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Användarvillkor och ansvar för identitetskort och medborgarcerti-
fikat 

Allmänt 
Identitetskortet är i första hand avsett för att påvisa innehavarens identitet. En finsk med-
borgare kan också använda identitetskortet som resedokument vid resor till Europeiska un-
ionens medlemsstater samt till Liechtenstein, San Marino och Schweiz. 

Identitetskortet har en teknisk del som innehåller medborgarcertifikat, kortinnehavarens 
personuppgifter samt foto på ansikte samt fingeravtryck på innehavaren vid fråga om ett 
reserättsligt kort. Medborgarcertifikatet kan användas för stark autentisering av en person, 
kryptering av ett meddelande och elektroniska signaturer. Medborgarcertifikatet innehåller 
två underskriftscertifikat som uppfyller kraven på godkända certifikat i lagen om stark au-
tentisering och betrodda elektroniska tjänster. 

Identifierings- och krypteringscertifikatet är ett identifieringsverktyg som uppfyller höga 
krav. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) garanterar att den elektro-
niska identiteten är korrekt. 

Identitetskortet är i kraft i högst fem år. 

Identitetskort för utlänningar utfärdas för en tid av fem år, dock högst för den tid som sö-
kandens uppehållstillstånd eller uppehållskort gäller. 

En värnpliktig kan utfärdas ett identitetskort fram till slutet av det år då han fyller 28 år, om 
han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av identi-
tetskort för en längre tid än detta eller om inte särskilt vägande skäl ger anledning till något 
annat. Identitetskort kan i vissa i lagen om identitetskort bestämda fall (lagen om identitets-
kort 17 §) utfärdas för en kortare tid än fem år. Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata, som är certifikatutfärdare, specificerar innehavaren av certifikatet med hjälp av 
en elektronisk kommunikationskod (SATU), som även är en del av certifikatets datainne-
håll. 

Det behövs ingen aktivering av medborgarcertifikatet för att identitetskortet ska kunna an-
vändas som resedokument och identitetsbevis. 

Ansökan om identitetskort 
Den sökande kan aktualisera en ansökan om identitetskort i polisens elektroniska tjänst 
eller på polisens serviceställe för tillståndstjänster eller vid de finska beskickningar som 
anges på utrikesministeriets webbplats. 

Om identitetskort ansöks för en person som står under vårdnad, ska personen följa med 
när ansökan kompletteras på servicestället för tillstånd. Identitetskort för minderåriga som 
inte har rätt att resa och som beviljas utan vårdnadshavarens samtycke samt temporära 
identitetskort ska ansökas hos polisen, och dessa kan inte ansökas hos finska beskick-
ningar. Identitetskort för utlänningar kan inte heller sökas hos finska beskickningar. 
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I anslutning till det personliga besöket autentiseras identiteten hos den som ansöker om 
identitetskort med ett giltigt pass eller identitetskort. Vid behov kan polisen identifiera den 
sökande utan dessa handlingar men det kan ta en längre tid i anspråk än normalt. 

I den elektroniska tjänsten identifierar sig personen med ett verktyg för stark elektronisk au-
tentisering när personen aktualiserar sin ansökan. I en del fall räcker det inte enbart med 
en ansökan utan den sökande ska besöka polisens serviceställe för tillståndstjänster för att 
identifieras innan ansökan kan behandlas. När du fyller i ansökan meddelar datasystemet 
om ett identifieringsbesök behövs. 

En ansökan som görs på webben ska betalas i nätbanken. En obetald ansökan aktuali-
seras inte och tillståndshandläggaren kan inte behandla den. 

Den som ansöker om identitetskort på elektronisk väg behöver inte personligen infinna sig 
hos myndigheten, om 

1. ett sådant identitetskort eller pass som utfärdas för finska medborgare eller ett iden-
titetskort för utlänning har utfärdats för den sökande under de sex år som föregår 
ansökan om identitetskort och den sökande vid den ansökan personligen har be-
sökt myndigheten, och fingeravtryck har tagits av den sökande vid ansökan om 
identitetskort eller pass för finska medborgare; 

2. den sökande har varit äldre än 12 år när handlingen i fråga har utfärdats; och 

3. den sökande under de sex år som föregår ansökan om identitetskort har lämnat ett 
namnteckningsprov för identitetskort eller pass, och den sökandes efternamn eller 
förnamn inte har ändrats efter detta. 

Sökanden ska dock personligen infinna sig hos myndigheten om det behövs för att identifi-
era sökanden, för att lämna ett nytt namnteckningsprov eller av någon annan särskild or-
sak. 

Identitetskortet hämtas på det överenskomna avhämtningsstället. Meddelande om att kor-
tet ankommit skickas per textmeddelande, e-post eller brev. 

Posten levererar brevet med den aktiveringskod som behövs för att ta medborgarcertifika-
tet i användning till den sökandes hemadress cirka två veckor efter att ansökan gjorts. 

Ibruktagande av identitetskortets medborgarcertifikat 
Användning av identitetskort för elektronisk kommunikation förutsätter aktivering med hjälp 
av en aktiveringskod. För att kunna använda ett medborgarcertifikat behöver man utöver 
identitetskortet och aktiveringskoden även en dator, en kortläsare och ett kortläsarprogram. 

Medborgarcertifikatet aktiveras med hjälp av kortläsarprogrammets mPollux DigiSign Cli-
ent, som kan laddas ner på adressen https://dvv.fi/sv/kortlasarprogram. Vi rekommenderar 
att du använder kortläsarprogrammets nyaste version. 

 

https://dvv.fi/sv/kortlasarprogram
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Kortläsarprogrammet inleder aktiveringsprocessen automatiskt när identitetskortet placeras 
i kortläsaren för första gången. Med hjälp av aktiveringskoden skapar användaren två per-
sonliga PIN-koder: baskoden och signaturkoden. 

Efter aktiveringsprocessen kan användaren använda sitt identitetskort vid elektronisk kom-
munikation. Med hjälp av baskoden kontrollerar användaren identitetskortets administration 
och den elektroniska identifieringen. Med signaturkoden kan användaren göra en elektro-
nisk signatur. 

Detaljerade anvisningar för ibruktagandet av medborgarcertifikatet finns på MDB:s webb-
plats (https://dvv.fi/sv/medborgarcertifikatet). 

Rådgivning om certifikat ges på finska, svenska och engelska per telefon från måndag till 
fredag kl. 8.00–21.00 och på lördagar kl. 9.00–15.00 på telefonnumret 0600 96160 
(lna/msa). Tjänsten är stängd på söndagar och söckenhelger. Frågor kan också skickas 
elektroniskt till: https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI. 

Hantering av PIN-koderna 
Anvisningar för hur man öppnar en låst PIN-kod och byter PIN-kod finns på MDB:s webb-
plats (https://dvv.fi/sv/medborgarcertifikat-hantering-av-pin-koder). Om aktiveringskoden 
kommer bort ska man besöka polisinrättningens serviceställe för tillståndstjänster, eller be-
söka en finsk beskickning som nämns på utrikesministeriets webbplats om man är i utlan-
det, för att beställa en ny aktiveringskod. 

Förnyelse av identitetskortet 
Ett identitetskort förnyas enligt samma förfarande som när man ansöker om kortet första 
gången. En person kan endast ha ett identitetskort i kraft i taget. 

Ansvaret för förvaring av identitetskortet 
Ett identitetskort och aktiveringskoden i anslutning till kortet får endast användas av kortin-
nehavaren. 

Om ett identitetskort kommer bort eller hamnar i utomståendes besittning ska innehavaren 
utan dröjsmål anmäla händelsen till det allmänna telefonnumret för spärrtjänst 0800 162 
622 vid samtal från Finland), vid samtal från utlandet +358 800 162 622 (+ den lokala ope-
ratörens debitering). Spärrtjänsten håller öppet dygnet runt under årets alla dagar. 

Identitetskortets innehavares ansvar för användningen av ett medborgarcertifikat upphör 
när innehavaren har anmält de uppgifter som är nödvändiga för att spärra medborgarcertifi-
katet till spärrtjänsten och efter att innehavaren fått ett meddelande om att certifikatet in-
förts på spärrlistan av den tjänsteman som tagit emot samtalet. För att ansvaret ska upp-
höra måste spärranmälan göras omedelbart när det har konstaterats att skäl för anmälan 
föreligger. Vid behov kan också en annan person göra anmälan. I detta fall verifieras identi-
teten hos den som gör anmälan och personens anknytning till identitetskortets innehavare. 
Vid mottagning av en spärranmälan kontrolleras sådana uppgifter om den som gör anmä-
lan att det är möjligt att förvissa sig om personens identitet. Spärrtjänsten kontrollerar  

https://dvv.fi/sv/medborgarcertifikatet
https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI
https://dvv.fi/sv/medborgarcertifikat-hantering-av-pin-koder
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personuppgifterna om den som gör anmälan i befolkningsdatasystemet med samtycke av 
den som gör anmälan. 

Kortinnehavaren ska hantera identitetskortet i enlighet med dessa användarvillkor och i en-
lighet med den godkända certifikatpolicyn som är offentligt tillgänglig. Identitetskortet ska 
förvaras omsorgsfullt på ett sådant sätt att det inte hamnar i utomståendes besittning, att 
det inte ändras och att det inte används utan tillstånd. Ett förfarande som strider mot denna 
bruksanvisning befriar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas eventuella an-
svar för användningen av identitetskortet. 

Ansvar som åligger innehavaren av ett medborgarcertifikat på ett identitets-
kort 
Medborgarcertifikatet innehåller ett certifikat för identifiering av en person på hög tillitsnivå i 
enlighet med den europeiska eIDAS-förordningen (910/2014) och ett certifikat för elektro-
nisk underskrift på kvalificerad nivå. 

Identitetskortets innehavare ansvarar för att de uppgifter som ges till certifikatutfärdaren 
och registreraren vid ansökan om medborgarcertifikat är riktiga. 

Rättigheterna och skyldigheterna för den som ansöker om medborgarcertifikat är tillgäng-
liga innan ansökan om medborgarcertifikat undertecknas i de allmänna bruksanvisningarna 
och i användarvillkoren, i vilka de båda parternas rättigheter och skyldigheter beskrivs. När 
den sökande ansöker om medborgarcertifikat godkänner han eller hon samtidigt de all-
männa användarvillkoren och förbinder sig att använda certifikaten i enlighet med anvis-
ningarna. 

I ansökningshandlingen och i bruksanvisningen nämns tydligt att den som ansöker om 
medborgarcertifikat intygar riktigheten hos uppgifterna med sin signatur samt godkänner att 
certifikatet framställs och att det publiceras i det offentliga registret. Samtidigt godkänner 
den sökande reglerna och villkoren i anslutning till användningen av medborgarcertifikatet 
och förbinder sig att förvara medborgarcertifikatet och aktiveringskoderna omsorgsfullt 
samt att anmäla ett försvunnet certifikat/identitetskort. Innehavaren av ett medborgarcertifi-
kat får endast använda certifikatet för de fastställda ändamålen. 

Medborgarcertifikatet är en personuppgift som uttrycks i standardformat, dvs. innehavarens 
elektroniska identitet, och får därför inte överlåtas att användas av någon annan. 

Innehavaren av medborgarcertifikatet ansvarar för användningen av certifikatet, för de 
rättshandlingar som innehavaren gör med det och för de ekonomiska följderna av rätts-
handlingarna. 

När innehavaren lämnar datorn ska identitetskortet tas bort från kortläsaren och de pro-
gram som använts stängas. 

Ansvar hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas skadeståndsansvar för produktionen av 
certifikattjänster bestäms enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska  
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tjänster (617/2009). På verksamheten tillämpas vissa bestämmelser i skadeståndslagen 
(412/1974). 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för att medborgarcertifikatet 
har skapats med iakttagande av de förfaranden som anges i lagen om befolkningsdatasy-
stemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster 
(661/2009), lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster, lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och certifikatpolicyn 
samt certifieringspraxisen och i enlighet med de uppgifter som certifikatsökanden har gett. 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar endast för de uppgifter som den 
har lagrat på medborgarcertifikatet. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för att medborgarcertifikatet, 
när det används på behörigt sätt, kan användas från överlåtelsetidpunkten under hela dess 
giltighetstid, om det inte finns upptaget på spärrlistan. Medborgarcertifikatet har överlåtits 
till en person som identifierats på det sätt som medborgarcertifikatet förutsätter. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för att utrustningen och pro-
gramvarorna för certifikatsystemet fungerar. Utfärdaren ansvarar för att rätt persons med-
borgarcertifikat införs på spärrlistan och att de tas upp på spärrlistan inom den tid som 
anges i certifieringspraxisen. 

Begränsningar i ansvaret hos Myndigheten för digitalisering och befolknings-
data 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar inte för skador som uppstår till 
följd av att aktiveringskods- och certifikatinnehavarens privata nycklar röjs, om inte avslö-
jandet direkt beror på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas direkta verksam-
het. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar för högst de direkta skador som 
orsakats innehavaren av medborgarcertifikatet och den förlitande parten, om skadan beror 
på myndighetens omedelbara verksamhet. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar inte för indirekta skador eller 
följdskador som orsakas innehavaren av medborgarcertifikatet. Myndigheten för digitali-
sering och befolkningsdata ansvarar inte heller för eventuella indirekta skador eller följd-
skador som orsakas förlitande parter eller andra avtalsparter till innehavaren av med-
borgarcertifikatet. 

En part som förlitar sig på medborgarcertifikatet kan inte i god tro lita på certifikatet och på 
att en elektronisk signatur är riktig om parten inte har kontrollerat att medborgarcertifikatet 
är i kraft med hjälp av spärrlistan. Om medborgarcertifikatet godkänns i en sådan situation 
frias Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata från ansvar. Den förlitande parten 
ska kontrollera att det utfärdade certifikatet motsvarar användningsändamålet i den rätts-
handling där det används. 

Certifikatutfärdaren har rätt att avbryta tjänsten för den tid ändringar eller underhåll av sy-
stemet utförs. Om ändringar eller underhåll av spärrlistan meddelas på förhand. 
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Certifikatutfärdaren har rätt att vidareutveckla certifikattjänsten. Medborgarcertifikatets in-
nehavare och parter som förlitar sig på medborgarcertifikatet ska därför svara för sina egna 
kostnader som följer av detta och utfärdaren är inte skyldig att ersätta medborgarcertifika-
tets innehavare eller parter som förlitar sig på medborgarcertifikatet för kostnader som or-
sakas av utvecklingsarbetet. 

Certifikatutfärdaren ansvarar inte för ett fel i en webbtjänst eller en applikation avsedd för 
medborgare och organisationer som använder yrkescertifikatet eller för kostnaderna för 
detta fel. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar inte för funktionen i de allmänna 
teleförbindelserna eller datanäten, till exempel internet, eller för att en rättshandling inte 
kan utföras på grund av att utrustningen eller programvaran inte fungerar för medborgar-
certifikatets innehavare eller för att medborgarcertifikatet används i strid med sitt använd-
ningsändamål. 

Force majeure 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar inte för skada som orsakas av ett 
oöverstigligt hinder eller av att verksamheten inom Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdata försvåras orimligt av någon motsvarande orsak. 

Ett sådant hinder som befriar från ansvar kan vara men är inte begränsad till: myndighets-
åtgärd, krig eller krigshot, uppror eller upplopp, en av Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdatas oberoende störning i postgången, den automatiska databehandlingen, da-
taöverföringen, i den övriga elektroniska kommunikationen eller eldistributionen, avbrott el-
ler dröjsmål i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhet till följd av 
eldsvåda eller annan olycka, avslöjande av de privata nycklar som Myndigheten för digitali-
sering och befolkningsdata använder eller hot om deras avslöjande eller en stridsåtgärd 
såsom strejk, lockout, bojkott och blockad även om åtgärden inte direkt gäller Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata. Ett oöverstigligt hinder berättigar Myndigheten för di-
gitalisering och befolkningsdata att avbryta sin verksamhet tills vidare. 

Förhindrande av användningen av identitetskortet och certifikaten på kortet 
Det är i regel kortinnehavaren som bestämmer hur han eller hon vill förfara för att förhindra 
användningen av kortet innan kortet går ut. Användningen av ett identitetskort och certifika-
ten på kortet kan förhindras på följande sätt. 

1. Återkallelse av identitetskortet 

Polisen återkallar ett identitetskort alltid när kortinnehavaren begär det. Ett identi-
tetskort som utfärdats till en minderårig återkallas även om den minderårigas vår-
nadshavare återkallar sitt samtycke. Ett identitetskort återkallas om det kommit bort 
eller blivit stulet. Ett identitetskort kan återkallas om det förstörts, om dess anteck-
ningar ändrats eller om det används oberättigat av någon annan än den som kortet 
beviljats. Ett identitetskort kan också återkallas om de uppgifter som är avsedda för 
medborgarcertifikatet har ändrats. En utlännings identitetskort återkallas om kortin-
nehavarens uppehålls-tillstånd, registreringen av kortinnehavarens uppehållstill-
stånd eller kortinnehavarens uppehållskort återkallas, eller om kortinnehavaren  
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utvisas ur landet eller om kortinne-havaren inte längre har en hemkommun i Fin-
land. Polisen lämnar en anmälan till spärrtjänsten för att det kort som polisen åter-
kallat ska spärras. 

Om identitetskortets innehavare vill göra en spärranmälan för att spärra medborgar-
certifikatet före återkallandet ska innehavaren själv göra anmälan till spärrtjänsten. 

2. Förhindrande av användningen av identitetskortet och certifikaten på kortet 
på andra sätt 

Förhindrande av användning av certifikat 

Kortinnehavaren ansvarar för spärrningen av medborgarcertifikatet. Ett medborgar-
certifikat kan införas på spärrlistan på kortinnehavarens anmälan, varvid använd-
ningen av de medborgarcertifikat för elektronisk ärendehantering som Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata beviljat och som finns på kortet förhindras. 
Däremot kan eventuella andra tillämpningar som finns i kortets tekniska del fortfa-
rande användas för deras ändamål. Förhindrandet av användningen av medborgar-
certifikaten påverkar inte acceptansen av identitetskortet som personkort och som 
resedokument för en finsk medborgare. 

För att spärra medborgarcertifikatet, ring spärrtjänstens telefonnummer som nämns 
ovan. Vid behov kan också en annan person göra anmälan. I detta fall verifieras 
identiteten hos den som gör anmälan och personens anknytning till identitetskortets 
inne-havare. Spärrtjänsten informerar den som lämnat begäran om att medborgar-
certifikatet stängs om att begäran genomförts under samma telefonsamtal. Samti-
digt upphör identitetskortets innehavares ansvar för användningen av certifikaten. 
Ett spärrat certifikat kan inte tas i bruk igen. 

Annullering av identitetskort 

I det följebrev som medföljer identitetskortet finns instruktioner för annullering av ett 
föråldrat kort. Innehavaren av identitetskortet kan dock använda ett kort som gjorts 
ogiltigt på detta sätt vid elektronisk kommunikation samt för dokument och filer som 
krypterats. 

Annullering av certifikat av Myndigheten för digitalisering och befolknings-
data 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata spärrar alltid medborgarcertifikatet när 
uppgifter om att innehavaren av medborgarcertifikatet avlidit kommer till Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
skickar ett meddelande om detta till den avlidna medborgarcertifikatinnehavarens rättsinne-
havare. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan spärra medborgarcertifikat som sig-
nerats med myndighetens hemliga nyckel om det finns anledning att misstänka att myndig-
hetens hemliga nycklar har röjts eller råkat i fel händer. 
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Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata spärrar också medborgarcertifikat ifall 
fel upptäcks i datainnehållet. 

Samtliga giltiga medborgarcertifikat som utfärdats med den röjda nyckeln ska spärras på 
en eller flera spärrlistor vilkas giltighetstid inte upphör innan det senast annullerade med-
borgarcertifikatets giltighetstid har löpt ut. 

Om en privat nyckel eller annan teknisk metod som Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdata använder vid skapandet av medborgarcertifikat har röjts eller annars blivit 
oanvändbar, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata underrätta alla kortin-
nehavare och Transport- och kommunikationsverket som fungerar som tillsynsmyndighet 
om händelsen på behörigt sätt. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan spärra ett medborgarcertifikat av 
särskild anledning. 

Information om behandling av uppgifter 
Vid behandlingen av uppgifter följs lagstiftningen om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd, bl.a. EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679) och dataskydd-
slagen (1050/2018). 

Dessutom bygger personregistren och behandlingen av personuppgifter på bestämmel-
serna i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019), lagen 
om identitetskort (663/2016) och lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster (661/2009). Den elektroniska kommuni-
kationskoden sparas i befolkningsdatasystemet och de övriga uppgifterna som lämnas i 
ansökan i informationssystemet för förvaltningsärenden. I de lagar som nämns ovan före-
skrivs också om utlämnande av uppgifter från registren. Certifikaten på identitetskortet och 
den elektroniska kommunikationskoden sparas också i det offentliga registret. Alla har möj-
lighet att få uppgifter från det offentliga registret på det sätt som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 

Registeransvarig och beskrivningar 
I fråga om identitetskortet samlas personuppgifter i följande system: identitetskortregistret, 
certifikatsystemet, den offentliga registertjänsten och befolkningsdatasystemet. Den regis-
teransvariga för identitetskortregistret är Polisstyrelsen och den registeransvariga för de 
övriga systemen är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Beskrivningar i en-
lighet med dataskyddslagen finns till påseende vid polisinrättningarna och vid Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata. Beskrivningar för ändamålen med behandlingen av 
personuppgifter finns också på polisens webbplats (www.poliisi.fi: Om polisen - Dataskydd 
och hantering av personuppgifter - Dataskyddsbeskrivningar och beskrivning av handlings-
offentligheten). MDB:s beskrivningar finns också tillgängliga elektroniskt: 
https://dvv.fi/sv/dataskyddsbeskrivningar. 

Certifikatets informationsinnehåll  
I ett certifikat som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar och som an-
vänds för elektronisk ärendehantering sparas namnet på certifikatets utfärdare, namnet på  

https://dvv.fi/sv/dataskyddsbeskrivningar
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certifikatets innehavare, certifikatinnehavares elektroniska kommunikationskod, certifikatets 
giltighetstid, uppgift om den beräkningsmetod som använts vid skapandet av certifikatinne-
havarens offentliga nyckel, certifikatutfärdarens landskod, certifikatets serienummer, upp-
gift om den beräkningsmetod som certifikatutfärdaren använt för certifikatets signatur, upp-
gift om den certifikatpolicy som iakttas, uppgift om certifikatets användningssyfte och övriga 
nödvändiga tekniska uppgifter som användningen av certifikatet kräver. Uppgifterna på cer-
tifikatet och deras riktighet bekräftas med certifikatutfärdarens elektroniska signatur. Myn-
digheten för digitalisering och befolkningsdata offentliggör beviljade certifikat i ett offentligt 
register. 

Den som ansöker om ett identitetskort kan registrera sin e-postadress både på certifikatet 
och i befolkningsdatasystemet. E-postadressen antecknas i den form sökanden anger 
både på certifikatet och i befolkningsdatasystemet. En e-postadress som antecknats i ett 
medborgarcertifikat sparas i det offentliga registret i likhet med medborgarcertifikatets öv-
riga informationsinnehåll, vilket innebär att e-postadressen är tillgänglig för vem som helst. 
E-postadressen kan inte ändras så länge medborgarcertifikatet är i kraft. 

Genomförande av granskningsrätt och rättelse i enlighet med dataskyddslag-
stiftningen 
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen 
(1050/2018), lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) 
och lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myn-
digheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) föreskrivs det om den registrera-
des rätt att kontrollera sina egna registeruppgifter och om den registrerades rätt att förbjuda 
att den personuppgiftsansvarige behandlar den registrerades uppgifter samt om rättelse av 
fel. Begäran om insyn i och rättelse av uppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen 
riktas till den registeransvariga för respektive register. 

Den registeransvarigas ansvar och behandling av personuppgifter 
Den registeransvariga ansvarar för att uppgifter som sparas i de register som nämns ovan 
när identitetskortet används inte används för andra ändamål än för användningen och drif-
ten av tjänsten i fråga. 

I det offentliga register som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata administre-
rar sparas inte uppgifter om användningen av registret. Uppgifter som anknyter till certifi-
katsystemet kan emellertid användas i form av antalssiffror bl.a. för statistiska, forsknings-
mässiga och bokföringsmässiga ändamål. Dessa uppgifter utlämnas inte till utomstående. 

Tilläggsuppgifter som gäller identitetskortet 

• Mer information om förfarandet för ansökan om identitetskort finns på adressen 
www.poliisi.fi 

• Mer information om identitetskortets medborgarcertifikat och e-tjänster finns på 
MDB:s webbplats: 

http://www.poliisi.fi/
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o Certifikatpolicydokument som gäller identitetskortet finns på adressen 
https://dvv.fi/sv/certifikatpolicydokument  

o MDB:s identifieringsprinciper finns på adressen https://dvv.fi/sv/elektroniskt-
identitet-och-certifikat  

o Ett program lämpligt för byte av PIN-koder och upplåsning av spärrade ko-
der (mPollux DigiSign Client) kan laddas ner gratis på adressen 
https://dvv.fi/sv/kortlasarprogram  

Förfaranden för klagomål och avgörande av tvister 
Ett utfärdat identitetskort är ett bevis på ett positivt förvaltningsbeslut. Enligt 20 § i lagen om 
identitetskort ger sökanden inget separat förvaltningsbeslut eller besvärsanvisning, om 
identitetskortet beviljas i enlighet med ansökan. Besvärsanvisningshandlingen ges till sö-
kanden i samband med ett negativt förvaltningsbeslut (d.v.s. när identitetskortet inte bevil-
jats enligt ansökan). Den som är missnöjd med ett förvaltningsbeslut får söka ändring i det 
genom att anföra skriftligt besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvär ska riktas till den för-
valtningsdomstol inom vars domkrets polisinrättningen är belägen. Polisinrättningarna regi-
strerar uppgifter om förvaltningsrätten i respektive område på dokumentet, om kunden öns-
kar anföra besvär. Besvärstiden börjar löpa från den tidpunkt när besvärsanvisningen på 
tillbörligt sätt har fogats till beslutet och delgivits kunden. 

https://dvv.fi/sv/certifikatpolicydokument
https://dvv.fi/sv/elektroniskt-identitet-och-certifikat
https://dvv.fi/sv/elektroniskt-identitet-och-certifikat
https://dvv.fi/sv/kortlasarprogram

