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Rekisterin nimi
2
Rekisterinpitäjä

Varmennetietojärjestelmä
Nimi

Väestörekisterikeskus
Osoite

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, sähköposti kirjaamo(a)vrk.fi
Tehtävänimike
3
Kehityspäällikkö Teemu Tukiainen, Palvelut-yksikkö
Yhteyshenkilö reOsoite
kisteriä koskevissa
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin: (vaihde) 0295 535 001, sähköposti: kirjaamo(a)vrk.fi
Tehtävänimike
4
Tietosuojavastaava Johtava asiantuntija Noora Kallio
Osoite

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, noora.kallio(a)vrk.fi
5
Henkilörekisterin
sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Väestörekisterikeskus pitää myöntämistään henkilövarmenteista varmennerekisteriä, josta
säädetään sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014.
Varmenteiden arkistoinnin osalta sovelletaan mitä sähköisen asioinnin lainsäädännössä on
arkistoinnista määrätty (laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) 24 §). Varmennerekisterin tiedot säilytetään 5 vuoden ajan varmenteiden voimassaolon päättymisestä.
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste
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Rekisterin tietosisältö
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Varmennetietojärjestelmässä käsitellään henkilötietoja vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) 6 §:n nojalla ja väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain
(661/2009) 6 §:n nojalla. Henkilötietoja käsitellään varmenteiden ja varmennekorttien
tuottamiseksi, jakelemiseksi ja hallinnoimiseksi (laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 61 §).
Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on tarjota valtakunnallisia varmennetun sähköisen
asioinnin palveluja ja suoritteita. Palvelut ja suoritteet on tarkoitettu yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseen, toteuttamiseen ja turvaamiseen.
• Varmenteen haltijan/hakija henkilötunnus, nimet ja kotiosoite
• Järjestelmän käyttäjien henkilötietoja seuraavasti: nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite
• Varmenteen haltijan yksilöivä tunniste tai rekisteröintinumero
• Varmenteen haltijan yksilöintitunnus
• Varmenteen sarjanumero
• Varmenteen käyttötarkoitus
• Muut varmenteen käytön edellyttämät välttämättömät tekniset tiedot
• Varmenteen voimassaoloaika
• Tieto varmenteen haltijan julkisen avaimen luonnissa käytetystä laskumenetelmästä
• Varmenteen myöntäjän nimi
• Sulkulista, hakemisto, rekisteröintilomakkeiden tiedot, asiakassopimusten henkilö- ja yhteystiedot

8
• Varmenteen hakija (itseltä)
Säännönmukaiset • Järjestelmän käyttäjiltä itseltään tietoja
tietolähteet
• Väestötietojärjestelmä (suostumus)
• Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri (suostumus)
• Organisaatiokorttien osalta asiakasorganisaation toimittamat tiedot
• Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut (VP:n omia teknisiä tietoja)
• Varmennekorttien valmistajat kortin tietoja (esim. varmenteen sarjanumero)
9
Varmennekorttien valmistajille toimitetaan kerran vuorokaudessa kortin valmistamiseen
Tietojen siirto, luo- tarvittavat tiedot.
vuttaminen ja vastaanottajat
10
Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuo- Varmennetietojärjestelmän varmennehakemiston varmenteiden julkiset tiedot on julkaistu
lelle
internetissä Väestörekisterikeskuksen julkisessa varmennehakemistossa.
11
Tietoaineisto on suojattu pääsynhallinnan keinoin. Manuaalinen aineisto sijaitsee kulunvalRekisterin suojauk- vonnalla suojatuissa, lukituissa tiloissa.
sen periaatteet
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Manuaalinen aineisto
Varmennetietojärjestelmän manuaalinen aineisto on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Lokia kerätään suorakäyttöisen manuaalisen ylläpidon osalta käyttäjätasolla.
Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Varmennetietojärjestelmän tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Tietojen sähköiset siirrot suoritetaan salatuin yhteyksin. Sähköisen ilmoittamisen osalta lokia kerätään organisaatiotasolla.
12
Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profiMahdollisen auto- lointia.
maattisen päätöksenteon olemassaolo
14
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilöTarkastusoikeus
tietoihin eli tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö voidaan esittää kirjallisesti selosteen kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle tai kesällä 2018 toteutuvassa sähköisessä palvelussa.
Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä tietojen tarkastuspyynnön yhteydessä. Henkilöllisyys voidaan osoittaa voimassa olevasta henkilöllisyysasiakirjasta asioitaessa viranomaisessa henkilökohtaisesti tai sähköisen tunnistautumisen yhteydessä, tarkastettaessa tietoja sähköisessä palvelussa.
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Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidyn pyyntöön ilman aiheetonta viivytystä ja tarkastusoikeus toteutetaan lähtökohtaisesti viimeistään kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnöstä.
Edellä mainittua yhden kuukauden määräaikaa voidaan kuitenkin tarvittaessa jatkaa, enintään kahdella kuukaudella, mikäli rekisteröidyn pyyntöön liittyvä selvitystarve sitä edellyttää. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle mahdollisesta määräajan pidentämisestä sekä
viivästymisen syyt.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa korjaamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti,
yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdasta 3. Pyyntö voidaan esittää myös myöhemmin toteutuvassa sähköisessä palvelussa.
Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä henkilötietojen korjauspyynnön
yhteydessä. Henkilöllisyys voidaan osoittaa voimassa olevasta henkilöllisyysasiakirjasta asioitaessa viranomaisessa henkilökohtaisesti tai sähköisen tunnistautumisen yhteydessä, pyydettäessä tiedon korjaamista sähköisessä palvelussa.
Rekisteröidyn tulee pyynnössään yksilöidä ja perustella, että mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja mikä on rekisteröidyn mielestä oikea tieto sekä millä tavalla korjaus pyydetään tekemään.
Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidyn pyyntöön ilman aiheetonta viivytystä ja tietojen korjaaminen toteutetaan lähtökohtaisesti viimeistään kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnöstä. Edellä mainittua yhden kuukauden määräaikaa voidaan kuitenkin tarvittaessa jatkaa,
enintään kahdella kuukaudella, mikäli rekisteröidyn pyyntöön liittyvä selvitystarve sitä edellyttää. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle mahdollisesta määräajan pidentämisestä
sekä viivästymisen syyt
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Mikäli henkilötiedon tietolähteenä on ollut väestötietojärjestelmän tieto ja kyseinen tieto on
virheellinen, tulee henkilötiedon korjauspyyntö kohdistaa väestötietojärjestelmään.
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Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.
Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen
17
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn
oikeudet
18
Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa
käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Henkilötietojen käsittelyä ei myöskään voi pyytää rajoittamaan.

19
Muu informaatio

Varmennetietojärjestelmää koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla ja Väestörekisterikeskuksen kirjaamossa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn
liittyen.

