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Laki
väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista anne-

tun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista

annettuun lakiin (661/2009) uusi 6 a luku seuraavasti:

6 a luku

Ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelu

69 a §

Ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelu

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on tuottaa, tarjota ja hallinnoida ulkomaan kan-
salaisen todentamiseen ja tunnistamiseen tarkoitettua tunnistuspalvelua (ulkomaan kansa-
laisen tunnistuspalvelu).

Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelua käytettäväk-
si hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016), jäljem-
pänä tukipalvelulaki, 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna tukipalveluna.

69 b §

Ulkomaan kansalaisen tunnistusvälineen myöntäminen ja peruuttaminen

Digi- ja väestötietovirasto myöntää tunnistuspalvelun käyttöä varten hakemuksesta tun-
nistusvälineen ulkomaan kansalaiselle, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jota ei
pystytä tunnistamaan tukipalvelulain 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua luonnolli-
sen henkilön tunnistuspalvelua käyttäen.

Tunnistusvälinettä myönnettäessä tunnistusvälineen hakijan henkilöllisyyden varmen-
taminen voi perustua Digi- ja väestötietoviraston hyväksymään tietoturvalliseen ja todis-
teelliseen sähköiseen tunnistusmenetelmään tai viranomaisen myöntämään henkilölli-
syyttä osoittavaan asiakirjaan.

Digi- ja väestötietovirasto peruuttaa ulkomaan kansalaisen tunnistusvälineen sen halti-
jan pyynnöstä. Digi- ja väestötietovirasto voi ilman pyyntöä peruuttaa tunnistusvälineen
tai estää sen käytön, jos sillä on syytä epäillä, että joku muu kuin se, jolle tunnistusväline
on myönnetty, käyttää sitä tai että tunnistusvälineen käytön turvallisuus on muutoin vaa-
rantunut. Digi- ja väestötietoviraston on ilmoitettava haltijalle niin pian kuin mahdollista
tunnistusvälineen peruuttamisesta tai käytön estämisestä ja sen ajankohdasta sekä siihen
johtaneista syistä.
HE 32/2019
HaVM 12/2019
EV 59/2019
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Jos tunnistusvälinettä ei sitä hakevan henkilön pyynnöstä lisäselvityspyynnön jälkeen-
kään voida myöntää tai peruuttaa taikka tunnistusvälineen ilman pyyntöä tehty peruutta-
minen on tunnistusvälineen haltijan mukaan aiheeton, Digi- ja väestötietoviraston on teh-
tävä päätös asiasta ja ilmoitettava tunnistusvälinettä tai sen peruuttamista hakeneelle taik-
ka tunnistusvälineen ilman pyyntöä tehtyyn peruuttamiseen tyytymättömälle päätökses-
tään ja mahdollisuudesta hakea siihen oikaisua.

Digi- ja väestötietoviraston on ilmoitettava ilman pyyntöä tehdystä tunnistusvälineen
peruuttamisesta myös niille tahoille, jotka Digi- ja väestötietoviraston tiedon mukaan ovat
luottaneet tunnistusvälineen olemassaoloon.

69 c §

Ulkomaan kansalaisten tunnistusvälineiden rekisteri

Digi- ja väestötietovirasto pitää ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelun tarjoamista
varten rekisteriä ulkomaan kansalaisista ja heille myönnetyistä tunnistusvälineistä. Rekis-
teriin voidaan tallentaa ulkomaan kansalaisen:

1) henkilötiedot, mukaan lukien valokuva, jotka sisältyvät henkilöllisyyden varmenta-
miseen käytettyyn viranomaisen myöntämään henkilöllisyyttä osoittavaan asiakirjaan
sekä asiakirjan yksilöintitiedot;

2) henkilötiedot, jotka välitetään henkilöllisyyden varmentamiseen käytetyn sähköisen
tunnistusmenetelmän yhteydessä sekä tiedot sähköisestä tunnistusmenetelmästä;

3) valokuva, jota käytetään henkilöllisyyden varmentamiseen teknisin menetelmin
sekä valokuvien teknisin menetelmin tehdystä vertaamisesta muodostuvat tiedot;

4) henkilön yksilöivä tunniste;
5) tunnistusvälineen yksilöivä tunniste;
6) yhteystiedot;
7) muut kuin 1–6 kohdassa tarkoitetut tunnistuspalvelun tarjoamiseksi tarpeelliset tie-

dot.
Digi- ja väestötietovirasto saa käsitellä henkilön valokuvia ja valokuvien teknisin me-

netelmin tehdystä vertaamisesta muodostuvia tietoja vain henkilöllisyyden varmistami-
seksi.

Ulkomaan kansalaisten tunnistusvälineiden rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan säi-
lyttää viisi vuotta tunnistusvälineellä tehtyä viimeistä tunnistustapahtumaa seuraavan ka-
lenterivuoden alusta. Jos tunnistusvälinettä ei ole käytetty, tietoja voidaan säilyttää viisi
vuotta tunnistusvälineen myöntämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Henkilötietojen käsittelystä ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelun palvelutuotannos-
sa, tunnistuspalvelua ja sen käyttöä koskevista vaatimuksista sekä palvelutuotannon oh-
jauksesta säädetään tukipalvelulain 3–5 luvussa.

69 d §

Tunnistusvälineen myöntämiseen ja peruuttamiseen liittyvien tehtävien hoitaminen 
yhteispalvelussa

Sen lisäksi, mitä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007), jäljempä-
nä yhteispalvelulaki, 6 §:ssä säädetään yhteispalvelussa hoidettavista tehtävistä, Digi- ja
väestötietovirasto voi antaa tunnistusvälineen myöntämiseen ja peruuttamiseen sekä tun-
nistusvälineiden rekisteritietojen ylläpitoon liittyviä avustavia tehtäviä yhteispalvelussa
hoidettavaksi. Näihin tehtäviin voi kuulua:

1) tunnistusvälineen hakijan tai haltijan henkilöllisyyden todentaminen;
2) tunnistusvälineen hakijan tai haltijan henkilötietojen rekisteröinti tämän lain

69 c §:ssä tarkoitettuun rekisteriin;
3) tunnistusvälineen peruuttaminen sen haltijan pyynnöstä;
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4) tunnistusvälineen hakemiseen ja peruuttamiseen liittyvät neuvonta- ja tukitehtävät. 
Jos yhteispalvelun toimeksisaaja lisäselvitysten jälkeenkään ei voi todentaa hakijan tai

haltijan henkilöllisyyttä taikka peruuttaa tunnistusvälinettä sen haltijan pyynnöstä, on sen
siirrettävä asia Digi- ja väestötietoviraston käsiteltäväksi.

Tämän lain mukaisia tehtäviä koskevassa yhteispalvelusopimuksessa voidaan poiketa
yhteispalvelulain 5 a §:ssä tarkoitetusta toimeksisaajan kustannusten korvaamisesta. So-
pimuksessa voidaan myös sopia, että ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelua käyttävä vi-
ranomainen osallistuu kustannusten korvaamiseen toimeksisaajalle.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019
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