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Palvelulupauksemme

Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen
tunnistamiseen tietoturvallisesti eri tunnistusvälineitä hyödyntäen.

Selainpohjainen

Responsiivinen (päätelaiteriippumaton)Korkea tietoturva

Käytettävyys 24/7

Esteetön (WCAG taso AA teknisesti)

Modulaarinen

Avoimen lähdekoodin tuottein kehitetty

Ketterä kehitys

Läpinäkyvä
kehitystyö ja viestintä

pystyn tunnistautumaan julkishallinnon
palveluihin helposti eri tunnistusvälineitä
hyväksikäyttäen

voin käyttää julkishallinnon sähköisen asioinnin
palveluja kertakirjautumisella

Skaalautuva

Poistetaan päällekkäisiä ratkaisuja
kustannustehokkaasti

Kehittyvä

Suomen ja EU:n kansalaiset

Kokeilukulttuuri



Tämä on esityksen otsikko20.10.2015

• POC Haluttu toiminnallisuus kyettiin
toteuttamaan open source –tuotteella
12/2014

• Ketterä kehitystyö alkoi 1/2015
• Testiympäristö julkaistu 5/2015
• Avoimen lähdekoodin julkaisu 5/2015

Tunnistushankkeen vaiheet



Avoin lähdekoodi
• Tavoitteena mahdollisimman salliva avoimen lähdekoodin lisenssi

– Tarkoituksena edistää kehitetyn teknologian ennakoitua ja
ennakoimatonta hyödyntämistä

– Luoda eräänlainen referenssitoteutus sähköisen tunnistamisen
palvelusta myös yksityisen sektorin tutkittavaksi (esim. kansallisen
luottamusverkostoon liittyvälle tunnistuspalvelun tarjoajalle)

– Kaikki VRK:ssa kehitettävä koodi julkaistaan MIT – lisenssillä
• Kehittäminen

– Kehitysprojekti ei rajoita muiden toimesta tapahtuvaa jatkokehitystä
– Lähdekoodi ja tekninen dokumentaatio on ladattavissa github:sta

osoitteesta https://github.com/vrk-kpa
– Lähdekoodi julkaistu 28.5.2015



Testiympäristö
• Julkishallinnon tunnistuspalvelun kehitys

ketterillä kehitysmenetelmillä
• Testiympäristö valmis ja julkishallinnon

toimijoiden on mahdollista liittyä palveluun
oman kehitystyön tukemiseksi
– Testiympäristössä uusi release 1 kk välein

RELEASE
7/2015

RELEASE
8/2015

RELEASE
9/2015

RELEASE
10/2015

RELEASE
11/2015

TUOTANTO
RELEASE 12/2015

RELEASE
1/2016

RELEASE
2/2016



Tämä on esityksen otsikko20.10.2015

Mikä muuttuu?

• Ei erillisiä pankkisopimuksia
• Keskitetty rahoitusmalli
• Liittyminen ja palvelun hallinta

helppoa itsepalveluna
• Asiointipalvelu voi valita itse

haluamansa
tunnistuspalveluntarjoajat

• Väestötietojärjestelmästä
ajantasaiset tiedot, vahvasti
tunnistetuista käyttäjistä

• Kertakirjautuminen
• Entistä käytettävämpi
• Esteettömyys
• Ei maksamisen palveluita

• SAML2 profiili
• Loppukäyttäjän tuki

kansalaisneuvonnassa
• Kaikki markkinaehtoiset vahvan

tunnistamisen välineet

• Kevyen tunnistamisen välineet
• EU kansalaisten tunnistaminen

rajat ylittävissä asioinneissa

Mitä tulee myöhemmin?

Mikä säilyy?



Muutostarpeet
asiointipalveluissani?

Laadin
suunnitelmat ja
aikataulun
asiointipalvelu-
kohtaisesti

Liityn
testiympäristöön

Käyttöönotto!

Tutustu
tukimateriaaliin
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Tunnistuspalvelu tukee SAML2 standardia ja
käyttöönotto on helppoa. Yksinkertaisimmillaan
luottosuhteen uudelleen määritys ja testaus riittää
asiointipalvelun liittämiseksi.

Onko käytössä Vetuma SAML2 rajapinta?

Tunnistuspalvelu ei tue Vetuman vanhaa rajapintaa ja
rajapinta tulee muuttaa SAML2 rajapinnaksi.
Muutoksen valmistelun voi aloittaa jo nyt ja testausta
voi suorittaa tunnistuspalvelun testiympäristössä.

Onko käytössä Vetuman vanha rajapinta?

Onko tulossa uusia tunnistettuja käyttäjiä
tarvitsevia palveluita tai muutoksia
nykyisiin palveluihin?
Suosittelemme SAML2 rajapinnan
käyttämistä palveluissa.



Kehityksen Roadmap
2016 2017

Asiointipalvelun
liittäminen

itsepalveluna EU-kansalaisen
tunnistaminen

Some-tunnistus
Sähköinen allekirjoitus

Suomalaisen eIdas-
tunnistaminen

VIRTU-tunnistus

Terveysdenhuollon
toimikorteilla

tunnistaminen

TUOTANTOJULKAISU
15.12.2015

TUNNISTUS.FI

VETUMA



KIITOS!
Jarkko Leskinen Hankepäällikkö
jarkko.leskinen@vrk.fi

Riitta Partala Tuotepäällikkö
riitta.partala@vrk.fi

Tunnistuspalvelu

@JarkkoLeskinen
@KaPa


