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Lak i

N:o 13

sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on lisätä asioin-
nin sujuvuutta ja joutuisuutta samoin kuin
tietoturvallisuutta hallinnossa, tuomiois-
tuimissa ja muissa lainkäyttöelimissä sekä
ulosotossa edistämällä sähköisten tiedonsiir-
tomenetelmien käyttöä.
Laissa säädetään viranomaisten ja näiden
asiakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja
vastuista sähköisessä asioinnissa.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan hallintoasian, tuo-

mioistuinasian, syyteasian ja ulosottoasian
sähköiseen vireillepanoon, käsittelyyn ja pää-
töksen tiedoksiantoon, jollei muualla laissa
toisin säädetä. Lakia sovelletaan soveltuvin
osin myös muussa viranomaistoiminnassa.
Tuomioistuinasioilla tarkoitetaan yleisissä

tuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa ja
erityistuomioistuimissa käsiteltäviä asioita.
Tuomioistuinasioilla tarkoitetaan lisäksi hal-
lintoasioiden muutoksenhakua myös hallin-
toviranomaisessa tai muussa lainkäyttöeli-
messä. Lakia sovelletaan sähköiseen asioin-
tiin lisäksi silloin, kun hallintoasian käsittely
on muun kuin julkisyhteisön tehtävänä tai kun
oikeudenkäyntiasiakirja saadaan toimittaa
tuomioistuimen asiakirjan vastaanottamaan
määräämälle henkilölle.
Lakia ei sovelleta esitutkintaan eikä polii-

situtkintaan.
Sähköisestä asioinnista Suomen evankelis-

luterilaisessa kirkossa säädetään erikseen.
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3 §

Muu lainsäädäntö

Viranomaisasiointiin sovelletaan muutoin,
mitä asian vireillepanosta, päätöksen tiedok-
siannosta, viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta, henkilötietojen käsittelystä, asiakirjo-
jen arkistoinnista, asian käsittelyssä käytettä-
västä kielestä ja asian käsittelystä säädetään.
Sähköisten allekirjoitusten käytöstä ja nii-
hin liittyvistä varmennepalveluista säädetään
sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa
(14/2003).

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä te-
lekopiota ja telepalvelua, kuten sähköistä
lomaketta, sähköpostia tai käyttöoikeutta säh-
köiseen tietojärjestelmään, sekä muuta säh-
köiseen tekniikkaan perustuvaa menetelmää,
jossa tieto välittyy langatonta siirtotietä tai
kaapelia pitkin; ei kuitenkaan puhelua;
2) sähköisellä viestillä sähköisellä tiedon-

siirtomenetelmällä lähetettyä tarvittaessa kir-
jalliseen muotoon tallennettavissa olevaa in-
formaatiota; ja
3) sähköisellä asiakirjalla sähköistä vies-

tiä, joka liittyy asian vireillepanoon, käsitte-
lyyn tai päätöksen tiedoksiantoon.

2 luku

Viranomaisen velvollisuudet

5 §

Sähköisten asiointipalvelujen järjestäminen

Viranomaisen, jolla on tarvittavat tekniset,
taloudelliset ja muut valmiudet, on niiden
rajoissa tarjottava kaikille mahdollisuus lä-
hettää ilmoittamaansa sähköiseen osoittee-
seen tai määriteltyyn laitteeseen viesti asian
vireille saattamiseksi tai käsittelemiseksi. Täl-
löin on lisäksi kaikille tarjottava mahdollisuus
lähettää sähköisesti viranomaiselle sille toi-
mitettavaksi säädettyjä tai määrättyjä ilmoi-
tuksia, sen pyytämiä selvityksiä tai muita
vastaavia asiakirjoja taikka muita viestejä.

Viranomainen voi tarjota 1 momentissa
tarkoitetut palvelut myös tehtävä- tai toimi-
paikkakohtaisesti.
Viranomaisen on pyrittävä käyttämään

asiakkaan kannalta teknisesti mahdollisim-
man yhteensopivia ja helppokäyttöisiä lait-
teistoja ja ohjelmistoja. Viranomaisen on
lisäksi varmistettava riittävä tietoturvallisuus
asioinnissa ja viranomaisten keskinäisessä
tietojenvaihdossa.

6 §

Viranomaisen saavutettavuuden turvaaminen

Viranomaisen tulee huolehtia siitä, että sen
sähköiset tiedonsiirtomenetelmät ovat toimin-
takunnossa ja mahdollisuuksien mukaan käy-
tettävissä muulloinkin kuin viraston aukiolo-
aikana.

7 §

Viranomaisen yhteystiedoista ilmoittaminen

Viranomaisen tulee sopivalla tavalla il-
moittaa sähköisessä asioinnissa käytettävät
yhteystietonsa.
Jos oikaisuvaatimus tai valitus voidaan

tehdä viranomaiselle myös sähköisesti, tällai-
nen yhteystieto on ilmoitettava oikaisuvaati-
mus- tai valitusosoituksessa. Oikaisuvaati-
muksen ja valituksen tekemisessä noudate-
taan muutoin, mitä niistä erikseen säädetään.

3 luku

Sähköisen viestin lähettäminen

8 §

Vastuu sähköisen viestin perillemenosta

Sähköinen viesti toimitetaan viranomaisel-
le lähettäjän omalla vastuulla.

9 §

Kirjallisen muodon ja allekirjoitusvaatimuk-
sen täyttyminen

Vireillepanossa ja asian muussa käsittelys-
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sä vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää
myös viranomaiselle toimitettu sähköinen
asiakirja. Jos asian vireillepanossa tai muussa
käsittelyssä edellytetään allekirjoitettua asia-
kirjaa, allekirjoitusvaatimuksen täyttää myös
sähköisistä allekirjoituksista annetun lain
18 §:ssä tarkoitettu sähköinen allekirjoitus.
Viranomaiselle saapunutta sähköistä asia-
kirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä. Jos viranomaiselle toimitetussa säh-
köisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen
toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa
valtakirjaa. Viranomainen voi kuitenkin mää-
rätä valtakirjan toimitettavaksi, jos viran-
omaisella on aihetta epäillä asiamiehen toi-
mivaltaa tai sen laajuutta.

10 §

Sähköisen viestin saapumisajankohta

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
viranomaiselle silloin, kun se on viranomai-
sen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tie-
tojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Jos saapumisajankohdasta ei ole selvitystä
sen johdosta, että viranomaisen käyttämä
sähköinen tiedonsiirtomenetelmä on ollut
epäkunnossa tai poissa käytöstä taikka selvi-
tystä ei muusta vastaavasta syystä voida
esittää, sähköinen viesti katsotaan saapuneek-
si sinä ajankohtana, jona se on lähetetty, jos
lähettämisajankohdasta voidaan esittää luo-
tettava selvitys.

11 §

Viranomaisen pyytämän asiakirjan saapumi-
nen määräajassa

Viranomaisen asian käsittelyssä pyytämän
lausunnon, selityksen, vastineen tai muun
vastaavan asiakirjan katsotaan saapuneen
määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään
määräajan viimeisen päivän aikana tässä
laissa tarkoitetulla tavalla. Tätä sovelletaan
myös asiakirjaan, jonka antamiseen viran-
omainen on varannut tilaisuuden.
Määräajoista ja niiden noudattamisen vai-
kutuksista säädetään muutoin erikseen.

12 §

Sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta
ilmoittaminen

Viranomaisen on viipymättä ilmoitettava
sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähet-
täjälle. Ilmoitus voidaan toimittaa tietojärjes-
telmän välityksellä automaattisena kuittauk-
sena tai muutoin. Vastaanottamisesta ilmoit-
taminen ei vaikuta asian käsittelyn edellytyk-
siin, joista säädetään erikseen.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta

telekopiona tai vastaavalla tavalla saapunee-
seen asiakirjaan.

13 §

Sähköisen asiakirjan kirjaaminen tai rekiste-
röiminen

Saapuneet sähköiset asiakirjat on kirjattava
tai niiden saapuminen on muulla luotettavalla
tavalla rekisteröitävä.
Kirjaus- tai muista vastaavista merkinnöis-

tä on käytävä ilmi asiakirjan saapumisajan-
kohta sekä merkinnät asiakirjan eheyden ja
alkuperäisyyden toteamisesta.

14 §

Sähköisen viestin tekninen muokkaaminen

Viranomainen voi teknisesti muokata säh-
köistä viestiä, jos se on tarpeen viestin
saattamiseksi luettavaan, tallennettavaan tai
arkistoitavaan muotoon.

15 §

Sähköisen asiakirjan siirto

Viranomaiselle erehdyksessä toimitettu
asian vireillepanoa tai muuta käsittelyä kos-
keva sähköinen asiakirja on viipymättä siir-
rettävä sille viranomaiselle, jolle asiakirja on
osoitettu. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan
toimittaneelle.
Hallintoasiassa ja hallintolainkäyttöasiassa

sovelletaan lisäksi, mitä asian siirtämisestä
toimivaltaiselle viranomaiselle erikseen sää-
detään.
Siirretyssä asiassa määräaikaa katsotaan
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noudatetun, jos toimivaltainen viranomainen
saa asiakirjan määräajan kuluessa.

4 luku

Päätösasiakirjan sähköinen allekirjoittami-
nen ja sähköinen tiedoksianto

16 §

Päätösasiakirjan sähköinen allekirjoitta-
minen

Päätösasiakirja voidaan allekirjoittaa säh-
köisesti. Viranomaisen sähköisen allekirjoi-
tuksen on täytettävä sähköisistä allekirjoituk-
sista annetun lain 18 §:ssä säädetyt edelly-
tykset.

17 §

Päätösasiakirjan jäljennös

Asianosaisella on päätösasiakirjassa olevan
viranomaisen sähköisen allekirjoituksen voi-
massaoloajan päätyttyä oikeus pyynnöstä saa-
da maksutta päätösasiakirjan jäljennös.

18 §

Todisteellinen sähköinen tiedoksianto

Päätös, jonka tiedoksiannosta alkaa kulua
muutoksenhakuaika tai joka tullakseen voi-
maan on annettava asianosaiselle tiedoksi,
voidaan asianosaisen suostumuksella antaa
tiedoksi myös sähköisenä viestinä, ei kuiten-
kaan telekopiona tai vastaavalla tavalla. Sama
koskee muuta päätöstä tai asiakirjaa, jonka
todisteellisesta tiedoksiannosta säädetään
erikseen. Viranomaisen on tällöin ilmoitetta-
va, että päätös on asianosaisen tai tämän
edustajan noudettavissa viranomaisen osoit-
tamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta
tiedostosta.
Asianosaisen tai tämän edustajan on tun-
nistauduttava päätöstä noutaessaan. Tunnis-
tautumisessa on käytettävä sellaista varmen-
netta, joka täyttää sähköisistä allekirjoituk-
sista annetussa laissa laatuvarmenteelle ase-
tetut vaatimukset, tai muuta tunnistautumis-
tekniikkaa, joka on tietoturvallinen ja todis-
teellinen.

Päätös katsotaan annetuksi tiedoksi, kun
asiakirja on noudettu viranomaisen 1 momen-
tin mukaisesti osoittamalta yhteydeltä. Jos
päätöstä ei ole noudettu seitsemän päivän
kuluessa viranomaisen ilmoituksesta, tiedok-
siannossa noudatetaan, mitä siitä muualla
laissa säädetään.

19 §

Muu sähköinen tiedoksianto

Muu asiakirja voidaan antaa tiedoksi asian-
omaiselle sähköisenä viestinä hänen ilmoit-
tamallaan tavalla. Jos kuitenkin asianomaisen
yksityisyyden suojaaminen, muu erityinen
suojan tai suojelun tarve taikka oikeuksien
turvaaminen sitä edellyttää, asiakirjan tiedok-
siantoon on sovellettava, mitä edellä 18 §:ssä
tai tiedoksiannosta muutoin säädetään.

5 luku

Erinäiset säännökset

20 §

Koneellinen allekirjoitus

Haastehakemus, haaste ja sähköisenä vies-
tinä lähetettävä oikeudenkäyntiasiakirja voi-
daan allekirjoittaa koneellisesti.
Hallintoviranomaisen toiminnassa synty-

neiden asiakirjojen samoin kuin ulosoton
asiakirjojen koneellisesta allekirjoittamisesta
säädetään erikseen.

21 §

Arkistointi

Sähköinen asiakirja on arkistoitava siten,
että sen alkuperäisyys ja säilyminen sisällöl-
tään muuttumattomana voidaan myöhemmin
osoittaa.

22 §

Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Arkistolaitos antaa tarkempia määräyksiä
ja ohjeita sähköisen asioinnin kirjaamisesta
tai muusta rekisteröinnistä sekä arkistoinnista.
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Valtiovarainministeriö antaa ohjeita ja suo-
situksia sähköisen asioinnin yhteentoimivuu-
den ja tietoturvallisuuden varmistamisesta
sekä sähköisten asiointipalvelujen järjestämi-
sestä.

23 §

Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

6 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

24 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2003.
Tällä lailla kumotaan sähköisestä asioin-
nista hallinnossa 30 päivänä joulukuuta 1999
annettu laki (1318/1999) ja sähköisestä vies-
tinnästä oikeudenkäyntiasioissa 28 päivänä
kesäkuuta 1993 annettu laki (594/1993) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin.

25 §

Siirtymäsäännökset

Oikeusministeriön myöntämät luvat sen
ylläpitämän sanomanvälitysjärjestelmän käyt-
töön jäävät voimaan tämän lain voimaan
tullessa. Oikeusministeriössä tämän lain voi-
maan tullessa vireillä olleet lupahakemukset
ratkaistaan noudattaen ennen tämän lain
voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.
Tämän lain tultua voimaan sanomanvälitys-
järjestelmään voi toimittaa tietoja sellainen
hakija, joka täyttää järjestelmän edellyttämät
tekniset vaatimukset.
Valtioneuvostossa tämän lain voimaan tul-

lessa vireillä olevat varmentajan tai varmen-
teen lisäämistä valtiovarainministeriön yllä-
pitämään luetteloon koskevat ilmoittautumi-
set raukeavat.
Sähköisestä asioinnista hallinnossa annetun

lain nojalla annetut ohjeet jäävät voimaan,
kunnes asiasta annetaan uudet ohjeet tai
määräykset.
Muussa lainsäädännössä olevalla viittauk-

sella sähköisestä viestinnästä oikeudenkäyn-
tiasioissa annettuun lakiin tai sähköisestä
asioinnista hallinnossa annettuun lakiin tar-
koitetaan lain voimaantulon jälkeen viittausta
tähän lakiin.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 14

sähköisistä allekirjoituksista

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää säh-
köisten allekirjoitusten käyttöä ja niihin liit-
tyvien tuotteiden ja palveluiden tarjontaa sekä
sähköisen kaupankäynnin ja sähköisen
asioinnin tietosuojaa ja tietoturvaa.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sähköisellä allekirjoituksella sähköises-

sä muodossa olevaa tietoa, joka on liitetty tai
joka loogisesti liittyy muuhun sähköiseen
tietoon ja jota käytetään allekirjoittajan hen-
kilöllisyyden todentamisen välineenä;

2) kehittyneellä sähköisellä allekirjoituk-
sella sähköistä allekirjoitusta:
a) joka liittyy yksiselitteisesti sen allekir-

joittajaan;
b) jolla voidaan yksilöidä allekirjoittaja;
c) joka on luotu menetelmällä, jonka

allekirjoittaja voi pitää yksinomaisessa val-
vonnassaan; ja
d) joka on liitetty muuhun sähköiseen

tietoon siten, että tiedon mahdolliset muu-
tokset voidaan havaita;
3) allekirjoittajalla luonnollista henkilöä,

jolla on laillisesti hallussaan allekirjoituksen
luomistiedot ja joka toimii itsensä tai edus-
tamansa luonnollisen henkilön tai oikeushen-
kilön puolesta;
4) allekirjoituksen luomistiedoilla allekir-

joittajan sähköisen allekirjoituksen luomises-
sa käyttämää ainutkertaista tietokokonaisuut-
ta, kuten koodeja ja yksityisiä avaimia;
5) allekirjoituksen luomisvälineellä ohjel-

mistoja ja laitteita, joilla yhdessä allekirjoi-
tuksen luomistietojen kanssa luodaan sähköi-
nen allekirjoitus;
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6) allekirjoituksen todentamistiedoilla säh-
köisen allekirjoituksen todentamisessa käy-
tettävää tietokokonaisuutta, kuten koodeja ja
julkisia avaimia;
7) varmenteella sähköistä todistusta, joka

liittää allekirjoituksen todentamistiedot alle-
kirjoittajaan ja vahvistaa allekirjoittajan hen-
kilöllisyyden;
8) varmentajalla luonnollista henkilöä tai
oikeushenkilöä, joka tarjoaa varmenteita;
9) sähköisiin allekirjoituksiin liittyvällä
tuotteella laitteistoa tai ohjelmistoa tai niiden
merkityksellistä osaa, jotka on tarkoitettu
palveluntarjoajan käyttöön tämän tarjotessa
sähköisiin allekirjoituksiin liittyviä palveluja
tai käytettäväksi sähköisten allekirjoitusten
luomiseen tai todentamiseen; sekä
10) sähköisiin allekirjoituksiin liittyvällä
palvelulla varmenteiden sekä muiden sähköi-
siin allekirjoituksiin liittyvien tuotteiden tai
palveluiden tarjontaa.

3 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sähköisiin allekirjoi-
tuksiin sekä palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat
sähköisiin allekirjoituksiin liittyviä tuotteita
tai palveluita yleisölle.
Sähköisten allekirjoitusten käytöstä hallin-
nossa on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen
säädetään.

4 §

Palvelujen ja tuotteiden vapaa liikkuvuus

Tämän lain mukaiset sähköisiin allekirjoi-
tuksiin liittyvät tuotteet ja palvelut saavat
liikkua vapaasti sisämarkkinoilla.

5 §

Turvallinen allekirjoituksen luomisväline

Turvallisen allekirjoituksen luomisvälineen
on riittävän luotettavasti varmistettava, että:
1) allekirjoituksen luomistiedot ovat käy-
tännössä ainutkertaisia ja että ne säilyvät
luottamuksellisina;
2) allekirjoituksen luomistietoja ei voida
päätellä muista tiedoista;

3) allekirjoitus on suojattu väärentämiseltä;
4) allekirjoittaja voi suojata allekirjoituksen

luomistiedot muiden käytöltä; sekä
5) luomisväline ei muuta allekirjoitettavia

tietoja eikä estä tietojen esittämistä allekir-
joittajalle ennen allekirjoittamista.
Allekirjoituksen luomisvälineen katsotaan

aina täyttävän 1 momentissa säädetyt vaati-
mukset, jos:
1) se on Euroopan yhteisöjen komission

vahvistamien ja Euroopan yhteisöjen viralli-
sessa lehdessä julkaistujen yleisesti tunnus-
tettujen standardien mukainen; tai
2) vaatimusten arviointitehtävään nimetty

tarkastuslaitos, joka sijaitsee Suomessa tai
muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa, on turvallisen allekirjoituksen luo-
misvälineen hyväksynyt.

6 §

Tarkastuslaitos

Viestintävirasto voi nimetä tarkastuslaitok-
sia, joiden tehtävänä on arvioida, täyttääkö
allekirjoituksen luomisväline 5 §:n 1 momen-
tissa säädetyt vaatimukset. Tarkastuslaitokset
voivat olla yksityisiä tai julkisia laitoksia.
Tarkastuslaitoksen nimeämisen edellytyk-

senä on, että:
1) tarkastuslaitos on toiminnallisesti ja

taloudellisesti riippumaton;
2) sen toiminta on luotettavaa, asianmu-

kaista ja syrjimätöntä;
3) sillä on riittävät taloudelliset voimavarat

toiminnan asianmukaiseksi järjestämiseksi
sekä mahdollisen korvausvastuun kattamisek-
si;
4) sillä on käytössään riittävästi ammatti-

taitoista ja puolueetonta henkilöstöä; sekä
5) sillä on käytössään toiminnan edellyt-

tämät tilat ja välineistö.
Viestintävirasto nimeää tarkastuslaitokset

hakemuksen perusteella. Hakemuksen tulee
sisältää hakijan yhteystietojen ja kauppare-
kisteriotteen tai vastaavan selvityksen lisäksi
selvitys 2 momentissa tarkoitettujen edelly-
tysten täyttymisestä hakijan toiminnassa.
Viestintävirasto antaa tarvittaessa ohjeita ha-
kemukseen sisällytettävistä tiedoista ja niiden
toimittamisesta Viestintävirastolle.
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Viestintävirasto valvoo tarkastuslaitoksen
toimintaa. Jos tarkastuslaitos ei täytä säädet-
tyjä vaatimuksia tai toimii säännösten vastai-
sesti, Viestintäviraston on peruutettava ni-
meämispäätös. Tarkastuslaitoksen on ilmoi-
tettava Viestintävirastolle toimintansa sellai-
sista muutoksista, joilla on vaikutusta tarkas-
tuslaitoksen nimeämisen edellytyksiin.
Tarkastuslaitos voi arviointitehtävässä
käyttää apunaan laitoksen ulkopuolisia hen-
kilöitä. Tarkastuslaitos vastaa myös apunaan
käyttämiensä henkilöiden työstä.

2 luku

Laatuvarmenteiden tarjoaminen

7 §

Laatuvarmenne

Laatuvarmenteella tarkoitetaan varmennet-
ta, joka täyttää 2 momentissa säädetyt vaa-
timukset ja jonka on myöntänyt 10—15 §:ssä
säädetyt vaatimukset täyttävä varmentaja.
Laatuvarmenteen tulee sisältää seuraavat
tiedot:
1) tieto siitä, että varmenne on laatuvar-
menne;
2) tieto varmentajasta ja sen sijoittautumis-
valtiosta;
3) allekirjoittajan nimi tai salanimi, josta
ilmenee, että se on salanimi;
4) allekirjoituksen todentamistiedot, jotka
vastaavat allekirjoittajan hallinnassa olevia
allekirjoituksen luomistietoja;
5) laatuvarmenteen voimassaoloaika;
6) laatuvarmenteen yksilöivä tunnus;
7) varmentajan kehittynyt sähköinen alle-
kirjoitus;
8) mahdolliset laatuvarmenteen käyttöra-
joitukset; sekä
9) allekirjoittajaan liittyvät erityiset tiedot,
jos ne ovat tarpeen laatuvarmenteen käyttö-
tarkoituksen kannalta.

8 §

Muun kuin Suomeen sijoittautuneen varmen-
tajan tarjoama laatuvarmenne

Muun kuin Suomeen sijoittautuneen var-
mentajan laatuvarmenteena tarjoaman var-

menteen katsotaan täyttävän tässä laissa sää-
detyt laatuvarmennetta koskevat vaatimukset,
jos:
1) varmentaja on sijoittautunut Euroopan

talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja var-
menne täyttää sijoittautumisvaltiossa laatu-
varmenteelle asetetut vaatimukset; tai
2) varmentaja on liittynyt Euroopan talo-

usalueeseen kuuluvassa valtiossa vapaaehtoi-
seen akkreditointijärjestelmään ja täyttää ky-
seisessä valtiossa sähköisiä allekirjoituksia
koskevista yhteisön puitteista annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin
1999/93/EY, jäljempänä sähköallekirjoitusdi-
rektiivi, täytäntöön panemiseksi säädetyt kan-
salliset vaatimukset; tai
3) varmenteen takaa sellainen varmentaja,

joka on sijoittautunut Euroopan talousaluee-
seen kuuluvaan valtioon ja täyttää kyseisessä
valtiossa sähköallekirjoitusdirektiivin täytän-
töön panemiseksi säädetyt kansalliset vaati-
mukset; tai
4) varmenne tai varmentaja on tunnustettu

Euroopan yhteisön ja yhden tai useamman
kolmannen maan tai kansainvälisen organi-
saation välisen kahden- tai monenvälisen
sopimuksen nojalla.

9 §

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta

Varmentajan, jonka tarkoituksena on tar-
jota laatuvarmenteita yleisölle, on ennen
toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen il-
moitus Viestintävirastolle. Ilmoituksen tulee
sisältää varmentajan nimi ja yhteystiedot sekä
tiedot, joiden perusteella 7 §:ssä ja 10—15
§:ssä säädettyjen vaatimusten täyttyminen
voidaan varmistaa. Viestintävirasto voi antaa
valvontatoiminnan kannalta tarpeellisia mää-
räyksiä ja suosituksia ilmoitettavien tietojen
tarkemmasta sisällöstä ja niiden toimittami-
sesta Viestintävirastolle.
Viestintäviraston on viipymättä ilmoituk-

sen saatuaan kiellettävä varmentajaa tarjoa-
masta varmenteitaan laatuvarmenteina, jos
varmenne ei täytä 7 §:n 2 momentin vaati-
muksia tai varmentaja ei täytä 10—15 §:ssä
säädettyjä vaatimuksia.
Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot ovat

muuttuneet, varmentajan on viipymättä ilmoi-
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tettava muutoksista kirjallisesti Viestintävi-
rastolle.
Viestintävirasto pitää laatuvarmenteita
myöntävistä varmentajista julkista rekisteriä.

10 §

Laatuvarmenteita yleisölle tarjoavan varmen-
tajan yleiset velvollisuudet

Varmentajan, joka tarjoaa laatuvarmenteita
yleisölle, tulee toimia huolellisesti, luotetta-
vasti ja asianmukaisesti sekä kohdella asiak-
kaitaan syrjimättä. Varmentajalla on oltava
harjoitetun toiminnan laajuuteen nähden riit-
tävät tekniset taidot ja taloudelliset voimava-
rat. Varmentaja vastaa kaikista varmentamis-
toiminnan osa-alueista, myös mahdollisten
varmentajan apunaan käyttämien henkilöiden
tuottamien palveluiden ja tuotteiden luotetta-
vuudesta ja toimivuudesta.
Varmentajan tulee:
1) varmistaa, että sen henkilöstöllä on
riittävä asiantuntemus, kokemus ja pätevyys;
2) huolehtia riittävistä taloudellisista voi-
mavaroista toimintansa järjestämiseksi ja
mahdollisen vahingonkorvausvastuun katta-
miseksi;
3) pitää yleisesti saatavilla varmennetta ja
varmennetoimintaa koskevat tiedot, joiden
perusteella varmentajan toiminta ja luotetta-
vuus voidaan arvioida; sekä
4) turvata allekirjoituksen luomistietojen
luottamuksellisuus silloin, kun varmentaja
itse tuottaa tiedot.
Varmentaja ei saa tallentaa tai jäljentää
allekirjoittajalle luovutettuja allekirjoituksen
luomistietoja.

11 §

Luotettavat laitteet ja ohjelmistot

Varmentajan, joka tarjoaa laatuvarmenteita
yleisölle, on huolehdittava siitä, että sen
käyttämät järjestelmät sekä laitteet ja ohjel-
mistot ovat riittävän turvallisia ja luotettavia
sekä suojattu muutoksilta ja väärentämiseltä.
Sähköisiin allekirjoituksiin liittyvän lait-
teen tai ohjelmiston katsotaan täyttävän 1
momentissa säädetyt vaatimukset aina, jos
laite tai ohjelmisto on Euroopan yhteisöjen

komission vahvistamien, Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä julkaistujen yleisesti tun-
nustettujen standardien mukainen.

12 §

Laatuvarmenteen myöntäminen

Varmentajan, joka tarjoaa laatuvarmenteita
yleisölle, tulee huolellisesti ja luotettavalla
tavalla tarkistaa laatuvarmenteen hakijan hen-
kilöllisyys ja muut laatuvarmenteen myöntä-
misessä ja ylläpidossa tarpeelliset hakijan
henkilöön liittyvät tiedot. Laatuvarmenteita
yleisölle tarjoavan varmentajan on tunnistet-
tava hakija henkilökohtaisesti.
Varmentajan, joka tarjoaa laatuvarmenteita

yleisölle, tulee ennen sopimuksen tekemistä
antaa laatuvarmenteen hakijalle tiedot laatu-
varmenteen käyttöehdoista, mukaan lukien
mahdolliset käyttörajoitukset, vapaaehtoisista
akkreditointijärjestelmistä, varmennetoimin-
nan viranomaisvalvonnasta sekä valitus- ja
riitojenratkaisumenettelyistä. Tiedot tulee an-
taa laatuvarmenteen hakijalle kirjallisesti sel-
laisessa muodossa, että hakija voi ne vaivatta
ymmärtää. Tiedot tulee antaa laatuvarmen-
teen hakijan valinnan mukaisesti ainakin
suomen tai ruotsin kielellä.

13 §

Laatuvarmenteen peruuttaminen

Allekirjoittajan on viipymättä pyydettävä
laatuvarmenteen myöntäneeltä varmentajalta
laatuvarmenteen peruuttamista, jos hänellä on
perusteltu syy epäillä allekirjoituksen luomis-
tietojen oikeudetonta käyttöä.
Varmentajan, joka tarjoaa laatuvarmenteita

yleisölle, on viipymättä peruutettava laatu-
varmenne, jos allekirjoittaja sitä pyytää. Laa-
tuvarmenteen peruuttamispyynnön katsotaan
saapuneen varmentajalle silloin, kun se on
ollut varmentajan käytettävissä siten, että
pyyntöä voidaan käsitellä.
Laatuvarmenne voidaan peruuttaa myös,

jos siihen muutoin on erityistä syytä. Laatu-
varmenteen peruuttamisesta ja peruutta-
misajankohdasta tulee aina ilmoittaa allekir-
joittajalle.
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14 §

Laatuvarmenteita yleisölle tarjoavan varmen-
tajan ylläpitämät rekisterit

Laatuvarmenteita yleisölle tarjoavan var-
mentajan tulee ylläpitää rekisteriä myöntä-
mistään laatuvarmenteista (varmennerekiste-
ri). Rekisteriin tulee merkitä:
1) 7 §:n 2 momentissa määritelty laatuvar-
menteen tietosisältö;
2) 12 §:n 1 momentissa tarkoitetut hakijan
henkilöön liittyvät tiedot, mukaan lukien tieto
laatuvarmennetta myönnettäessä käytetystä
hakijan tunnistamismenettelystä ja tarvittavat
tiedot tunnistamisessa mahdollisesti käytetys-
tä asiakirjasta; sekä
3) 21 §:ssä tarkoitetut tiedot sulkulistalta
tehdystä varmenteen voimassaolon tarkista-
misesta, jos laatuvarmenteita yleisölle tarjoa-
va varmentaja käyttää 21 §:n mukaista tal-
lennusoikeutta.
Laatuvarmenteita yleisölle tarjoavan var-
mentajan tulee varmistaa, että laatuvarmen-
teella varmennettuun kehittyneeseen sähköi-
seen allekirjoitukseen luottavalla osapuolella
on saatavilla 7 §:n 2 momentissa määritelty
varmenteen tietosisältö. Edellä 1 momentin 3
kohdassa tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan
tarvitse tallentaa varmennerekisteriin, jos var-
mentaja huolehtii muulla tavoin siitä, että
varmenteeseen luottava osapuoli pystyy esit-
tämään luotettavan näytön sulkulistan asian-
mukaisesta tarkistamisesta.
Varmentajan tulee myös ylläpitää laatuvar-
menteisiin luottavien osapuolten saatavilla
olevaa rekisteriä peruutetuista laatuvarmen-
teista (sulkulista). Sulkulistalle on asianmu-
kaisesti ja viipymättä merkittävä tieto laatu-
varmenteen peruuttamisesta sekä tarkka pe-
ruuttamisajankohta.
Edellä 2 ja 3 momentissa mainittujen
tietojen on oltava ympärivuorokautisesti käy-
tettävissä.

15 §

Varmennerekisterin tietojen säilyttäminen

Varmentajan, joka tarjoaa laatuvarmenteita
yleisölle, tulee luotettavalla ja tarkoituksen-
mukaisella tavalla säilyttää varmennerekiste-

rin tiedot 10 vuoden ajan varmenteen voi-
massaolon päättymisestä.

16 §

Laatuvarmenteita tarjoavan varmentajan
vahingonkorvausvastuu

Yleisölle laatuvarmenteita tarjoava var-
mentaja on vastuussa vahingosta, joka laatu-
varmenteeseen luottaneelle on aiheutunut sii-
tä, että:
1) laatuvarmenteeseen merkityt tiedot ovat

varmenteen myöntämishetkellä olleet virheel-
lisiä;
2) laatuvarmenteessa ei ole 7 §:n 2 mo-

mentissa mainittuja tietoja;
3) laatuvarmenteessa yksilöidyllä henkilöl-

lä ei varmenteen myöntämishetkellä ollut
hallussaan varmenteessa mainittuja tai mää-
riteltyjä allekirjoituksen todentamistietoja
vastaavia allekirjoituksen luomistietoja;
4) varmentajan tai sen apunaan käyttämän

henkilön luomat allekirjoituksen luomis- ja
todentamistiedot eivät ole yhteensopivia; taik-
ka
5) varmentaja tai sen apunaan käyttämä

henkilö ei ole peruuttanut laatuvarmennetta
13 §:ssä säädetyllä tavalla.
Varmentaja vapautuu 1 momentissa sää-

detystä vastuusta, jos se näyttää, että vahinko
ei ole aiheutunut sen omasta tai sen apunaan
käyttämän henkilön huolimattomuudesta.
Varmentaja ei vastaa vahingosta, joka

aiheutuu laatuvarmenteeseen sisältyvän käyt-
törajoituksen vastaisesta käytöstä.
Laatuvarmenteita yleisölle tarjoavan var-

mentajan vahingonkorvausvastuusta on muu-
toin voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa
(412/1974) säädetään.
Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan

myös varmentajaan, joka takaa yleisölle var-
menteen laatuvarmenteeksi.

17 §

Vastuu allekirjoituksen luomistietojen
oikeudettomasta käytöstä

Allekirjoittaja vastaa laatuvarmenteella
varmennetun kehittyneen sähköisen allekir-
joituksen luomistietojen oikeudettomasta
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käytöstä aiheutuneesta vahingosta, kunnes
varmenteen peruuttamispyyntö on saapunut
varmentajalle siten kuin 13 §:n 2 momentissa
säädetään.
Kuluttajalla on kuitenkin 1 momentissa
säädetty vastuu vain, jos:
1) hän on luovuttanut luomistiedot toiselle;
2) luomistietojen joutuminen niiden käyt-
töön oikeudettomalle on aiheutunut hänen
huolimattomuudestaan, joka ei ole lievää; tai
3) hän menetettyään luomistietojen hallin-
nan muulla kuin 2 kohdassa mainitulla tavalla
on laiminlyönyt pyytää laatuvarmenteen pe-
ruuttamista siten kuin 13 §:n 1 momentissa
säädetään.
Sopimusehto, joka poikkeaa 2 momentin
säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitä-
tön.

3 luku

Sähköisen allekirjoituksen oikeusvaikutus ja
henkilötietojen käsittely

18 §

Sähköisen allekirjoituksen oikeusvaikutus

Jos oikeustoimeen vaaditaan lain mukaan
allekirjoitus, vaatimuksen täyttää ainakin sel-
lainen kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka
perustuu laatuvarmenteeseen ja on luotu
turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä.

19 §

Henkilötietojen käsittely

Varmentaja, joka tarjoaa yleisölle varmen-
teita, saa kerätä varmenteen myöntämisessä ja
ylläpidossa välttämättömiä henkilötietoja ai-
noastaan allekirjoittajalta itseltään. Laatuvar-
menteita yleisölle tarjoavan varmentajan osal-
ta säädetään laatuvarmenteen myöntämisestä,
ylläpidettävistä rekistereistä ja tietojen säilyt-
tämisestä tarkemmin 2 luvussa.
Varmentaja voi tarkistaessaan varmenteen
hakijan henkilöllisyyden vaatia tämän ilmoit-
tamaan henkilötunnuksensa. Allekirjoittajan
henkilötunnusta ei saa sisällyttää varmentee-
seen.
Henkilötietoja saa ainoastaan allekirjoitta-
jan nimenomaisella suostumuksella:

1) kerätä muualta kuin allekirjoittajalta
itseltään; tai
2) käsitellä muussa kuin 1 momentissa

tarkoitetussa tarkoituksessa.
Henkilötietojen käsittelystä on lisäksi voi-

massa, mitä siitä henkilötietolaissa
(523/1999) säädetään.

20 §

Väestötietojärjestelmän käyttäminen

Varmentajalla on oikeus varmenteen haki-
jan nimenomaisella suostumuksella hankkia
ja tarkastaa hakijan ilmoittamat henkilötiedot
väestötietojärjestelmästä.
Tiedot väestötietojärjestelmästä luovute-

taan julkisoikeudellisena suoritteena sen mu-
kaan kuin valtion maksuperustelaissa
(150/1992) säädetään.

21 §

Varmenteen voimassaolon tarkistamista kos-
kevan tiedon tallentaminen

Varmentaja saa tallentaa tiedot sulkulistalta
tehdystä varmenteen voimassaolon tarkista-
misesta. Tallennettuja tietoja saa käyttää
ainoastaan varmenteiden käytön laskutuksen
suorittamiseksi tai varmenteella varmennetun
sähköisen allekirjoituksen avulla tehtyjen oi-
keustoimien todentamiseksi.

4 luku

Yleinen ohjaus ja valvonta

22 §

Yleinen ohjaus ja valvonta

Varmennetoiminnan yleinen ohjaus ja ke-
hittäminen kuuluu liikenne- ja viestintämi-
nisteriölle.
Viestintäviraston tehtävänä on valvoa tä-

män lain noudattamista. Viestintävirasto an-
taa tarvittaessa teknisiä määräyksiä ja suosi-
tuksia sähköisiin allekirjoituksiin liittyviä
laatuvarmenteita yleisölle tarjoavien varmen-
tajien toiminnan luotettavuus- ja tietoturval-
lisuusvaatimuksista.
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Viestintäviraston valvonta- ja muista suo-
ritteista perittäviä maksuja koskee, mitä val-
tion maksuperustelaissa säädetään.
Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa
tässä laissa annettujen henkilötietoja koske-
vien säännösten noudattamista. Tehtäväänsä
suorittaessaan tietosuojavaltuutetulla on hen-
kilötietolaissa tarkoitetut tiedonsaanti- ja tar-
kastusoikeudet. Muutoksenhausta tietosuoja-
valtuutetun toiminnan osalta säädetään hen-
kilötietolaissa.

23 §

Tiedonsaantioikeus

Viestintävirastolla on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada sähköisiin alle-
kirjoituksiin liittyviä laatuvarmenteita yleisöl-
le tarjoavilta varmentajilta ja heidän apunaan
toimivilta henkilöiltä 22 §:ssä säädettyjen
tehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot.

24 §

Tarkastusoikeus

Viestintäviraston tehtävään määräämällä
tarkastajalla on oikeus tämän lain ja sen
nojalla annettujen määräysten noudattamisen
valvomiseksi toimittaa tarkastus. Tarkastusta
toimittavalla henkilöllä on oikeus tutkia säh-
köisiin allekirjoituksiin liittyviä laatuvarmen-
teita yleisölle tarjoavan varmentajan tai tämän
apunaan käyttämän henkilön laitteet ja ohjel-
mistot, joilla voi olla merkitystä tämän lain tai
sen nojalla annettujen määräysten noudatta-
misen valvonnassa.
Sähköisiin allekirjoituksiin liittyviä laatu-
varmenteita yleisölle tarjoavan varmentajan
tai tämän apunaan käyttämän henkilön on
tarkastusta varten päästettävä 1 momentissa
tarkoitettu tarkastaja muihin kuin kotirauhan
piiriin kuuluviin valmistus-, liike- ja varas-
totiloihin.
Viestintävirastolla on oikeus saada virka-
apua poliisilta 1 ja 2 momentissa tarkoitetun
tarkastuksen suorittamiseksi.

25 §

Vaitiolovelvollisuus

Tämän lain mukaisia tehtäviä suorittavat

ovat vaitiolovelvollisia siten kuin siitä sää-
detään viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999).

5 luku

Erinäiset säännökset

26 §

Rangaistussäännös

Rangaistus henkilörekisteririkoksesta sää-
detään rikoslain (39/1889) 38 luvun 9 §:ssä ja
henkilörekisteririkkomuksesta henkilötieto-
lain 48 §:n 2 momentissa.

27 §

Hallintopakkokeinot

Jos joku rikkoo tätä lakia tai sen nojalla
annettuja määräyksiä, Viestintävirasto voi
velvoittaa hänet korjaamaan virheensä tai
laiminlyöntinsä. Päätöksen tehosteeksi voi-
daan asettaa uhkasakko tai uhka, että toiminta
keskeytetään osaksi tai kokonaan taikka että
tekemättä jätetty toimenpide teetetään asian-
omaisen kustannuksella. Uhkasakosta, kes-
keyttämisuhasta ja teettämisuhasta on voi-
massa, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990)
säädetään.
Teettämällä suoritetun toimenpiteen kus-

tannukset suoritetaan valtion varoista ja pe-
ritään laiminlyöjältä siinä järjestyksessä kuin
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa (367/1961) säädetään.

28 §

Muutoksenhaku

Viestintäviraston tämän lain nojalla teke-
mään päätökseen haetaan muutosta noudat-
taen, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Viestintävirasto voi päätöksessään määrätä,

että päätöstä on noudatettava ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Valitusviranomainen voi
kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon,
kunnes valitus on ratkaistu.
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29 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2003.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

30 §

Siirtymäsäännös

Varmentajan, joka on aloittanut laatuvar-
menteiden tarjonnan yleisölle ennen tämän
lain voimaantuloa, tulee kolmen kuukauden
kuluessa lain voimaantulosta tehdä 9 §:ssä
tarkoitettu ilmoitus.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi

41N:o 14



Lak i

N:o 15

viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan viestintähallinnosta 29 päivänä kesäkuuta 2001 annetun lain (625/2001) 2 §,
sellaisena kuin se on laissa 493/2002, seuraavasti:

2 §

Viestintäviraston tehtävät

Viestintäviraston tehtävänä on:
1) huolehtia viestintämarkkinalaissa
(396/1997), radiolaissa (1015/2001), posti-
palvelulaissa (313/2001), televisio- ja radio-
toiminnasta annetussa laissa (744/1998), val-
tion televisio- ja radiorahastosta annetussa
laissa (745/1998), yksityisyyden suojasta te-
leviestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta
annetussa laissa (565/1999) sekä sähköisistä

allekirjoituksista annetussa laissa (14/2003)
sille säädetyistä tehtävistä; sekä
2) hoitaa muut tehtävät, jotka sille muiden

säännösten tai liikenne- ja viestintäministe-
riön määräysten mukaan kuuluvat.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2003.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi

HE 197/2001
LiVM 21/2002
EV 221/2002
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 16

talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2003 maksettavan korvauksen
perusteista

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 4 päivänä elokuuta 2000
talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) 4 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääninhallituk-
sen kanssa sopimuksen tehneelle talous- ja
velkaneuvontapalvelujen tuottajalle valtion
varoista palvelujen tarkoituksenmukaisesta
tuottamisesta maksettavasta peruskorvaukses-
ta, lisäkorvauksesta ja velkasovinto-ohjel-
maan liittyvästä korvauksesta sekä niiden
perusteista.
Talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuot-
tamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan
valtion vuoden 2003 talousarvioon tätä tar-
koitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §

Korvausten maksaminen

Kuluttajavirasto maksaa korvaukset talous-
ja velkaneuvontapalvelujen tuottajana toimi-
valle kunnalle. Muulle palvelun tuottajalle
korvaukset maksaa lääninhallitus.
Lääninhallitus toimittaa Kuluttajavirastolle
helmikuun 14. päivään mennessä jäljennökset
palvelun tuottajien kanssa tehdyistä sopimuk-
sista.
Korvaukset maksetaan viimeistään maalis-
kuun loppuun mennessä yhdessä erässä.

3 §

Peruskorvaus

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuotta-
misesta maksettava peruskorvaus on 0,79
euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden.
Asukaslukuna otetaan huomioon kunnan

väestötietolain (507/1993) 18 §:n mukainen
asukasluku peruskorvauksen maksamista
edeltävän vuoden alussa.

4 §

Lisäkorvaus

Lisäkorvaus kohdistetaan lääninhallituksit-
tain seuraavasti: Etelä-Suomen lääni 54 910
euroa, Länsi-Suomen lääni 54 910 euroa,
Itä-Suomen lääni 29 910 euroa, Oulun lääni
29 910 euroa, Lapin lääni 29 910 euroa ja
Ahvenanmaan maakunta 7 478 euroa.
Palvelun tuottajalle voidaan maksaa lisä-

korvausta lääninhallituksen tarveharkinnan
perusteella, mikäli palvelujen saatavuuden
varmistaminen sitä edellyttää. Lisäkorvauk-
sen perusteita lähinnä ovat neuvonta-alueen
laajuus ja vireillä olevista talous- ja velka-
neuvonta-asioista aiheutuvat erityiset kustan-
nukset. Lisäkorvauksen määrästä sovitaan
palvelun tuottajan kanssa tehtävässä sopi-
muksessa.
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5 §

Velkasovinto-ohjelmaan liittyvä korvaus

Velkasovinto-ohjelmaan liittyvänä kor-
vauksena kohdistetaan 1 374 000 euroa lää-
neihin niiden 3 §:n 2 momentin mukaisen
asukasluvun suhteessa.
Palvelun tuottajalle voidaan korvausta
maksaa lääninhallituksen tarveharkinnan pe-
rusteella kuitenkin edellyttäen, että palvelun
tuottaja käyttää korvauksen henkilöstöresurs-
sien vahvistamiseen ja kohtuullisten yleisku-
lujen kattamiseen. Korvauksen määrästä so-
vitaan palvelun tuottajan kanssa tehtävässä
sopimuksessa.

6 §

Takaisinperintä

Palvelun tuottajan kanssa tehtävään sopi-
mukseen tulee ottaa määräys, että talous- ja

velkaneuvontapalvelujen tuottajalle maksetut
korvaukset voidaan periä takaisin, mikäli
palvelun tuottaja ei ole täyttänyt velvoittei-
taan lääninhallituksen kanssa tekemän sopi-
muksen mukaisesti.
Kunnalle maksetut korvaukset perii takai-

sin Kuluttajavirasto lääninhallituksen teke-
män päätöksen perusteella. Muulle palvelun
tuottajalle maksetut korvaukset perii takaisin
lääninhallitus.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
tammikuuta 2003.
Tällä asetuksella kumotaan talous- ja vel-

kaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna
2002 maksettavan korvauksen perusteista 25
päivänä elokuuta 2002 annettu kauppa- ja
teollisuusministeriön asetus (629/2002).

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja Ulla Karhu
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