojen käsittelyyn sovelletaan, mitä 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa 
laissa (785/1992), jäljempänä potilaslaki, so-
siaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista annetussa laissa (812/2000), jäljempänä 
asiakaslaki, henkilötietolaissa (523/1999), vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetus-
sa laissa (621/1999), sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003), vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetus-
sa laissa (617/2009) sekä arkistolaissa 
(831/1994) tai näiden nojalla säädetään.  

2 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jollei tästä tai muusta laista muuta johdu, 

asiakastietojen käsittelyyn sovelletaan, mitä 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa 
laissa (785/1992), jäljempänä potilaslaki, so-
siaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista annetussa laissa (812/2000), jäljempänä 
asiakaslaki, henkilötietolaissa (523/1999), vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999), sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003), vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetus-
sa laissa (617/2009), väestötietojärjestelmäs-
tä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepal-
veluista annetussa laissa (661/2009) sekä ar-
kistolaissa (831/1994) tai näiden nojalla sää-
detään. 
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8 § 

Tunnistaminen 

Asiakastietojen sähköisessä käsittelyssä 
asiakas, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
palvelujen antaja, muu asiakastietojen käsitte-
lyn osapuoli ja näiden edustajat sekä tietotek-
niset laitteet tulee tunnistaa luotettavasti. Po-
tilastietoja käsittelevien henkilöiden, palvelu-
jen antajien, tietoteknisten laitteiden sekä val-
takunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen tun-
nistaminen edellyttää lisäksi todentamista. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan säätää tarkemmin tunnistamisen ja 
todentamisen teknisistä keinoista. 

8 § 

Tunnistaminen 

Asiakastietojen sähköisessä käsittelyssä 
asiakas, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
palvelujen antaja, muu asiakastietojen käsit-
telyn osapuoli ja näiden edustajat sekä tieto-
tekniset laitteet tulee tunnistaa luotettavasti. 
Potilastietoja käsittelevien henkilöiden, pal-
velujen antajien, tietoteknisten laitteiden sekä 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
tunnistaminen edellyttää lisäksi todentamista. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan säätää tarkemmin tunnistamisen ja 
todentamisen teknisistä keinoista. Ennen ase-
tuksen antamista sosiaali- ja terveysministe-
riön tulee kuulla Väestörekisterikeskusta siltä 
osin kuin asiassa on kysymys 14 §:ssä tarkoi-
tetusta Väestörekisterikeskukselle kuuluvasta 
tehtävästä. 
 

 
14 §  

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hoitaa 

terveydenhuollon palvelujen antajien sekä 
näiden palvelujen antamiseen osallistuvien 
henkilöiden ja tietoteknisten laitteiden var-
mennepalvelua, johon kuuluvat tunnistami-
sessa ja todentamisessa sekä sähköisessä alle-
kirjoittamisessa tarvittavat varmenteet ja näi-
hin liittyvät palvelut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

14 §  

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Väestörekisterikeskus toimii terveydenhuol-

lon ammattihenkilöiden ja terveydenhuollon 
muun henkilöstön, terveydenhuollon palvelu-
jen antajien sekä näiden palvelujen antami-
seen osallistuvien organisaatioiden, niiden 
henkilöstön ja tietoteknisten laitteiden vah-
vasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköi-
sistä allekirjoituksista annetun lain 
(617/2009) tarkoittamana varmentajana. Vä-
estörekisterikeskuksella on oikeus saada näi-
den tehtäviensä hoitamiseksi Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontavirastolta sen yllä-
pitämästä terveydenhuollon ammattihenki-
löiden keskusrekisteristä varmenteen myön-
tämiseen ja peruuttamiseen, varmenteeseen, 
varmenteen tekniseen alustaan ja varmenteen 
toimittamiseen tarvittavat tiedot. Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirastolla on 
vastaavasti oikeus saada lakisääteisten teh-
täviensä hoitamiseksi Väestörekisterikeskuk-
selta tiedot sen edellä mainituin perustein 
myöntämistä varmenteista. Tiedot voidaan 
luovuttaa teknisen käyttöyhteyden välityksel-
lä. 
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 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto ylläpitää rooli- ja attribuuttitietopal-
velua ja koodistoja, joiden avulla terveyden-
huollon palvelujen antajille, apteekeille, 
Kansaneläkelaitokselle ja Väestörekisteri-
keskukselle annetaan valtakunnallisten tieto-
järjestelmäpalveluiden käyttöä ja varmenta-
mista varten terveydenhuollon ammattihenki-
löiden ammatinharjoittamisoikeuksia ja am-
mattinimikkeen käyttöoikeuksia sekä niiden 
voimassaoloa koskevat tiedot. Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtä-
vänä on lisäksi antaa Väestörekisterikeskuk-
sen varmennepalveluille terveydenhuollon 
toimintaan sekä elinkeinon- ja ammatinhar-
joittamiseen liittyvää asiantuntemusta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 §  

Ohjaus, valvonta ja seuranta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon 
sähköisen käsittelyn, siihen liittyvän tietohal-
linnon ja 14 §:ssä tarkoitettujen valtakunnal-
listen tietojärjestelmäpalvelujen hoidon ja to-
teuttamisen yleinen suunnittelu, ohjaus ja 
valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministe-
riölle. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palve-
lujen antajan, Kansaneläkelaitoksen ja Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 
on omalta osaltaan seurattava ja valvottava, 
että sen antamaan palveluun liittyvä tie-
tosuoja toteutuu. Jos joku on lainvastaisesti 
käsitellyt asiakastietoja, tulee asianomaisen 
palvelujen antajan sekä Kansaneläkelaitoksen 
oma-aloitteisesti ryhtyä tarvittaviin toimenpi-
teisiin. Seurannan ja valvonnan toteuttami-
seksi palvelujen antajalla on oikeus saada 
Kansaneläkelaitokselta omien potilasrekiste-
riensä lokitiedot. 

 
Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimin-

tayksikön vastaavan johtajan tulee antaa kir-
jalliset ohjeet asiakastietojen käsittelystä ja 

20 §  

Ohjaus, valvonta ja seuranta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon 
sähköisen käsittelyn, siihen liittyvän tietohal-
linnon ja 14 §:ssä tarkoitettujen valtakunnal-
listen tietojärjestelmäpalvelujen hoidon ja to-
teuttamisen yleinen suunnittelu, ohjaus ja 
valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministe-
riölle. Väestörekisterikeskuksen hoitaman 
varmennepalvelun yleinen ohjaus ja valvonta 
kuuluvat kuitenkin sosiaali- ja terveysminis-
teriölle ja valtiovarainministeriölle yhteises-
ti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palve-
lujen antajan, Kansaneläkelaitoksen, Sosiaa-
li- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja 
Väestörekisterikeskuksen on omalta osaltaan 
seurattava ja valvottava, että sen antamaan 
palveluun liittyvä tietosuoja ja tietoturva to-
teutuvat. Jos joku on lainvastaisesti käsitellyt 
asiakastietoja, tulee asianomaisen palvelujen 
antajan sekä Kansaneläkelaitoksen oma-
aloitteisesti ryhtyä tarvittaviin toimenpitei-
siin. Seurannan ja valvonnan toteuttamiseksi 
palvelujen antajalla on oikeus saada Kansan-
eläkelaitokselta omien potilasrekisteriensä 
lokitiedot.  

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toi-
mintayksikön vastaavan johtajan tulee antaa 
kirjalliset ohjeet asiakastietojen käsittelystä 
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noudatettavista menettelytavoista sekä huo-
lehtia henkilökunnan riittävästä asiantunte-
muksesta ja osaamisesta asiakastietojen käsit-
telyssä. Lisäksi jokaisella palvelujen antajal-
la, Kansaneläkelaitoksella ja Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontavirastolla on oltava 
seuranta- ja valvontatehtävää varten tieto-
suojavastaava. 

ja noudatettavista menettelytavoista sekä 
huolehtia henkilökunnan riittävästä asiantun-
temuksesta ja osaamisesta asiakastietojen kä-
sittelyssä. Lisäksi jokaisella palvelujen anta-
jalla ja Kansaneläkelaitoksella on oltava seu-
ranta- ja valvontatehtävää varten tietosuoja-
vastaava. 
 

 
22 §  

Maksut 

Kansaneläkelaitoksen ja Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen hoitamien 14 §:ssä tar-
koitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmä-
palvelujen käyttö on terveydenhuollon palve-
lujen antajille maksullista. Käyttömaksut sää-
detään sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sella sellaisiksi, että ne vastaavat palvelujen 
hoidosta aiheutuvien kustannusten määrää. 
 
 
 
 
 

Kansaneläkelaitoksen ja Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen tulee toimittaa vuosit-
tain sosiaali- ja terveysministeriölle sekä so-
siaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohal-
linnon neuvottelukunnalle selvitys kustan-
nuksiin vaikuttavista tekijöistä sekä arvio seu-
raavan vuoden käyttömaksujen perustana 
olevista kokonaiskustannuksista. 

22 §  

Maksut 

Kansaneläkelaitoksen ja Väestörekisteri-
keskuksen hoitamien 14 §:ssä tarkoitettujen 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
käyttö on terveydenhuollon palvelujen anta-
jille maksullista. Kansaneläkelaitoksen peri-
mät maksut säädetään valtion maksuperuste-
lain (150/1992) 10 §:n estämättä sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella sellaisiksi, että 
ne vastaavat palvelujen hoidosta aiheutuvien 
kustannusten määrää. Väestörekisterikeskuk-
sen suoritteista perittävistä maksuista sääde-
tään valtion maksuperustelaissa ja sen nojal-
la.  

Kansaneläkelaitoksen ja Väestörekisteri-
keskuksen tulee toimittaa vuosittain sosiaali- 
ja terveysministeriölle sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sähköisen tietohallinnon neu-
vottelukunnalle selvitys kustannuksiin vai-
kuttavista tekijöistä sekä arvio seuraavan 
vuoden käyttömaksujen perustana olevista 
kokonaiskustannuksista. 
 

 
 

25 §  

Siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lain 22 §:ssä tarkoitettuja maksua aletaan 

periä kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden 
kuluttua tämän lain voimaantulosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 

25 § 

Siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lain 22 §:ssä tarkoitettuja maksua aletaan 

periä kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden 
kuluttua tämän lain voimaantulosta. Väestö-
rekisterikeskus voi kuitenkin periä 14 §:n 
mukaisesti tuottamistaan suoritteista palvelu-
jen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia 
vastaavia maksuja Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolta siihen saakka 
kunnes terveydenhuollon palvelujen antajat 
ryhtyvät suorittamaan Väestörekisterikeskuk-
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selle 22 §:n mukaisia maksuja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
viraston varmennejärjestelmä toimii Väestö-
rekisterikeskuksen tämän lain 14 §:n ja säh-
köisestä lääkemääräyksestä annetun lain 
7 §:n nojalla terveydenhuoltoa ja sähköistä 
lääkemääräystä varten tuottamien varmenne-
palvelujen varajärjestelmänä enintään 30 
päivään kesäkuuta 2012. Sosiaali- ja terve-
ysalan lupa- ja valvontavirasto vastaa tästä 
varajärjestelmästä varmentajana siten kuin 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä allekirjoituksista annetussa laissa 
säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä       kuu-

ta 20  .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

——— 
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2. 

Laki 

sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 7 §:n 2 momentti, 24 §:n 

1 momentti, 25 § ja 28 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 

Lääkemääräyksen allekirjoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus vas-

taa varmennepalvelusta. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksella annetaan tarkemmat 
säännökset siitä, miten lääkemääräyksen laa-
tijan oikeus lääkkeen määräämiseen varmen-
netaan ja varmennepalvelu toteutetaan. 

7 § 

Lääkemääräyksen allekirjoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Väestörekisterikeskus vastaa varmennepal-

velusta siten kuin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
annetun lain (159/2007) 14 §:ssä säädetään. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan tarkemmat säännökset siitä, miten 
lääkemääräyksen laatijan oikeus lääkkeen 
määräämiseen varmennetaan ja varmenne-
palvelu toteutetaan. Ennen asetuksen anta-
mista sosiaali- ja terveysministeriön tulee 
kuulla Väestörekisterikeskusta siltä osin kuin 
asiassa on kysymys edellä tarkoitetusta Väes-
törekisterikeskukselle kuuluvasta tehtävästä. 

 
24 §  

Ohjaus, seuranta ja valvonta 

Sähköisen lääkemääräyksen ja tässä laissa 
tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjes-
telmäpalvelujen järjestämisen ja toteuttami-
sen yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 
kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 §  

Ohjaus, seuranta ja valvonta 

Sähköisen lääkemääräyksen ja tässä laissa 
tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjes-
telmäpalvelujen järjestämisen ja toteuttami-
sen yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 
kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. So-
siaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:ssä 
tarkoitetun Väestörekisterikeskuksen hoita-
man varmennepalvelun yleinen ohjaus ja 
valvonta kuuluvat kuitenkin sosiaali- ja ter-
veysministeriölle ja valtiovarainministeriölle 
yhteisesti.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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25 §  

Maksut 

Sähköisen lääkemääräyksen laatiminen ja 
toimittaminen, tässä laissa tarkoitettu varmen-
taminen sekä reseptikeskuksen, reseptiarkis-
ton ja lääketietokannan tietojen käyttö ovat 
maksullisia. Maksut määrätään sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella sellaisiksi, että 
ne vastaavat palvelun tuottamisesta aiheutu-
vien kustannusten määrää. 

25 §  

Maksut 

Sähköisen lääkemääräyksen laatiminen ja 
toimittaminen, tässä laissa tarkoitettu var-
mentaminen sekä reseptikeskuksen, resep-
tiarkiston ja lääketietokannan tietojen käytös-
tä peritään palvelun tuottamisesta aiheutuvi-
en kustannusten määrää vastaava maksu. 
Maksun suuruudesta määrätään sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä annetun lain 14 §:ssä tarkoite-
tuista Väestörekisterikeskuksen suoritteista 
perittävistä maksuista säädetään valtion 
maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojal-
la.  
 

 
28 § 

Siirtymäsäännös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lain 25 §:n mukaisia maksuja aletaan periä 

neljän vuoden kuluttua tämän lain voimaantu-
losta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Siirtymäsäännös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lain 25 §:n mukaisia maksuja aletaan periä 

neljän vuoden kuluttua tämän lain voimaan-
tulosta. Väestörekisterikeskus voi kuitenkin 
periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 
14 §:n mukaisesti tuottamistaan suoritteista 
palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustan-
nuksia vastaavia maksuja Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontavirastolta siihen 
saakka kunnes terveydenhuollon palvelujen 
antajat ryhtyvät suorittamaan väestörekiste-
rikeskukselle 22 §:n mukaisia maksuja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuu-

ta 20  .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

——— 
 



 HE 155/2010 vp  
  

 

27

 
 
 
 
 
 

3. 

Laki 

väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista anne-

tun lain (661/2009) 2 §:n 2 momentin 2 kohta, 6 §:n 2 momentti, 43 §:n 2 momentin 2 kohta, 
61 §:n 3 momentti, 62 ja 65 §, 66 §:n 3 momentti, 67 §:n 1 momentti, 68 §:n 1 momentti ja 
69 §:n 1 momentti, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelle-

taan: 
— — — — — — — — — — — — — — 

2) varmennetussa sähköisessä asioinnissa ja 
tässä laissa tarkoitetun varmennerekisterin 
tietojen käsittelyssä sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annettua lakia 
(13/2003) ja sähköisistä allekirjoituksista an-
nettua lakia. 

2 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelle-

taan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) varmennetussa sähköisessä asioinnissa 
ja tässä laissa tarkoitetun varmennerekisterin 
tietojen käsittelyssä sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annettua lakia 
(13/2003) ja vahvasta sähköisestä tunnista-
misesta ja sähköisistä allekirjoituksista annet-
tua lakia (617/2009). 
 

 
6 § 

Väestörekisterikeskuksen varmennettu säh-
köinen asiointi ja sen tarkoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Väestörekisterikeskus pitää myöntämistään 

henkilövarmenteista sähköisistä allekirjoituk-
sista annetussa laissa tarkoitettua varmenne-
rekisteriä. Väestörekisterikeskus on tämän 
varmennerekisterin rekisterinpitäjä. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 § 

Väestörekisterikeskuksen varmennettu säh-
köinen asiointi ja sen tarkoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Väestörekisterikeskus pitää myöntämistään 

henkilövarmenteista vahvasta sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituk-
sista annetussa laissa tarkoitettua varmenne-
rekisteriä. Väestörekisterikeskus on tämän 
varmennerekisterin rekisterinpitäjä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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43 § 

Tunnuksen luovuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Väestötietojärjestelmään talletettu sähköi-

nen asiointitunnus voidaan luovuttaa vain, 
jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) muu Suomeen sijoittunut varmentaja 
käyttää tunnusta sähköisistä allekirjoituksista 
annetussa laissa tarkoitetussa tai vastaavassa 
tunnistamistarkoitukseen käytettävässä var-
menteessa varmenteen haltijan yksilöivänä 
tunnistetietona. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

43 § 

Tunnuksen luovuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Väestötietojärjestelmään talletettu sähköi-

nen asiointitunnus voidaan luovuttaa vain, 
jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) muu Suomeen sijoittunut varmentaja 
käyttää tunnusta vahvasta sähköisestä tunnis-
tamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista an-
netussa laissa tarkoitetussa tai vastaavassa 
tunnistamistarkoitukseen käytettävässä var-
menteessa varmenteen haltijan yksilöivänä 
tunnistetietona. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
61 § 

Varmennetun sähköisen asioinnin palvelut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansalaisvarmenteella tarkoitetaan Väestö-

rekisterikeskuksen luonnolliselle henkilölle 
myöntämää varmennetta, joka sisältyy henki-
lökorttilaissa (829/1999) tarkoitettuun henki-
lökorttiin tai muuhun siihen verrattavaan vi-
ranomaisen asiakirjaan tai tekniseen alustaan, 
ja jota käytetään henkilön todentamista, säh-
köisen allekirjoituksen tekemistä sekä asiakir-
jojen ja viestien salausta varten. Kansalais-
varmenteella tarkoitetaan myös muuhun vi-
ranomaisen asiakirjaan tai tekniseen alustaan 
sisältyvää Väestörekisterikeskuksen myöntä-
mää varmennetta, jota käytetään edellä mai-
nittuun tarkoitukseen ja joka täyttää sähköi-
sistä allekirjoituksista annetun lain 7 §:ssä 
asetetut vaatimukset. 

61 § 

Varmennetun sähköisen asioinnin palvelut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansalaisvarmenteella tarkoitetaan Väestö-

rekisterikeskuksen luonnolliselle henkilölle 
myöntämää varmennetta, joka sisältyy henki-
lökorttilaissa (829/1999) tarkoitettuun henki-
lökorttiin tai muuhun siihen verrattavaan vi-
ranomaisen asiakirjaan tai tekniseen alustaan, 
ja jota käytetään henkilön todentamista, säh-
köisen allekirjoituksen tekemistä sekä asia-
kirjojen ja viestien salausta varten. Kansa-
laisvarmenteella tarkoitetaan myös muuhun 
viranomaisen asiakirjaan tai tekniseen alus-
taan sisältyvää Väestörekisterikeskuksen 
myöntämää varmennetta, jota käytetään edel-
lä mainittuun tarkoitukseen ja joka täyttää 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä allekirjoituksista annetun lain 
30 §:ssä asetetut vaatimukset. 
 

 
62 § 

Varmennetussa sähköisessä asioinnissa käy-
tettävien varmenteiden tiedot 

Kansalaisvarmenteeseen ja muuhun Väestö-
rekisterikeskuksen luonnolliselle henkilölle 

62 § 

Varmennetussa sähköisessä asioinnissa käy-
tettävien varmenteiden tiedot 

Kansalaisvarmenteeseen ja muuhun Väes-
törekisterikeskuksen luonnolliselle henkilölle 
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myöntämään varmenteeseen sisältyvistä tie-
doista säädetään sähköisistä allekirjoituksista 
annetussa laissa. Kansalaisvarmenteessa ja 
muussa Väestörekisterikeskuksen luonnolli-
selle henkilölle myöntämässä varmenteessa 
on varmenteen haltijan yksilöivänä tunniste-
tietona sähköinen asiointitunnus. Kansalais-
varmenteeseen ja muuhun Väestörekisteri-
keskuksen luonnolliselle henkilölle myöntä-
mään varmenteeseen voi sisältyä myös muita 
varmenteen käytössä tarvittavia välttämättö-
miä teknisiä tietoja. Väestörekisterikeskus 
päättää näistä tiedoista. 
 
 
 
 
 

Sähköinen asiointitunnus voi sisältyä myös 
sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa 
tarkoitettuun muuhun luonnollisen henkilön 
varmenteeseen varmenteen haltijan yksi-
löivänä tunnistetietona. 
 

myöntämään varmenteeseen sisältyvistä tie-
doista säädetään vahvasta sähköisestä tunnis-
tamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista an-
netussa laissa. Kansalaisvarmenteessa on 
varmenteen haltijan yksilöivänä tunnistetie-
tona sähköinen asiointitunnus. Muussa Väes-
törekisterikeskuksen luonnolliselle henkilölle 
myöntämässä varmenteessa on varmenteen 
haltijan yksilöivänä tunnistetietona sähköi-
nen asiointitunnus tai muu sellainen henkilön 
yksilöivä tunniste, joka ei sisällä henkilöön 
liittyviä tietoja. Kansalaisvarmenteeseen ja 
muuhun Väestörekisterikeskuksen luonnolli-
selle henkilölle myöntämään varmenteeseen 
voi sisältyä myös muita varmenteen käytössä 
tarvittavia välttämättömiä teknisiä tietoja. 
Väestörekisterikeskus päättää näistä tiedois-
ta. 

Sähköinen asiointitunnus voi sisältyä myös 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä allekirjoituksista annetussa laissa 
tarkoitettuun muuhun luonnollisen henkilön 
varmenteeseen varmenteen haltijan yksi-
löivänä tunnistetietona. 
 

 
65 § 

Varmenteen ja siihen sisältyvien tietojen kä-
sittely 

Kansalaisvarmenteet ja muut Väestörekiste-
rikeskuksen myöntämät yleisesti sähköisessä 
asioinnissa käytettävät luonnollisen henkilön 
varmenteet sekä niihin sisältyvät tiedot talle-
tetaan Väestörekisterikeskuksen pitämään 
julkiseen hakemistoon, josta jokaisella on oi-
keus saada tietoja siten kuin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sää-
detään viranomaisen julkisesta asiakirjasta. 

65 § 

Varmenteen ja siihen sisältyvien tietojen kä-
sittely 

Kansalaisvarmenteet ja muut Väestörekis-
terikeskuksen myöntämät yleisesti sähköises-
sä asioinnissa käytettävät luonnollisen henki-
lön varmenteet sekä niihin sisältyvät tiedot 
voidaan tallettaa Väestörekisterikeskuksen 
pitämään julkiseen hakemistoon, josta jokai-
sella on oikeus saada tietoja siten kuin viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa säädetään viranomaisen julkisesta 
asiakirjasta. 
 

 
66 § 

Kansalaisvarmenteen hakeminen ja myöntä-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hakemuksen vastaanottajan on noudatetta-

va henkilötietolaissa säädettyjä henkilötieto-
jen käsittelyä sekä sähköisistä allekirjoituk-

66 §

Kansalaisvarmenteen hakeminen ja myöntä-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hakemuksen vastaanottajan on noudatetta-

va henkilötietolaissa säädettyjä henkilötieto-
jen käsittelyä sekä vahvasta sähköisestä tun-
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sista annetussa laissa asetettuja varmenteen 
myöntämistä koskevia vaatimuksia. 

nistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 
annetussa laissa asetettuja varmenteen myön-
tämistä koskevia vaatimuksia. 
 

 
67 § 

Muun varmenteen hakeminen ja myöntämi-
nen 

Väestörekisterikeskuksen tuottama muu 
luonnollisen henkilön varmenne kuin kansa-
laisvarmenne voidaan myöntää vain Suomen 
kansalaiselle sekä kotikuntalain mukaisesti 
Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalai-
selle, jonka tiedot on talletettu väestötietojär-
jestelmään ja jonka henkilöllisyys on voitu 
luotettavasti todeta. Väestörekisterikeskuksen 
tuottama muu luonnollisen henkilön varmen-
ne kuin kansalaisvarmenne voidaan erityises-
tä ja perustellusta syystä myöntää myös hen-
kilölle, jonka henkilöllisyys on voitu luotetta-
vasti todeta, mutta joka ei täytä muita edellä 
tarkoitettuja varmenteen myöntämisen edelly-
tyksiä. Tällainen varmenne voi hakijan pyyn-
nöstä sisältyä sähköisessä asioinnissa käytet-
tävään viranomaisen, yrityksen tai yhteisön 
myöntämään asiakirjaan, korttiin tai tekniseen 
alustaan. Väestörekisterikeskus voi sopia 
asiakirjan tai teknisen alustan myöntävän vi-
ranomaisen, yrityksen tai yhteisön kanssa, et-
tä varmennetta koskeva hakemus voidaan jät-
tää tälle henkilökohtaisesti Väestörekisteri-
keskukselle edelleen toimitettavaksi. Väestö-
rekisterikeskuksen on tällöin varmistettava, 
että hakemuksen vastaanottaja noudattaa 
henkilötietolaissa säädettyjä henkilötietojen 
käsittelyä sekä sähköisistä allekirjoituksista 
annetussa laissa asetettuja varmenteen myön-
tämistä koskevia vaatimuksia. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

67 § 

Muun varmenteen hakeminen ja myöntämi-
nen 

Väestörekisterikeskuksen tuottama muu 
luonnollisen henkilön varmenne kuin kansa-
laisvarmenne voidaan myöntää vain Suomen 
kansalaiselle sekä kotikuntalain mukaisesti 
Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalai-
selle, jonka tiedot on talletettu väestötietojär-
jestelmään ja jonka henkilöllisyys on voitu 
luotettavasti todeta. Väestörekisterikeskuksen 
tuottama muu luonnollisen henkilön varmen-
ne kuin kansalaisvarmenne voidaan erityises-
tä ja perustellusta syystä myöntää myös hen-
kilölle, jonka henkilöllisyys on voitu luotet-
tavasti todeta, mutta joka ei täytä muita edel-
lä tarkoitettuja varmenteen myöntämisen 
edellytyksiä. Tällainen varmenne voi hakijan 
pyynnöstä sisältyä sähköisessä asioinnissa 
käytettävään viranomaisen, yrityksen tai yh-
teisön myöntämään asiakirjaan, korttiin tai 
tekniseen alustaan. Väestörekisterikeskus voi 
sopia asiakirjan tai teknisen alustan myöntä-
vän viranomaisen, yrityksen tai yhteisön 
kanssa, että varmennetta koskeva hakemus 
voidaan jättää tälle henkilökohtaisesti Väes-
törekisterikeskukselle edelleen toimitettavak-
si. Väestörekisterikeskuksen on tällöin var-
mistettava, että hakemuksen vastaanottaja 
noudattaa henkilötietolaissa säädettyjä henki-
lötietojen käsittelyä sekä vahvasta sähköises-
tä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoi-
tuksista annetussa laissa asetettuja varmen-
teen myöntämistä koskevia vaatimuksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
68 § 

Varmenteen hakemista ja myöntämistä koske-
va menettely eräissä tapauksissa 

Henkilökohtaisen käynnin sijasta kansalais-
varmenteen uusimista koskeva hakemus voi-
daan tehdä myös sähköisesti ja allekirjoittaa 

68 § 

Varmenteen hakemista ja myöntämistä kos-
keva menettely eräissä tapauksissa 

Henkilökohtaisen käynnin sijasta kansa-
laisvarmenteen uusimista koskeva hakemus 
voidaan tehdä myös sähköisesti ja allekirjoit-
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hakijan käytössä olevalla kansalaisvarmen-
teella ja muun Väestörekisterikeskuksen tuot-
taman varmenteen uusimista koskeva hake-
mus hakijan käytössä olevalla sähköisistä al-
lekirjoituksista annetun lain 7 §:ssä tarkoite-
tulla varmenteella, jos tällainen palvelu on 
käytössä. Muuten hakemuksen käsittelyssä 
noudatetaan soveltuvin osin sähköisistä alle-
kirjoituksista annetussa laissa asetettuja var-
menteen myöntämistä koskevia vaatimuksia. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

taa hakijan käytössä olevalla kansalaisvar-
menteella ja muun Väestörekisterikeskuksen 
tuottaman varmenteen uusimista koskeva ha-
kemus hakijan käytössä olevalla vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä al-
lekirjoituksista annetun lain 30 §:ssä tarkoite-
tulla varmenteella, jos tällainen palvelu on 
käytössä. Muuten hakemuksen käsittelyssä 
noudatetaan soveltuvin osin sähköisestä tun-
nistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 
annetussa laissa asetettuja varmenteen myön-
tämistä koskevia vaatimuksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
69 § 

Väestörekisterikeskuksen tiedonsaanti- ja tar-
kastusoikeus 

Väestörekisterikeskuksella on oikeus salas-
sapitosäännösten estämättä saada 67 §:ssä 
tarkoitetulta viranomaiselta, yritykseltä ja yh-
teisöltä tarpeellisia tietoja tässä laissa tarkoi-
tetun Väestörekisterikeskuksen tuottaman 
varmenteen myöntämistä koskevan toimin-
nallisen ja teknisen menettelyn luotettavuu-
den seurantaa ja valvontaa varten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

69 § 

Väestörekisterikeskuksen tiedonsaanti- ja 
tarkastusoikeus 

Väestörekisterikeskuksella on oikeus salas-
sapitosäännösten estämättä saada 67 §:ssä 
tarkoitetulta viranomaiselta, yritykseltä ja yh-
teisöltä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä anne-
tussa laissa (159/2007) ja sähköisestä lää-
kemääräyksestä annetussa laissa (61/2007) 
tarkoitetuilta viranomaisilta ja palvelun an-
tajilta tarpeellisia tietoja tässä laissa tarkoite-
tun Väestörekisterikeskuksen tuottaman var-
menteen myöntämistä ja peruuttamista kos-
kevan toiminnallisen ja teknisen menettelyn 
luotettavuuden seurantaa ja valvontaa varten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

——— 
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