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Laki
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun 

lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

annetun lain (661/2009) 61 §:n 3 momentti ja 66 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 61 §:n 3 momentti laissa 538/2016 ja 66 § osaksi laissa

538/2016, sekä
lisätään 68 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 538/2016, uusi 3 momentti seuraa-

vasti:

61 §

Varmennetun sähköisen asioinnin palvelut

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kansalaisvarmenteella tarkoitetaan Väestörekisterikeskuksen luonnolliselle henkilölle

myöntämää varmennetta, joka sisältyy henkilökorttilaissa (663/2016) tarkoitettuun henki-
lökorttiin tai muuhun viranomaisen asiakirjaan tai tekniseen alustaan, ja jota käytetään
henkilön todentamista, sähköisen allekirjoituksen tekemistä sekä asiakirjojen ja viestien
salausta varten. Kansalaisvarmenteella tarkoitetaan myös muuhun viranomaisen asiakir-
jaan tai tekniseen alustaan sisältyvää Väestörekisterikeskuksen myöntämää varmennetta,
jota käytetään edellä mainittuun tarkoitukseen ja joka täyttää sähköisestä tunnistamisesta
ja luottamuspalveluista annetussa EU:n asetuksessa asetetut vaatimukset.

66 §

Kansalaisvarmenteen hakeminen ja myöntäminen

Kansalaisvarmenne voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle sekä ulkomaalaiselle,
jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa, jonka tiedot on talletettu väestö-
tietojärjestelmään ja jonka henkilöllisyys on luotettavasti todennettu. Lisäksi edellytetään,
että ulkomaalaisella on voimassa oleva oleskelulupa tai oleskelukortti taikka että hänen
oleskeluoikeutensa on rekisteröity. 

Henkilökorttiin sisältyvän kansalaisvarmenteen hakemiseen sovelletaan henkilökortti-
lakia. Muuhun viranomaisen asiakirjaan tai tekniseen alustaan sisältyvän kansalaisvar-
menteen hakemiseen sovelletaan 67 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyä menettelyä sekä hen-
kilötietolaissa säädettyjä henkilötietojen käsittelyä sekä vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain mukaisia varmenteen myöntämistä
koskevia vaatimuksia.

Hakemuksen vastaanottajan on noudatettava henkilötietolaissa säädettyjä henkilötieto-
jen käsittelyä sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluis-
HE 41/2016
HaVM 10/2016
EV 88/2016

1

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20160041


665/2016  
ta annetussa laissa ja sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista annetussa EU:n
asetuksessa asetettuja varmenteen myöntämistä koskevia vaatimuksia. 

68 §

Varmenteen hakemista ja myöntämistä koskeva menettely eräissä tapauksissa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Henkilökorttiin sisältyvän kansalaisvarmenteen uusimiseen sovelletaan henkilökortti-

lakia.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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