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Perustiedot 

Hankkeen nimi 
(HE/asetus/strategia; suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi) 

Hallituksen esitys vahvasta sähköisestä tunnistamisesta 
ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 
muuttamiseksi 

Toimielimen/strategian tyyppi  

VAHVA-numero  

Hankeikkuna-tunniste  

 
Aikataulu 

Hankkeen asettamispäivä 27.8.2020 

Hankkeen toimikausi 27.8.2020 – 1.4.2021 

Etapit Toimenpide Arvio aikataulusta 

suunnitteilla Hanke alkaa Heti 

 Arviomuistio mahdollisista 
säädösvalmistelutarpeista 

- 

Johtopäätökset 
esivalmistelusta 

09/2020 

Kuulemistilaisuus - 

Dispositio HE:stä 09/2020 

Luonnos taustasta (johdanto, 
nykytila, valmistelu) 

09/2020 

Pykäläluonnokset ja 
säädösperustelut 

09/2020 

Luonnos vaikutusten 
arvioinneista 

09/2020 

Luonnos 
säätämisjärjestyksestä 

09/2020 

HE-luonnoksen 
johtoryhmäkäsittely ennen 
lausuntokierrosta 

09-10/2020 

käynnissä HE -luonnos 
lausuntokierroksella 

10/2020 

 Lausuntotiivistelmä 10-11/2020 

Osaston johtoryhmän puolto 11/2020 

Virkamiesjohtoryhmä 11/2020 

Ministerin hyväksyntä 11/2020 

Ministerityöryhmä  

Laintarkastus 11/2020 

Laintarkastuksen aiheuttamat 
muutokset tehty 

11/2020 

Rahakuntakäsittely - 

Valtioneuvostokäsittely 11/2020 

Eduskuntakäsittely alkaa 12/2020 

TP vahvistaa lain Maaliskuu 2021 

päättynyt Lain/asetuksen voimaantulo 1.4.2021 
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Kuvaus 

Asiasanat digitalisaatio, tietoturva, sähköinen tunnistaminen 

Tavoitteet  
 

Hallituksen esitys vahvasta sähköisestä tunnistamisesta 
ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 
muuttamisesta 

Nykytilanne tai lähtökohdat  
(miksi hanke on käynnistetty?) 

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä 
luottamuspalveluista annettua lakia (617/2009) on 
muutettu viime vuosien aikana useaan otteeseen. 
Muutoksilla on järjestelmällisesti tavoiteltu sähköisen 
tunnistamisen markkinoiden edistämistä. 
 
Tunnistuslakia muutettiin viimeksi keväällä 2019, jolloin 
säädettiin muun muassa ensitunnistamisen ketjuttamista 
koskeva kahden vuoden määräaikainen 
enimmäishintasääntely. Sääntely on voimassa 31.3.2021 
asti. Ensitunnistamisen ketjuttamisella tarkoitetaan 
tilannetta, jossa olemassa olevalla vahvalla sähköisellä 
tunnistusvälineellä luodaan uusi vahva sähköinen 
tunnistusväline. Ensitunnistamisen ketjuttamista koskeva 
sääntely on perusta toimivalle sähköiselle tunnistamiselle 
ja asioinnille. Nykyinen enimmäishintasääntely on 
vauhdittanut markkinoiden kehittymistä, mutta kehitys on 
vielä kesken. 

Vaikutukset ja hyödyt Hankkeen tarkoituksena on edistää sähköisen 
tunnistamisen markkinoiden kehittymistä ja 
kilpailuedellytyksiä. Säädösmuutoksella edistettäisiin 
toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä ja 
mahdollisuutta erilaisten välineiden käyttöön vahvassa 
sähköisessä tunnistamisessa. Tavoitteena on toimiva 
sähköisen tunnistamisen luottamusverkosto, joka 
mahdollistaa uudet innovaatiot sekä sähköisten 
palveluiden kehittymisen.  

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä) Hankkeessa laaditaan esitys laiksi vahvasta sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 
annetun lain (617/2009) muuttamiseksi. Tarkoituksena on 
jatkaa tällä hetkellä määräaikaisesti 31.3.2021 asti 
voimassaolevan ensitunnistamisen ketjuttamisen 
enimmäishintasääntelyä. Sen korkea hintataso on 
aiemmin hidastanut tunnistuspalvelujen kehittämistä, 
mutta nykyisellä ensitunnistamisen ketjuttamisen 
enimmäishintasääntelyllä on ollut positiivisia vaikutuksia 
markkinoiden kehittymiseen. Tämä kehitys on kuitenkin 
vielä kesken ja sidosryhmiltä (kuten teleoperaattoreilta) 
saadun palautteen perusteella markkinoiden kehittymisen 
turvaamiseksi olisi tarpeen jatkaa enimmäishintasääntelyä 
ensitunnistamisen ketjuttamisen osalta.  

Tilannekuvaus Hanke käynnistetään. 

 

Yhteydet 

Suhde hallitusohjelmaan; Kestävän talouden Suomi  
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toimenpidealue Hiilineutraali ja 
luonnonmonimuotoisuuden 
turvaava Suomi 

 

Suomi kokoaan suurempi 
maailmalla 

 

Turvallinen oikeusvaltio Suomi  

Elinvoimainen Suomi Edistetään toimivien 
tunnistusratkaisujen 
kehittymistä, jotka 
mahdollistavat erilaisten 
välineiden käytön.  

Luottamuksen ja tasa-arvoisten 
työmarkkinoiden Suomi 

 

Oikeudenmukainen, osallistava 
ja mukaan ottava Suomi 

 

Osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden Suomi 

 

Muu hallinnonalan keskeinen 
lainvalmisteluhanke 

 

HE/asetus ei liity 
hallitusohjelmaan 

 

Ylätason hanke 
(Hankeikkuna-tunnus) 

 

Hanke liittyy 
lainsäädäntöön 

kyllä 

Hanke liittyy 
talousarvioon 

ei 

 

Käsittely 

Kiireellinen - 

Budjettilaki - 

KUTHANEK - 

Lainsäädännön arviointineuvosto - 

OKV:n tarkastus - 

Hallituksen esityksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Eduskunnan vastauksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Säädösnumero (täytetään Hankeikkunassa) 

 

Henkilöt ja työryhmät 

Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa) Laura Kolinen, Jenni Rantio 

Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa) Laura Kolinen, Jenni Rantio 

Työryhmät Nimi Toimikausi Jäsenet 

   

   

 

Taloustiedot 

Budjetti (€) - 

Työmääräarvio (htv) - 

Rahoitusmomentti - 
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Linkit 

Linkin nimi ja www-osoite 
hankeikkunalinkki, 
selvitykset, tutkimukset, EU- ja 
kv-materiaali, muuta 
 

 

 

Vastuuvirkamiehet 

Vastuuyksikkö TIO / Turvallisuusyksikkö 

Vastuullinen yksikön päällikkö Elina Immonen 

Vastuuvirkamies Laura Kolinen 

Tukivirkamies Jenni Rantio 

Säädöksen tekninen valmistelija Merja Roikola, Heidi Malinen 

 

Viestintä 

Viestintä ja vuorovaikutus Hankkeen etenemisestä tiedottaminen ja viestinnän 
suunnittelu tehdään yhteistyössä ministeriön viestinnän 
kanssa. 

 

Sidosryhmätoiminta 

Asianosaisten kuuleminen Hanke valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa 
sidosryhmien kanssa. Tahoja, joihin velvoitteet 
kohdistuisivat, kuullaan valmistelun yhteydessä. 

Muu vuorovaikutus - 

 

Jälkiarviointi 

Arvioinnin alustava 
toteuttamisajankohta 

 

Jälkiarviointia ei toteuteta  

 

Muuta 

Raportointi Yksikön päällikkö raportoi säännöllisesti hankkeen 
etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö 
raportoi hankkeen etenemisestä tarvittaessa 
virkamiesjohtoryhmässä. 

Huomautuksia  

Päivämäärä 27.8.2020 

 

Säädöshankepäätöksen käsittely 

Osaston johtoryhmän puolto 14.8.2020 

Virkamiesjohtoryhmän puolto 21.8.2020 

Ministerin johtoryhmän tai 
ministerin hyväksyntä 

27.8.2020 

 


