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▪ VRK toteuttaa eIDAS-solmupisteen, joka mahdollistaa EU-maiden 
rajat ylittävän vahvan tunnistamisen. 
• Suomalaisilla tunnistusvälineillä voi tunnistautua muiden EU-maiden 

asiointipalveluihin.

• Muiden EU-maiden tunnistusvälineillä voi tunnistautua suomalaisiin 
asiointipalveluihin. 

• Mukana EU-maiden lisäksi mm. Islanti, Norja ja Sveitsi. 

▪ Rajat ylittävässä tunnistuksessa hyväksytyille tunnistusvälineille 
notifiointi. Käytössä vastaavat tunnistusvälineiden varmuustasot 
kuin Suomessa. 

Tulossa EU-kansalaisen tunnistus eIDAS



▪ Tunnistaminen tapahtuu saman 
rajapinnan kautta (asiointipalvelun 
näkökulma).

▪ Loppukäyttäjälle eIDAS-
tunnistautuminen näyttäytyy 
vaihtoehtona muiden joukossa. 

▪ Varsinainen tunnistautuminen
käyttäjän valitsemalla välineellä .

▪ Tietojen välitys solmupisteiden 
kautta ei näy asiointipalvelulle.

eIDAS osaksi Suomi.fi-tunnistusta

eIDAS-tunnistautuminen



▪ Välitetään
• etunimet

• sukunimi

• syntymäaika

• henkilön tunniste (PID)

▪ Ei välitetä (esimerkiksi)
• kansalaisuus

• osoite

eIDAS-solmun välittämät tiedot



FIRSTNAME | LASTNAME | BIRTHDAY | PID

Norja  FEDAKU | OLANA | 1989-06-05 | NO/FI/05068907693 

Viro  MARI-LIIS | MÄNNIK | 1971-01-01 | EE/FI/47101010033

Puola JAN | KOWALSKI | 1981-01-02 | PL/FI/81010200141 

Saksa HANS-GÜNTHER | VON DREBENBUSCH-DALGOSSEN | 1946-01-25 | DE/FI/T01012FHX

Ranska ERIC | MERCIER | 1981-04-21 | 

FR/FI/8c0133a79bdd72c3f404b1b635868cdad4db51ccf459a7998ae084bd83201c70v1

Esimerkkejä  eIDAS-tunnistuksessa 
välitettävistä tiedoista



▪ Osassa eIDAS-maita (mm. pohjoismaat) PID on samankaltainen kuin 
Suomessa:  pysyvä ja saattaa myös sisältää informaatiota henkilöstä.

▪ Kaikissa jäsenmaissa ei ole vastaavaa keskistettyä väestörekisteriä, vaikka 
onkin olemassa passien lisäksi kansallisia henkilökortteja. Henkilön tunniste 
voi olla sidottu tunnistusvälineeseen tai välineen myöntäjään.

▪ Tunnisteiden eroavaisuuksien takia ei kannata tehdä johtopäätöksiä (ikä tai 
sukupuoli tms) muiden eIDAS-maiden tunnisteiden sisällöstä. 
Sen sijaan esimerkiksi ikä on laskettavissa  syntymäajan perusteella.

▪ Notifioitu tunnistusväline prosesseineen täyttää kuitenkin vaaditut 
varmuustasot (käytännössä LOA 2 tai LOA 3); 
ts. henkilö on tunnistettu vahvasti. Lisäksi PIDit ovat uniikkeja.

Tunnisteiden (PID) luonteen eroavaisuuksia



▪ Saksassa PID perustuu kirjaimiin sekä heksadesimaaleissa olevaan 
korttinumeroon ja vaihtuu, kun henkilön kortti vaihtuu. 

▪ Tunnistetiedot haetaan kortilta.

▪ Saksalainen henkilökortti on voimassa maksimissaan 10 vuotta.

▪ Itävallassa yksilön PID voidaan pseudonymisoida sektorikohtaisesti. 
Paraikaa selvitettävänä, miten toimivat eri jäsenmaiden kanssa.

Tunnisteiden (PID) piirteitä: Saksa ja Itävalta



▪ Esimerkiksi UK:ssa yksityinen tunnistaja muodostaa henkilön tunnisteen, 
joka ei ainakaan tarkoituksella vaihdu tai vanhene. 
Asiakassuhde voi kuitenkin päättyä.

▪ Teoriassa henkilöllä voi olla asiakassuhde useaan tunnistajaan ja siten 
useampi kuin yksi tunnistusväline sekä PID.  
Vielä ole tietoa, aikooko usea UK:n tunnistaja notifioitua.  

▪ UK:n eIDAS-solmu todennäköisesti pseudonymisoi muille eIDAS-solmuille 
lähetettävät PIDit ja ne tulevat olemaan pitkiä, kuten esimerkiksi: 
UK/FI/7b33d355df3f812f86d8efc6c2f69da30dbe35cc3d2ab01451e2de5511e7e626

Tunnisteiden (PID) piirteitä: UK



▪ Teoriassa on mahdollista, että suomalainen hyödyntäisi toisen 
jäsenmaan tunnistusvälinettä tunnistautuessaan suomalaiseen 
asiointipalveluun.

▪ Tällöin solmupiste ei saa suomalaisen henkilötunnusta eikä 
tunnistetun tietoja automaattisesti rikasteta väestörekisterin tiedoilla.

▪ Huom: eIDAS-tunnistuksen yhteydessä ei saada eikä välitetä tietoa 
myöskään henkilön kansalaisuudesta.

▪ Johtopäätelmä: ulkomaisen tunnistusvälineen käyttö ei ole 
suomalaiselle suositeltavaa ainakaan, jos kansalaisuus, hetu tai osoite 
olisivat asioinnin kannalta tärkeitä tietoja. 
Lisäselvityksillä voi olla vaikutusta mm. asioinnin nopeuteen.

Mitä, jos suomalainen käyttää toisen 
jäsenmaan tunnistusvälinettä? 



Prosessikuva ja demon skooppi:



Käyttäjä valitsee EIDAS test -tunnistusvälineen

Suomi.fi-tunnistaminen ja eIDAS- testi / demo

Käyttäjä valitsee maan

Käyttäjä hyväksyy välitettävät henkilötiedot

Käyttäjä palaa testipalveluun tunnistettuna



▪ Päädytäänkö ilman hetua tai osoitetta virhetilanteeseen ?

▪ Pystyykö verkkopalvelu ottamaan vastaan uuden parametrin eli 
henkilön tunnisteena PIDin? Jopa hyvin kookkaan PIDin?

▪ Verkkopalvelua voi testata Suomi.fi:n testiympäristöä vasten,  
vrt. demo https://testipalvelu.apro.tunnistus.fi/

▪ Jos varsinainen asiointijärjestelmä ei ole ”eIDAS-kyvykäs”, ensiapuna 
esimerkiksi erillinen lomake tai ohjaus tiettyyn palvelukanavaan.

Mitä verkkopalvelussa tapahtuu tunnistamisen 
jälkeen? 

https://testipalvelu.apro.tunnistus.fi/


▪ Suomi.fi-tunnistuksen testiympäristö on julkishallinnon organisaatioiden 
ja niiden asiointipalveluiden kehittäjien käytössä.

▪ Mikäli tunnistuksen testiympäristö on asiointipalvelulla jo ennestään 
käytössä, riittää pyyntö eIDAS-testin lisäyksestä ja että organisaation 
”entity id” lähetetään osoitteeseen: tunnistus-kayttoonotot@vrk.fi

▪ Mikäli Suomi.fi-tunnistuksen testiympäristö ei ole ennestään käytössä, 
lähetettävä muun muassa ns. metadatat.  
Ohje:
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistus/asiakastestiymparistoon-liittyminen/

Suomi.fi-tunnistuksen eIDAS-test käyttöönotto

mailto:tunnistus-kayttoonotot@vrk.fi
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistus/asiakastestiymparistoon-liittyminen/

