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Miksi uusi malli? 

• Julkishallinnolla n. 1500 pankkisopimusta sähköiseen 
tunnistamiseen liittyen 

• Pankkisopimukset tullaan keskittämään VRK:lle. Ei 
enää kunta/virastokohtaisia sopimuksia. 

• Vahvalle sähköiselle tunnistamiselle tavoitellaan 
keskitettyä rahoitusmallia 

• Ajantasaiset henkilötiedot väestötietojärjestelmästä 



Marssiaskeleet 

• Vetuma- ja tunnistus.fi- organisaatioiden 
pankkisopimuksia varten neuvotellaan 
nykyisen puitesopimuksen pohjalta 
puitesopimus vuoden 2017 loppuun asti.  

• Valtio ei tule esittämään pankeille muutoksia 
keskeisiin sopimusehtoihin ja 
tapahtumahintoihin 

 



Marssiaskeleet 

• VRK tulee nyt käynnistämään suorat 
neuvottelut pankkien kanssa uutta 
Kansalaisen tunnistuspalvelua varten. 

• Aikataulutavoite uusille pankin ja VRK:n 
välisille sopimuksille on maaliskuu 2016. 



Marssiaskeleet 

• TEM:in ja Veron asiointipalvelut siirretään 
Tunnistus.fi:stä Kansalaisen tunnistuspalveluun 
vuoden 2016 aikana 

• Tunnistus.fi ajetaan alas vuoden 2016 loppuun 
mennessä 

• KELA siirretään Vetumasta Kansalaisen 
tunnistuspalveluun vuoden 2016 aikana 



Marssiaskeleet 

• Vetuma - asiakkaiden siirrot Kansalaisen 
tunnistuspalveluun aloitetaan keväällä 2016 

• Valtion virastoja käyttöönottoihin liittyvissä teknisissä 
kysymyksissä neuvoo väestörekisterikeskus, kuntia 
Kuntaliitossa toimiva Kunta-KaPA – toimisto 

• Vetuma - tunnistaminen ajetaan alas vuoden 2017  
loppuun mennessä 



Marssiaskeleet 

• Valtiokonttorille tulossa toimeksianto käynnistää 
esikartoitus hallinnon verkkomaksamisratkaisun 
tarpeellisuudesta ja toiminnallisuuksista 

• Jos esikartoituksen jälkeen hankinta käynnistetään, 
tulee uuden ratkaisun olla käytettävissä viimeistään 
2017 keväällä. 

• Vetuma - verkkomaksaminen ajetaan alas vuoden 
2017 loppuun mennessä 



Lainsäädäntötyön 
vaiheistus 

1. vaiheessa Kansalaisen tunnistaminen liitetään 
osaksi Kansalaisen palvelunäkymää. 
Aikataulutaulutavoite joulukuu 2015. 

2. vaiheessa Kansalaisen tunnistamisen palvelu 
tuodaan väestötietojärjestelmälakiin. 
Aikataulutavoite maaliskuu 2016. 

3. vaiheessa Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman 
vaatimat lainsäädäntömuutokset saatetaan 
kokonaisuudessaan voimaan. Aikataulutavoite 
heinäkuu 2016. 



Tunnistautuminen palveluihin 

• Vahti Sähköisen asioinnin tietoturvallisuus – ryhmä 
käynnistänyt työnsä (toimikausi 31.5.2016 asti) 

• Työryhmä tulee päivittämään sähköiseen 
tunnistamiseen liittyvät ohjeita ja suosituksia 

• Uusi asiointipalveluissa huomioitava näkökulma 
liittyy erityisesti tunnistus- ja allekirjoituspalveluilta 
edellytettäviin turvatasoihin (EU eIDAS)  



Muuta sana eIDAS:sta 

• VRK tulee toteuttamaan Suomen osalta Pan 
European Proxy Server PEPS – toiminnallisuuden 

• VRK:n PEPS on sähköisen tunnistamisen 
henkilötietojen välittämisen Suomen yhteyspiste 
muihin EU-jäsenvaltioihin 

• Sähköisen asioinnin ”Odotushuone” toteutetaan 
keskitetysti suomalaisen identiteetin luomiseksi EU-
kansalaisille 

• Asiointipalveluiden tulee tunnistaa EU-kansalaiselle 
luotu identiteetti  



Yhteenveto 

• KELA, TEM ja Vero ovat olleet avainasemassa Kansalaisen 
tunnistuspalvelun kehittämisessä. 

• Tästä päivästä alkaen vuoropuhelu ja kehittäminen laajenee 
myös kuntiin ja virastoihin.  

• Kaikki ideat ja palaute otetaan kiitollisena vastaan.  

• Suomi on ollut sähköisen tunnistamisen edelläkävijä jo -90 
luvulta lähtien. Asiantuntemusta tästä maasta ei puutu. 

• Tehdään sähköisestä tunnistautumisesta menestystarina 

yhdessä!  



KIITOS! 
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