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Laki
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun 

lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

annetun lain (661/2009) 33 §,
muutetaan 2 ja 4 §, 6 §:n 2 momentin ruotsinkielinen sanamuoto, 9 §, 13 §:n 1 momen-

tin 21 kohta, 22 §, 3 luvun otsikon, 23 §:n 1 momentin johdantokappaleen ja 2 momentin,
24 §:n 1 momentin johdantokappaleen, 25 §:n, 26 §:n 1 momentin ja 27 §:n ruotsinkieli-
nen sanamuoto, 28, 30 ja 32 §, 34 §:n 3 momentti, 35 §, 37 §:n 3 momentti, 43 §:n 1 mo-
mentti, 44, 64 ja 66 §, 67 §:n 1 momentti, 70 §:n 1 momentin ja 75 §:n ruotsinkielinen sa-
namuoto, 76 § sekä 78 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi laissa 538/2016, 6 §:n 2 momentin ruotsinkielinen
sanamuoto ja 67 §:n 1 momentti laissa 538/2016, 9 § ja 24 §:n 1 momentin johdantokap-
paleen ruotsinkielinen sanamuoto laissa 145/2014, 22 § laeissa 145/2014 ja 504/2016,
23 §:n 1 momentin johdantokappaleen ja 2 momentin sekä 26 §:n 1 momentin ruotsinkie-
linen sanamuoto, 37 §:n 3 momentti, 75 §:n ruotsinkielinen sanamuoto ja 76 § laissa
670/2016 sekä 66 § laissa 665/2016, sekä

lisätään 47 §:ään uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 50 a ja 74 a § seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan väestötietojärjestelmän, sen tietojen ja palvelujen sekä Väestöre-
kisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin ja sen palvelujen ylläpitämiseen, hy-
väksikäyttämiseen ja kehittämiseen.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan:
1) väestötietojärjestelmän tietojen julkisuuteen ja salassapitoon viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta annettua lakia (621/1999);
2) varmennettuun sähköiseen asiointiin ja tässä laissa tarkoitetun varmennerekisterin

tietojen käsittelyyn vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalve-
luista annettua lakia (617/2009).

4 §

Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä

Väestötietojärjestelmän päävastuullisia rekisterinpitäjiä ovat maistraatit ja Väestörekis-
terikeskus. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen kesken rekisterinpitoon liittyvä vas-
tuu jakautuu siten kuin tässä laissa tai muussa laissa taikka niiden nojalla tarkemmin sää-
detään. Tämän lain 53 §:ssä tarkoitetun käyttäjärekisterin, 56 §:ssä tarkoitetun lokirekis-
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terin ja 59 §:ssä tarkoitetun tapahtumatiedoston päävastuullinen rekisterinpitäjä on Väes-
törekisterikeskus.

Väestörekisterikeskus vastaa lisäksi automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidetyn
valtakunnallisen väestötietojärjestelmän ja 1 momentissa tarkoitettujen rekistereiden ylei-
sestä toimivuudesta ja tietotekniikasta, tietohallinnosta sekä rekisteritoimintojen yhtenäi-
syydestä.

Maistraatti vastaa tietosuoja-asetuksen 15, 16 ja 21 artiklan mukaisten rekisteröidyn oi-
keuksien toteuttamisesta väestötietojärjestelmässä suhteessa rekisteröityyn. Muuten tieto-
suoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa (1050/2018) säädettyjen rekisterinpitäjän velvolli-
suuksien jakautumisessa noudatetaan, mitä rekisterinpidon vastuista säädetään tässä laissa
tai muussa laissa taikka niiden nojalla.

9 §

Ulkomaan kansalaisen rekisteröinnin edellytykset

Ulkomaan kansalaista koskevat tiedot talletetaan väestötietojärjestelmään, jos hänellä
on Suomessa kotikuntalain (201/1994) mukaan määräytynyt kotikunta ja siellä oleva
asuinpaikka. Muuta ulkomaan kansalaista koskevat tiedot voidaan tallettaa väestötietojär-
jestelmään, jos:

1) hänelle on myönnetty ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu oleskelulupa tai
oleskelukortti, hänen oleskeluoikeutensa on rekisteröity tai Maahanmuuttovirasto on teh-
nyt muun häntä koskevan myönteisen päätöksen oleskeluoikeudesta;

2) hänellä on Suomessa kotikuntalaissa tarkoitettu tilapäinen asuinpaikka ja tallettami-
nen on tarpeen työskentelyyn, opiskeluun tai muuhun vastaavaan olosuhteeseen liittyvien
velvollisuuksien tai oikeuksien toteuttamisen vuoksi;

3) tallettaminen johtuu Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden täyt-
tämisestä; tai

4) tallettaminen on hänelle kuuluvien oikeuksien tai hänelle asetettujen velvollisuuk-
sien toteuttamisen tai muun vastaavan erityisen ja perustellun syyn vuoksi tarpeellista.

Jos ulkomaan kansalaisen tietoja ei ole talletettu väestötietojärjestelmään 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, hänen tulee esittää tietojen tallettamista koskeva pe-
rusteltu pyyntö sille maistraatille, jonka virka-alueella hän ilmoittaa asuvansa.

Ulkomaan kansalaisen tiedot väestötietojärjestelmään tallettavan viranomaisen on var-
mistuttava ulkomaan kansalaisen henkilöllisyydestä voimassa olevasta matkustusasiakir-
jasta tai sen puuttuessa 19 §:ssä säädettyä menettelyä noudattaen muusta asiakirjasta tai
selvityksestä.

13 §

Henkilöstä järjestelmään talletettavat tiedot

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevasta henkilöstä seuraa-
vat tiedot:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
21) tämän lain tai muun lainsäädännön nojalla ilmoitetut kiellot luovuttaa väestötieto-

järjestelmän tietoja; sekä
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

22 §

Muiden viranomaisten toimivalta

Edellä 9 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ulkomaan kansalainen
voi esittää tietojensa tallettamista koskevan pyynnön maistraatin lisäksi Verohallinnolle.
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Pyynnön voi esittää myös Kansaneläkelaitoksen toimistolle, jos Kansaneläkelaitos ja
Väestörekisterikeskus ovat niin sopineet.

Pyynnön vastaanottajan on 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa varmistuttava pyyn-
nön esittäjän henkilöllisyydestä ja varmistettava henkilötietojen tallettamisen perusteeksi
esitettyjen asiakirjojen luotettavuus siten kuin tässä laissa säädetään. Kansaneläkelaitok-
sen toimiston on toimitettava pyyntö sekä sen yhteydessä esitetyt henkilötiedot ja asiakir-
jat viipymättä väestötietojärjestelmään tallettamista varten sille maistraatille, jonka virka-
alueella ulkomaan kansalainen ilmoittaa asuvansa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan
tarkempia säännöksiä pyynnön vastaanottajan tehtävistä.

Sen lisäksi, mitä 21 §:n 1 momentissa säädetään maistraatin toimivallasta, Verohallinto
saa tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat tiedot väestötietojärjestelmään 9 §:n 1 mo-
mentin 1–4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Maahanmuuttovirasto saa tallettaa ulko-
maan kansalaista koskevat tiedot väestötietojärjestelmään 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa. Kun Maahanmuuttovirasto tallettaa ulkomaan kansalaista kos-
kevat tiedot, voi Suomen edustusto ottaa vastaan ulkomaan kansalaisen esittämät henkilö-
tiedot ja asiakirjat väestötietojärjestelmään tallettamista varten. Suomen edustuston on
varmistuttava ulkomaan kansalaisen henkilöllisyydestä voimassa olevasta matkustusasia-
kirjasta tai sen puuttuessa 19 §:ssä säädettyä menettelyä noudattaen muusta asiakirjasta tai
selvityksestä sekä toimitettava henkilötiedot ja asiakirjat viipymättä Maahanmuuttoviras-
tolle. Tiedot tallettanut viranomainen vastaa väestötietojärjestelmään tallettamistaan tie-
doista.

Edellä 3 momentissa mainittua tehtävää hoidettaessa on noudatettava, mitä 2 luvussa
säädetään ulkomaan kansalaisen rekisteröinnin edellytyksistä, henkilöllisyyden varmista-
misesta ja tietojen säilyttämisestä. Tiedot 3 momentin nojalla tallettanut viranomainen
huolehtii maistraatin sijasta 47 §:n 2 momentissa tarkoitetusta jäljennöksen antamisesta
ulkomaan kansalaisen rekisteröintiin liittyvistä asiakirjoista sellaisesta ulkomaan kansa-
laisesta, jonka tiedot se on tallettanut väestötietojärjestelmään. Valtioneuvoston asetuksel-
la voidaan antaa tarkempia säännöksiä tehtävää hoidettaessa noudatettavista menettelyta-
voista.

Edellä 3 momentissa mainitut viranomaiset saavat tallettaa väestötietojärjestelmään ul-
komaan kansalaisesta henkilötunnuksen antamiseksi tarvittavat tiedot sekä muut 13 ja
17 §:ssä tarkoitetut, ulkomaan kansalaisesta tarvittavat välttämättömät tiedot. Tarkemmat
säännökset edellä tarkoitetuista tiedoista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa rekisterinpitäjänä alu-
eensa rakennushankkeita, rakennuksia ja huoneistoja koskevien tietojen lisäämistä, muut-
tamista tai korjaamista koskevien rekisterimerkintöjen tekemisestä väestötietojärjestel-
mään siten kuin tässä laissa säädetään. Tämän tehtävän hoitamista varten Väestörekisteri-
keskus voi antaa kunnalle oikeuden käyttää teknisen käyttöyhteyden avulla väestötietojär-
jestelmään talletettuja rakennushankkeita, rakennuksia ja huoneistoja koskevia tietoja.

4 luku

Väestötietojärjestelmän tietojen julkisuus ja niiden luovuttaminen

28 §

Tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset

Väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa vain, jos tässä laissa säädetyt edelly-
tykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa. Väestötietojärjestelmästä luovutettavan tie-
don tulee olla tarpeellinen siihen käyttötarkoitukseen, johon se luovutetaan. Luovutettaes-
sa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja on varmistettava, että vastaanottajalla on
tietosuoja-asetuksen tai tietosuojalain mukainen oikeus käsitellä tietoja.
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Tietoja ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen tai luovutuksen saajan toiminnan voidaan
perustellusta syystä epäillä loukkaavan henkilön yksityiselämän tai henkilötietojen suo-
jaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan valtion turvallisuutta.

Tietoja henkilön omasta, hänen samassa taloudessa asuvan puolisonsa ja huollossaan
olevan lapsensa osoitteesta ja muusta yhteystiedosta ei saa luovuttaa 32 §:ssä tai 34 §:n
1 momentissa säädettyihin käyttötarkoituksiin, jos henkilö on kieltänyt niiden luovutta-
misen näihin käyttötarkoituksiin. Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia tapauksia, joissa
tiedot luovutetaan 32 §:n 1 momentin tai 34 §:n 1 momentin perusteella toimintaan, jossa
tietoja käytetään henkilön, yrityksen tai yhteisön oikeuksien tai velvollisuuksien toteut-
tamiseksi. Tiedot voidaan myös luovuttaa 32 §:n 2 momentin perusteella toimintaan, jos-
sa on kyse yleiseen etuun tai henkilöiden oikeuksiin tai etuihin liittyvästä selvityksestä
tai tutkimuksesta.

Tietoja ei saa luovuttaa suoramarkkinointia, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta var-
ten, jos henkilö on kieltänyt tietojensa luovuttamisen näihin tarkoituksiin.

30 §

Tietojen luovuttaminen historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen sekä tilaston 
laatimiseen

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa historialliseen ja tieteelliseen tutkimuk-
seen, tilastojen laatimiseen sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviin tutkimuk-
sen, selvityksen tai muun vastaavan tehtävän hoitamisessa tarpeelliset tiedot.

32 §

Tietojen luovuttaminen asiakkuuden hoitoon ja markkinointiin

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa asiakas- tai markkinointirekisteriin tai vas-
taavaan muuhun rekisteriin talletettujen tietojen ylläpitämisessä, tarkistamisessa ja korjaa-
misessa tarpeellisia tietoja rekisteröidyn etu- ja sukunimestä, syntymävuodesta, sukupuo-
lesta, äidinkielestä, osoitteesta ja muista yhteystiedoista sekä valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädettäviä henkilöön liittyviä kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja sekä
aluejakoa koskevia tietoja.

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa henkilön nimi- sekä osoite- ja muita yhte-
ystietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimuk-
sen tekemistä tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa varten. Luovutettaessa tietoja näitä
tarkoituksia varten voidaan tietojen käsittelyn perusteena käyttää henkilön nimeä, vähin-
tään kuuden viikon ikää, sukupuolta, äidin- tai asiointikieltä, ammattia tai ammattiluokka-
tietoa, osoite- ja muita yhteystietoja, yhtä henkilöön liitettävää muuta kuin 38–42 §:ssä
tarkoitettua tunnistetietoa sekä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettäviä henki-
löön liittyviä kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja sekä aluejakoa koskevia tietoja. Jos
kyseessä on mielipidetutkimuksen tekeminen yhteiskunnallisia tarkoituksia varten, voi-
daan nimi-, osoite- ja yhteystietojen lisäksi tutkimuksen taustatiedoksi luovuttaa tieto hen-
kilön sukupuolesta, ikäryhmästä ja äidinkielestä.

34 §

Tietojen muu luovuttaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Muuten väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa vain, jos hakijalla on oikeus

käsitellä luovutettavia tietoja tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain tai muun lain nojalla.
Tietojen luovuttamisen yleisten edellytysten on kuitenkin täytyttävä.
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35 §

Kielto-oikeuden toteuttaminen

Edellä 28 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettua kieltoa koskeva ilmoitus tulee toimittaa
väestötietojärjestelmään merkittäväksi Väestörekisterikeskuksen sähköisen asiointipalve-
lun välityksellä taikka maistraatille kirjallisesti tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla ja
luotettavalla tavalla.

37 §

Turvakiellon kohteena olevien tietojen käsittely

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Maistraatin on ennen yksittäisten turvakiellon kohteena olevien tietojen luovuttamista

tämän lain tai tietosuoja-asetuksen 15 artiklan nojalla muulle kuin viranomaiselle selvitet-
tävä turvakiellon peruste tai kuultava turvakiellon kohdetta tai hänen huoltajaansa. Päätös
yksittäisten turvakiellon alaisten tietojen luovuttamisesta muulle kuin viranomaiselle on
tehtävä kirjallisesti. Päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jos
turvakiellon kohde tai hänen huoltajansa ei ole vastustanut tietojen luovuttamista.

43 §

Tunnuksen luovuttaminen

Väestötietojärjestelmään talletettu henkilötunnus voidaan luovuttaa, jos tiedon käyttä-
jällä on oikeus käsitellä tunnusta tietosuojalain tai henkilötietojen käsittelystä rikosasiois-
sa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) perus-
teella. Väestötietojärjestelmään talletettua ulkomaista henkilönumeroa luovutettaessa so-
velletaan, mitä tietosuojalaissa tai henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetussa laissa säädetään henkilötunnuksesta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

44 §

Selvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta

Ennen tietojen luovuttamista rekisterihallinnon viranomainen voi tarvittaessa vaatia
käyttäjältä selvityksen siitä, kuinka luovutettujen tietojen käyttö ja suojaus on tarkoitus
järjestää. Tällainen selvitys on vaadittava, jos:

1) tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla tai luovuttaminen koskee laajaa
tietojoukkoa ja kyseessä on 36–43 §:ssä säädettyjen tietojen luovuttaminen; tai

2) tietojen käytön voidaan muusta perustellusta syystä olettaa loukkaavan henkilön yk-
sityiselämän tai henkilötietojen suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan
valtion turvallisuutta.

Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa on kyse 43 §:ssä säädettyjen tie-
tojen luovuttamisesta, rekisterihallinnon viranomainen voi selvityksen sijaan asettaa tie-
tojen käyttöä ja suojausta koskevat vähimmäisvaatimukset, joihin käyttäjän on sitoudutta-
va tietojen luovutuksen edellytyksenä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys on annettava kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava,
kuinka luovutettavien tietojen hallinnollinen ja fyysinen turvallisuus sekä henkilöstö-, tieto-
liikenne-, ohjelmisto-, tietoaineisto-, käyttö- ja laitteistoturvallisuus on tarkoitus varmis-
taa.
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47 §

Tietojen luovuttamisesta päättävä viranomainen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Rekisterihallinnon viranomainen, joka 1 tai 2 momentin nojalla päättää väestötietojär-

jestelmän tietojen luovuttamisesta, päättää vastaavasti sellaisten yleisesti tarpeellisten tie-
topalveluiden ja tilastomuotoisten palveluiden tuottamisesta, jotka mahdollistavat väestö-
tietojärjestelmän tietojen hyödyntämisen tämän lain mukaisesti.

50 a §

Tietojen luovuttamisen lopettaminen

Jos tässä laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle eivät enää täyty, rekisteri-
hallinnon viranomainen voi lopettaa tietojen luovuttamisen. Luovutuksen lopettamisesta
on tehtävä kirjallinen päätös.

64 §

Sähköisen asiointitunnuksen muuttaminen

Päätettäessä henkilötunnuksen muuttamisesta 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa, muutetaan sähköinen asiointitunnus viran puolesta. Sähköisen asiointitunnuk-
sen muuttamisesta on ilmoitettava tunnuksen haltijalle.

Väestötietojärjestelmään talletettu sähköinen asiointitunnus voidaan lisäksi muuttaa,
jos:

1) muuttaminen on ehdottoman välttämätöntä henkilön suojelemiseksi sellaisissa ti-
lanteissa, joissa hänen terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuu ilmeinen ja pysyvä uh-
ka; tai

2) muu kuin asiointitunnuksen haltija on toistuvasti väärinkäyttänyt tunnusta ja käytös-
tä on aiheutunut merkittävää taloudellista tai muuta haittaa tunnuksen oikealle haltijalle ja
asiointitunnuksen muuttamisella voidaan tosiasiallisesti estää väärinkäytön haitallisten
seurausten jatkuminen.

Asianosaisen on haettava 2 momentissa tarkoitettua asiointitunnuksen muuttamista kir-
jallisesti Väestörekisterikeskukselta.

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, tietosuo-
ja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuk-
sia sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetus-
sa laissa säädettyjä varmenteen myöntämistä koskevia vaatimuksia.

Hakemuksen vastaanottajan on noudatettava tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa
säädettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia sekä vahvasta sähköisestä tun-
nistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa ja sähköisestä tunnista-
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misesta ja luottamuspalveluista annetussa EU:n asetuksessa säädettyjä varmenteen myön-
tämistä koskevia vaatimuksia.

67 §

Muun varmenteen hakeminen ja myöntäminen

Väestörekisterikeskuksen tuottama muu luonnollisen henkilön varmenne kuin kansa-
laisvarmenne voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle sekä kotikuntalain mukaisesti
Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalaiselle, jonka tiedot on talletettu väestötietojär-
jestelmään ja jonka henkilöllisyys on voitu luotettavasti todeta. Väestörekisterikeskuksen
tuottama muu luonnollisen henkilön varmenne kuin kansalaisvarmenne voidaan erityises-
tä ja perustellusta syystä myöntää myös henkilölle, jonka henkilöllisyys on voitu luotetta-
vasti todeta, mutta joka ei täytä muita edellä tarkoitettuja varmenteen myöntämisen edel-
lytyksiä. Tällainen varmenne voi hakijan pyynnöstä sisältyä sähköisessä asioinnissa käy-
tettävään viranomaisen, yrityksen tai yhteisön myöntämään asiakirjaan, korttiin tai tekni-
seen alustaan. Väestörekisterikeskus voi sopia asiakirjan tai teknisen alustan myöntävän
viranomaisen, yrityksen tai yhteisön kanssa, että varmennetta koskeva hakemus voidaan
jättää tälle henkilökohtaisesti Väestörekisterikeskukselle edelleen toimitettavaksi. Väes-
törekisterikeskuksen on tällöin varmistettava, että hakemuksen vastaanottaja noudattaa
tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia
vaatimuksia sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista
annetussa laissa ja sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista annetussa EU:n
asetuksessa säädettyjä varmenteen myöntämistä koskevia vaatimuksia.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

74 a §

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietosuoja-asetuksen 18 artiklaa ei sovelleta väestötietojärjestelmään eikä Väestörekis-
terikeskuksen varmentajan toimintaan liittyviin järjestelmiin.

76 §

Tiedon korjaaminen

Jos maistraatti korjaa 10 §:ssä tarkoitettua ulkomaan kansalaista koskevaa rekisterimer-
kintää, maistraatin on ennen asian ratkaisemista pyydettävä asiasta lausunto Maahanmuut-
tovirastolta.

Jos rekisterinpitäjä korjaa omasta aloitteestaan rekisterissä olevaa tietoa, rekisterinpitä-
jän on ennen tiedon korjaamista tarvittaessa varattava sille, jonka oikeutta, etua tai velvol-
lisuutta merkintä koskee, tilaisuus antaa määräajassa selvitys. Rekisterinpitäjä voi korjata
kuitenkin tilaisuutta varaamatta rekisterissä olevan ilmeisen virheen.

78 §

Viittaukset rangaistussäännöksiin

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Rangaistus väestötietojärjestelmään tai varmennetun sähköisen asioinnin tietojärjestel-

mään kohdistuvasta tietomurrosta säädetään rikoslain 38 luvun 8 §:ssä ja järjestelmiin
kohdistuvasta tietosuojarikoksesta mainitun luvun 9 §:ssä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.
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