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Tapahtumarikas vuosi 2016 

‒ Laki sähköisestä tunnistamisesta ja 

luottamuspalveluista 

‒ Luottamusverkosto 

‒ eIDAS-varmuustasot 

‒ Kansallinen solmupiste 

‒ Ajokortin asema vuoden 2018 jälkeen 

‒ Laki sähköisestä asioinnista 

‒ Henkilökorttilaki 

‒ Laki sähköisen asioinnin tukipalveluista 
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Markkinaehtoista toimintaa 

”Yksityisten toimijoiden rooli virallisen sähköisen 

henkilöllisyyden myöntämisessä perustuu siihen, 

että tunnistamismarkkinoilla liiketaloudellisten 

palvelujen luonne on katsottu olevan (PeVL 

16/2009) siinä määrin etääntynyt julkiseen 

hallintotehtävään liitettävistä ominaispiirteistä, että 

toimintaa ei ole pidettävä merkittävänä julkisena 

hallintotehtävänä” 

 

Lähde: Hallituksen esitys sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista 

19.1.2016 (LVM) 
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eIDAS 

‒ Sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin 

transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista 

sisämarkkinoilla Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014 (EU:n 

eIDAS-asetus) 

‒ Viestintävirasto eIDAS-asetuksen 

valvontaviranomaiseksi 

‒ VRK kansallisen solmupisteen ylläpitäjäksi 

‒ Julkisen hallinnon on hyväksyttävä palveluidensa 

käytössä varmuustasoltaan vastaavien toisen 

jäsenvaltion tunnistamisvälineiden käyttö. 

Huom! Yksityisen sektorin mahdollisuudet. 
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Aikataulu 

Neuvottelut Sopimus Luottamus-

verkostosopi-

mukset 

Tekniset 

määritykset 
Määrittelytyö 

Toteutus ja 
testaus 

EU-asetus 

sähköisestä 

tunnistamisesta 

(eIDAS) 

Tunnistuslain muutos 

1.5.2017 

Luottamusverkosto 

(TunnistusL12a§ ja asetus) 

eIDAS-toteutus 

29.9.2018 

eIDAS 

-voimaantulo 

29.9.2015 

eIDAS 

määritykset 



Vahvaan tunnistukseen 
nojaavat 

asiointipalvelut 

Tunnistusväli
neen tarjo-
ajat esim. 

pankit, ope-
raattorit, VRK 

Uudet 
tunnistuksen 

välitys-
palvelut 

Vahvan tunnistuksen toimintamalli 

Kansalaiset 

 
As.pal

. 
VRK / Suomi.fi-

tunnistaminen. 
 

As.pal

. 
 

As.pal
. 

 
As.pal

. 

 
As.pal

. 

Tunnistuspalvelutarjoajien 
luottamusverkosto 



Viestintäviraston työryhmä tunnistamisesta ja 

luottamuspalveluista 

‒ Avoin työryhmä on asetettu 26.1.2016. Taustalla 

luottamusverkostoon siirtyminen 1.5.2017 

(tunnistuslaki 617/2009) 

‒ Työryhmässä käsitellään mm. 

luottamusverkostoon, rajat ylittävään 

tunnistamiseen ja luottamuspalveluihin liittyvää 

määräysten ja ohjeistusten valmistelua 

‒ Työryhmä toimii tiedonvaihtokanavana alan 

toimijoiden välillä alan kehitykseen ja seurantaan 

liittyen 
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Viestintäviraston työryhmä tunnistamisesta ja 

luottamuspalveluista 

Mukaan ilmoittautuneet:  

Aktia Pankki, Avain Technologies, CGI Suomi, 

Danske Bank, DNA, Elisa, FiCom, Finnet-liitto, 

FISC, Fujitsu Finland, Gemalto, Handelsbanken, 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, LineCarrier, NETS, 

Nordea Pankki Suomi, Oma Säästöpankki, OP 

ryhmä, POP Pankki, Posti, Signicat, Samlink, 

Säästöpankki, Telia Sonera Finland, Tieto 

Finland, Valimo Wireless, Valtiovarainministeriö, 

Viestintävirasto, Väestörekisterikeskus, Yleisradio 
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Kiitos! 
 

kimmo.makinen@vm.fi 

@kimmo.makinen 
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