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Sisällön lukuohje 
 

 Sininen väri kuvaa sisällön velvoittavuutta. Se sisältää säännöstekstin ja viitteitä muihin teemaan 
liittyviin normeihin. 

 
 Vihreä väri kuvaa suositusta. Se sisältää laissa mainitut keskeisimmät asiat tiiviisti kuvattuna, eli 

tarkentaa laissa kuvattua velvoittavuutta. 
 

 Keltainen väri kuvaa tukimateriaaleja. Se sisältää esimerkiksi linkkejä työkaluihin tai ohjeistuksiin, 
joista voi olla hyötyä lain toteuttamisessa. 

 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2, 6 § 1-2 mom. 
Käyttäjän sähköinen tunnistaminen 
 
Velvoittava osa 
 

 Viranomainen voi vaatia digitaalisessa palvelussa käyttäjältä sähköistä tunnistamista vain, jos se on 
tarpeen palvelun tai sen tietosisältöön liittyvien käyttöoikeuksien varmistamiseksi tai palvelussa 
tehtävään toimeen liittyvien oikeusvaikutusten vuoksi. 
 
Jos digitaalisesta palvelusta on mahdollista saada salassa pidettäviä tietosisältöjä nähtäväksi ja 
käytettäväksi, palvelun käyttäjä on tunnistettava hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin 
tukipalveluista annetun lain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettua luonnollisen henkilön tunnistuspalvelua, 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 2 §:n 1 
momentin 1 kohdassa tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista tai painavasta perustellusta syystä 
muuta vastaavaa tietoturvallista tunnistuspalvelua käyttämällä. 
 

 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019 
  

Linkkejä liittyviin säädöksiin ja lisätietoihin: 
 

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003 

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista, 617/2009 

Hallintolaki, 434/2003 

Laki hallinnon sähköisen asioinnin yhteisistä tukipalveluista, 571/2016 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 910/2014, sähköisestä tunnistamisesta 
ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 
kumoamisesta 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 

https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46054253
https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46054253
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030013#L2P5
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090617
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160571
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
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KOMISSION TÄYTÖNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1502, teknisten vähimmäiseritelmien ja -
menettelyjen vahvistamisesta sähköisen tunnistamisen menetelmien varmuustasoja varten 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 8 artiklan 
3 kohdan mukaisesti 

Viestintävirasto 72A/2018 M, Määräys sähköisistä tunnistus- ja luottamuspalveluista 

  

 

Suositusosa 
 

 Digitaalisen palvelun käyttäjän sähköisen tunnistamisen sääntelyn tarkoituksena on ohjata 
viranomaisia tunnistamisen käytössä sekä yhdenmukaistaa siihen liittyvät perusteet ja menettelyt 
sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi. Yhdenmukaisilla käytännöillä mahdollistetaan riittävän 
turvallinen digitaalisen palvelun käyttäjän tunnistaminen, mikä on digitalisaation perusedellytyksiä. 
 

Sähköisen tunnistamisen käyttö 

Viranomainen voi vaatia digitaalisen palvelun käyttäjältä sähköistä tunnistamista vain: 

• jos tunnistamista tarvitaan varmistamaan henkilön oikeus käyttää palvelua tai palvelun 
tietosisältöä tai  

• jos käyttäjän palvelussa tekemään toimeen liittyy oikeusvaikutuksia. 

Digitaalisen palvelun omistajan tehtävänä on määrittää suhteessa palvelussa käsiteltävien tietojen 
luottamuksellisuuteen ja väärinkäytöksistä aiheutuviin riskeihin, kuinka luotettavaa tunnistamisen 
menetelmää palvelun käyttö edellyttää. Viranomainen siis arvioi, milloin ja miten digitaalisen palvelun 
käyttäjä on tarpeellista tunnistaa. Syitä tunnistamiselle voivat olla digitaalisen palvelun käyttäjän 
käyttöoikeuksien selvittäminen ja varmistaminen tai tilanteet, joissa palvelussa tehdyt toimet voivat 
aiheuttaa merkittäviä oikeudellisia vaikutuksia hallinnon asiakkaan tai tämän edustaman tahon 
etuihin, oikeuksiin tai velvollisuuksiin. 

Kaikissa digitaalisissa palveluissa ja asiointitilanteissa palvelun käyttäjän aktiivinen tunnistaminen ei 
ole tarpeen. Tunnistamistarve on arvioitava ja perusteltava tapauskohtaisesti kunkin palvelun ja siinä 
olevien toiminnallisuuksien luonteen ja niihin liittyvien riskien perusteella. 

Tunnistamisen käytöstä on määritetty esimerkkitapauksiin liittyviä ehtoja, kuten: 

• Viranomainen ei voi vaatia tunnistusta tyhjille lomakkeille pääsyyn taikka yleisesti tarjolla 
olevaan digitaalisissa palveluissa olevaan informaatioon; 

• Viranomaiselle saapunutta asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on 
tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä; 

• Tunnistusta voidaan vaatia tilanteissa, joissa on tarpeen varmistaa henkilön henkilöllisyys, kun 
palvelussa voi tehdä merkittäviä toimia, joihin voi liittyä olennainen vaikutus henkilön etuihin, 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tällaisia vaikutuksia voi johtua esimerkiksi viranomaisen asian 
käsittelystä tai rekisteröitäessä automaattisesti tietoja viranomaisen tietovarantoon; 

• Viranomainen voi vaatia vahvaa sähköistä tunnistamista esimerkiksi silloin, kun käyttäjä 
pääsee palvelussa katsomaan omia tietojaan taikka valtuutuksen perusteella edustamansa 
henkilön tietoja; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_235_R_0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_235_R_0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_235_R_0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_235_R_0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_235_R_0002
https://legacy.viestintavirasto.fi/attachments/maaraykset/M72A_2018_M.pdf
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• Tunnistusta voidaan vaatia tilanteissa, joissa palvelussa olevalle lomakkeelle tulee käyttäjän 
tietoja esitiedoiksi; 

• Tyhjille lomakkeille on toteutettu tunnistaminen vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on täyttänyt 
lomakkeen ja aikoo lähettää sen viranomaiselle - käytännössä tällainen toiminnallisuus vastaa 
sähköistä allekirjoitusta ja tunnistuksella varmistetaan lähettäjän henkilöllisyys ja pyritään 
ennalta estämään palvelun käyttöön liittyviä väärinkäytöksiä; 

• Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyvissä tilanteissa, jotta viranomainen voi 
varmistua tietojen antajan henkilöllisyydestä ja tietojen alkuperästä, digitaalinen palvelun 
käyttäjä on tunnistettava sähköisesti luotettavalla ja tietoturvallisella tavalla toimitettavien 
tietojen alkuperäisyyden, täsmällisyyden ja eheyden varmistamiseksi; 

• Tunnistuksella tai palveluun kirjautumisella voidaan pyrkiä myös estämään esimerkiksi 
palvelunestohyökkäyksiä, mutta tämä ei saa olla yksinomaan perusteena sähköisen 
tunnistamisen vaatimiselle digitaalisessa palvelussa. 
 

Tunnistamisen varmuustaso 

Sähköisen tunnistamisen varmuustaso kuvaa sitä, miten todennäköisesti digitaaliseen palvelua 
käyttävä henkilö on tosiasiassa se, jolle tietty henkilöllisyys ja siihen liitetyt tunnistusvälineet ovat 
osoitettu. 

Käytettävän sähköisen tunnistamistavan varmuustasoon ja tunnistusvälineen luotettavuuteen 
vaikuttavat muun muassa sähköisen tunnistusmenetelmän ominaispiirteet, kuten 
todentamistekijöiden lukumäärä, käytetyt suojauskeinot tunnistusvälineiden toisintamista ja 
väärentämistä sekä hyökkäyksiä vastaan, tunnistusvälineen rekisteröintiprosessi ja ensitunnistaminen 
sekä tunnistusvälineen tekniset ja turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet. Tunnistusvälineen 
luotettavuuden määrittää viimekädessä sen varmuustasoltaan heikoin osatekijä eli kahden samalla 
teknisellä ratkaisulla toteutetun tunnistusvälineen varmuustasot voivat olla silti erilaisia. 

 

Vaatimus vahvasta sähköisestä tunnistamisesta 

Jos digitaalisesta palvelusta on mahdollista saada salassa pidettäviä tietosisältöjä nähtäväksi ja 
käytettäväksi, on palvelun käyttäjä tunnistettava käyttämällä: 

• Suomi.fi-tunnistusta, 

• vahvaa sähköistä tunnistamista tai  

• painavasta perustellusta syystä muuta vastaavaa tietoturvallista tunnistuspalvelua esimerkiksi 
tilanteessa, jossa käyttäjät ovat ulkomaalaisia eivätkä voi käyttää vahvaa sähköistä tunnistamista.  

Tällä tarkoitetaan muun muassa tilanteita, joissa käyttäjä pääsee digitaalisen palvelun kautta 
näkemään tai käsittelemään terveydentilaansa koskevia tietoja, muita erityisiin henkilötietoryhmiin 
kuuluvia tietoja, sosiaalihuollon asiakkuutta koskevia tietoja, oppilashuoltoon liittyviä tietoja sekä 
liike- ja ammattisalaisuuksia tai muita salassa pidettäviä tietoja. Vain painavasta perustellusta syystä 
voidaan käyttää muuta vastaavaa tietoturvallista tunnistuspalvelua. 

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista määrittää viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja käyttämään digitaalisissa palveluissaan Suomi.fi-tunnistusta tilanteissa kun käyttäjä on 
tunnistettava vahvasti. Ko. laissa määritetään myös muut julkisen hallinnon toimijat, joilla on 
käyttöoikeus Suomi.fi-tunnistukseen. 
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Vahvan sähköisen tunnistamisen vaatimuksista säädetään laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta 
ja sähköisistä luottamuspalveluista. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014 velvoittaa julkisen hallinnon toimijat 
hyväksymään myös toisen EU-maan tunnistusvälineet digitaalisissa palveluissaan, jotka edellyttävät 
tunnistautumista vahvasti. 

 

Tukimateriaalit 
 

 Kaipaatko lisää tukimateriaalia? Tee ehdotus tuotettavasta tukimateriaalista sähköpostilla 
suomidigi@vrk.fi. 

 


