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eIDAS asetus 

 asetus (EU) N:o 910/2014 sähköisestä tunnistamisesta ja 
sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista 

 sovelletaan pääsääntöisesti 1. päivästä heinäkuuta 2016 
alkaen; täytäntöönpanosäännökset pääosin 18.9.2015 
mennessä 

 sähköinen tunnistaminen – menetelmien vastavuoroinen 
tunnustaminen (jäsenvaltioiden välillä) 

 luottamuspalvelut - vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla 
 Sähköiset allekirjoitukset (+ validointipalvelu ja 

säilyttämispalvelu) 

 Sähköiset leimat (+ validointipalvelu ja säilyttämispalvelu) 

 Sähköiset aikaleimat 

 Sähköiset rekisteröidyt jakelupalvelut 

 Verkkosivustojen todentaminen 
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eIDAS palvelut 
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Täytäntöönpanosäännökset 

 Tunnistaminen 
 Cooperation (jäsenvaltioiden välinen yhteistyö) 

 Notification (järjestelmien ilmoittaminen) 

 Interoperability framework (yhteentoimivuusjärjestelmä) 

 Levels of assurance (varmuustasot)  

 Luottamuspalvelut 
 EU Trust Mark (EU:n luotettavuusmerkki) 

 Trusted lists (luotetut luettelot) 

 Advanced electronic signatures and seals (kehittyneet sähköiset 
allekirjoitukset ja leimat) 

 Certification of qualified signature/seal creation devices 
(Hyväksyttyjen sähköisen allekirjoituksen/leiman luontivälineiden 
sertifiointi) [ei vielä hyväksytty]  

 Lisäksi muita ei-sitovia ohjeita 
 ENISA Art 19 ryhmä –luottamuspalveluiden tietoturvaloukkausten 

ilmoittaminen  
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Yhteentoimivuusjärjestelmä  1 

 Lähettävä jäsenvaltio (Sending MS) 

jäsenvaltio, jonka tunnistamisjärjestelmää käytetään 
tunnistamisessa ja joka lähettää tunnistamistiedon 
vastaanottavalle jäsenvaltiolle 

tunnistamisjärjestelmiä voidaan ilmoittaa 2016 ja ottaa 
käyttöön, mikäli sovitaan vastaanottavan jäsenvaltion 
kanssa 

 Vastaanottava jäsenvaltio (Receiving MS) 

jäsenvaltio, jossa henkilön tunnistamista pyytävä 
luottava osapuoli on sijoittautuneena 

toisen maan ilmoittaman (ja kriteerit täyttävän) 
tunnistamisjärjestelmän käyttö tulee hyväksyä 2018 
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Yhteentoimivuusjärjestelmä  2 
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Yhteentoimivuusjärjestelmä  3 

 Luonnollisen henkilön tunnistetietoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset 
 Luonnollisen henkilön vähimmäistietojen on sisällettävä kaikki 

seuraavat pakolliset määreet: 
 nykyinen sukunimi (-nimet); 

 nykyinen etunimi (-nimet); 

 syntymäaika; 

 yksilöllinen tunniste, jonka lähettävä jäsenvaltio on luonut noudattaen 
teknisiä eritelmiä rajat ylittävää tunnistamista varten ja joka on 
mahdollisimman pitkäkestoinen. 

 Luonnollisen henkilön vähimmäistiedot voivat sisältää yhden tai 
useamman seuraavista lisämääreistä: 

 etunimi (-nimet) ja sukunimi (-nimet) syntymähetkellä; 

 syntymäpaikka; 

 nykyinen osoite; 

 sukupuoli 
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Varmuustasot 

 Komission täytäntöönpanosäännös (EU) 2015/1502 

 varmuustasot matala, korotettu, korkea 

 kansallisesti korotettu ja korkea 

 Osatekijät arvioinnissa: 
 Rekisteröinti (Hakemus ja rekisteröinti, Henkilöllisyyden 

todistaminen ja varmentaminen) 

 Sähköisen tunnistamisen menetelmien hallinta (Sähköisen 
tunnistamisen menetelmien ominaispiirteet ja suunnittelu, 
Myöntäminen, toimittaminen ja aktivointi, Voimassaolon 
keskeyttäminen, peruuttaminen ja uudelleenaktivointi, 
Uusiminen ja korvaaminen) 

 Todentaminen (Todentamismekanismi) 

 Hallinto ja organisointi (Yleiset säännökset, Julkaistut ilmoitukset 
ja käyttäjätiedot, Tietoturvallisuuden hallinta, Tietojen 
säilyttäminen, Tilat ja henkilökunta, Tekniset tarkastukset, 
Noudattaminen ja tarkastus)    
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LoA ohjeistus    1 

 Täytäntöönpanosäännöksen teksti osin 
tulkinnanvaraista 

 eIDAS Expert Groupin ohjeistus varmuustasojen 
määrittelyyn: "Guidance for the application of the 
levels of assurance which support the eIDAS 
Regulation" 

 Kansallisesti joudutaan tarkastelemaan, miten 
nykyiset tunnistamismenetelmät sijoittuvat eri 
varmuustasoille (korotettu tai korkea) 
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LoA ohjeistus    2 

 esimerkki täytäntöönpanosäännöksen tekstistä 
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LoA ohjeistus    3 

 korkean varmuustason esimerkkejä ohjeistuksessa 

 GUIDANCE For example 
  The issuance of the electronic identification means at the 

registration desk and the delivery of an activation code 
via regular mail to the verified address of the subject. 

  The delivery of an online-requested electronic 
identification means via regular mail and the issuance of 
an activation code to a trusted party (e.g. a nearby post 
office). The participant has to collect the activation code 
personally on presentation of an ID-document. 

  The electronic identification means is requested online 
and is physically handed over by a trusted courier after 
having verified the identity of the applicant. An activation 
code is sent separately via regular mail to the verified 
address of the subject. 
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