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Vahva sähköinen tunnistaminen ja 
sähköiset luottamuspalvelut
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Vahva sähköinen tunnistaminen
tarkoittaa tunnistus- ja luottamuspalvelulain mukaista 
henkilöllisyyden todentamista sähköisesti

» vahvan sähköisen tunnistamisen avulla voi turvallisesti vahvistaa 
henkilöllisyytensä erilaisissa sähköisissä palveluissa

Viestintävirasto ylläpitää rekisteriä Suomeen sijoittuneista 
vahvaa sähköistä tunnistamista tarjoavista palveluntarjoajista 
(tunnistuspalvelun tarjoajat) sekä niiden tarjoamista 
palveluista 

» virasto ei valvo "heikkoa" sähköistä tunnistamista, organisaatioiden 
sisäistä tunnistamista, jne.

Vahvalle sähköiselle tunnistamiselle on Suomessa kaksi 
varmuustasoa: korotettu tai korkea

Vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä ovat
» verkkopankkitunnukset (TUPAS),

» teleyritysten mobiilivarmenteet ja

» Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteet, 
organisaatiovarmenteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
varmenteet

26.1.2017Heidi Kivekäs, erityisasiantuntija 3



|

1.5.2017 käynnistyy kansallinen, sähköisen 
tunnistamisen luottamusverkosto
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Tällä hetkellä asiointipalvelut joutuvat tekemään 
kahdenväliset sopimukset jokaisen 
tunnistusvälineen tarjoajan kanssa

» Pelkästään valtionhallinnon asiointipalveluilla on yli 
1000 sopimusta tunnistuspalvelun tarjoajien kanssa
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1.5.2017 käynnistyy kansallinen, sähköisen 
tunnistamisen luottamusverkosto
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Uudessa mallissa asiointipalvelut voivat saada 
tunnistusvälineet käyttöönsä yhden välityspalvelun 
kautta

» Viestintäviraston vetämänä toimii luottamusverkoston 
yhteistyöryhmä. Valmistelussa on useita ohjeita 
luottamusverkostosta ja sen toiminnasta



|

Sähköinen luottamuspalvelu

tarkoittaa eIDAS-asetuksen mukaisia sähköisiä palveluja, 
kuten esim. sähköiset allekirjoitukset, sähköiset leimat, 
sähköiset aikaleimat, sähköiset rekisteröidyt jakelupalvelut ja 
verkkosivustojen todentaminen

» suurin osa luottamuspalveluista (esim. sähköisiin allekirjoituksiin 
liitettävät aikaleimat) on käyttäjille näkymättömissä palvelujen 
rakenteissa

Viestintävirasto ylläpitää rekisteriä hyväksyttyjen sähköisten 
luottamuspalvelujen tarjoajista (nk. trusted list)

» hyväksytyn luottamuspalvelun tarjoajan ja hyväksytyn 
luottamuspalvelun tulee täyttää EU-säädännössä asetetut 
vaatimukset

» luottamuspalvelua voi tarjota ja toiminnan aloittaa ilman 
Viestintäviraston hyväksyntääkin (ns. ei-hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja)

Hyväksyttyjä sähköisten luottamuspalvelun tarjoajia ovat
» Väestörekisterikeskus (organisaatiovarmenteet, kansalaisvarmenteet 

ja terveydenhuollon ammattivarmenteet)
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Vaatimustenmukaisuus 1/2
Tunnistus- ja luottamuspalvelulaki, eIDAS-asetus ja 
Viestintäviraston määräys 72 määrittävät vahvaan 
sähköiseen tunnistamiseen ja sähköisiin 
luottamuspalveluihin kohdistuvat vaatimukset

tunnistuspalvelun tarjoajan on hankittava 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
tarkastuskertomus, joka toimitetaan 
Viestintävirastolle

» vaatimustenmukaisuuden voi arvioida joko
hyväksytty vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos (korotettu 
ja korkea vaatimustaso),

ns. muu ulkoinen arviointilaitos eli muu yleisesti käytetyn 
menetelmän mukaisesti toimiva ulkoinen arviointielin 
(korotettu ja korkea vaatimustaso) tai

ns. sisäinen tarkastuslaitos eli palveluntarjoajan sisäinen 
yleisesti käytetyn standardin mukainen riippumaton arvioija 
(vain korkotettu vaatimustaso)
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Vaatimustenmukaisuus 2/2
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjoajan on osoitettava 
Viestintävirastolle vaatimustenmukaisuus 
arviointikertomuksella, jonka laatii FINASin akkreditoima ja 
Viestintäviraston hyväksymä arviointilaitos

» Viestintävirasto ja FINAS ovat keskustelleet eIDAS-asetuksen
mukaisten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
sääntelystä ja akkreditoinnista

» Toistaiseksi suomalaiset luottamuspalveluiden tarjoajat joutuvat 
hankkimaan arvioinnin jossain toisessa maassa akkreditoidulta 
arviointilaitokselta

ei-hyväksytyn luottamuspalvelun tarjoajan ei tarvitse 
osoittaa vaatimustenmukaisuutta, mutta sen on kuitenkin 
noudatettava EU-säädännön asettamia 
tietoturvavaatimuksia ja sen on ilmoitettava häiriöistä 
Viestintävirastolle

Viestintävirasto on julkaissut ohjeet nro 211 ja 215 
tunnistus- ja luottamuspalveluiden 
vaatimuksenmukaisuuden arvioinnista
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Kyberturvallisuus nyt ja tulevaisuuden 
näkymiä
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Arkemme on muuttunut 
peruuttamattomasti
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http://yle.fi/uutiset/3-8904018

http://m.iltalehti.fi/ulkomaat/2016102322501832_ul.shtml

http://www.ts.fi/teemat/auto+ja+liikenne/797749/Hakkerit+kaappasivat+liikkuvan+auton

http://yle.fi/uutiset/3-8904018
http://m.iltalehti.fi/ulkomaat/2016102322501832_ul.shtml
http://www.ts.fi/teemat/auto+ja+liikenne/797749/Hakkerit+kaappasivat+liikkuvan+auton
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Kaikki liitetään verkkoon
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http://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/6966628/Facebooks-Mark-
Zuckerberg-says-privacy-is-no-longer-a-social-norm.html

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2036683_2037183_2037185,00.html

http://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/6966628/Facebooks-Mark-Zuckerberg-says-privacy-is-no-longer-a-social-norm.html
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2036683_2037183_2037185,00.html
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https://www.cnet.com/news/zuckerberg-buys-four-new-houses-for-um-privacy/

https://www.cnet.com/news/zuckerberg-buys-four-new-houses-for-um-privacy/
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Mikään laite, verkko, ohjelmisto tai 
palvelu ei ole niin merkityksetön ettei 
sen tietoturvasta tulisi huolehtia
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Esineiden internetin tulevaisuus

Internetissä olevat esineet ovat pehmeä kohde, niitä 
yritetään varmasti käyttää pahantahtoisesti

» kiristäminen, hyökkäysväline, murtautuminen, 
informaatiovaikuttaminen...

Nanorobotit, esineet ihmisten sisällä

Koneiden välisen viestinnän tietosuoja

1990-luvulla PC-koneiden tietoturva oli retuperällä 
homma korjattiin

2000-luvun 1. vuosikymmenellä älypuhelinten 
tietoturva oli retuperällä  homma on 
korjaantumassa

2010-luvulla IoT:n tietoturva on retuperällä...
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Mikä tilanne Suomessa siis on?
Yksi, haittaohjelmahavaintoihin ja -toimenpiteisiin perustuva arvio
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Suomi

0,21 %

Ruotsi

0,35 %
Norja

0,31 %Tanska
0,31 %

Alankomaat

0,36 %

Saksa

0,32 %

Puola
0,69 %

Viro

0,46 %

Latvia
0,52 %

0,71 %
Liettua

Valko-Venäjä

0,57 %

Venäjä

0,47 %

2015

Havainnot
57 971 kpl

2016

Havainnot
82 071 kpl

Lukujen lähde: Microsoft Security Intelligence Report
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Teleyritysten tietoturvailmoitukset 
Viestintävirastolle
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Vuosi 2015

37 %

21 %

5 %

10 %

16 %

11 %
Tietomurto

Palvelunestohyökkäys

Haavoittuvuus tai

uhka

Henkilötietojen

tietoturvaloukkaus

Asiakastietojen

hallinnan virhe

Muu ilmoitus

12 %

12 %

10 %

26 %

19 %

21 %

Vuosi 2016

Tietomurtoja raportoitiin vuonna 2016 tavanomaista enemmän. 
Muuntyyppisiä tietoturvaloukkauksia oli tavanomaista vähemmän.
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10 tietoturvanäkymää vuodelle 2017

1. Teknologian kehitys 
jatkuu räjähdysmäisesti

2. Häiriöt osoittavat 
riippuvuutemme 
tietoverkoista

3. Uhkat omissa 
järjestelmissä 
tunnistetaan heikosti

4. Tietoturvaosaamisesta 
on pulaa

5. Kyberrikollisuus jatkaa 
ammattimaistumista

6. Verkkovakoilu lisääntyy

7. Internet of Things eli IoT
palvelunestohyökkäys-
ten käyttövoimana

8. Kiristyshaittaohjelmat 
monipuolistuvat

9. Kohdistetuilla 
hyökkäyksillä halutaan 
rahaa

10.Mobiililaitteiden
tietoturvaa koetellaan
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Kyberturvallisuus on kaikkien vastuu

Kyberturvallisuus on niin yksilön, yhteisön kuin 
yhteiskunnan tasolla nykyään kriittinen osa 
kokonaisturvallisuutta

» Kuten vaikkapa fyysinen turvallisuuskin

Loppukäyttäjien, yritysten ja eri organisaatioiden 
on huolehdittava itsekin omasta 
kyberturvallisuudestaan

» Kyberturvallisuus ei toteudu pelkillä säädöksillä ja 
viranomaisvalvonnalla
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Viestintävirasto ohjaa, valvoo ja neuvoo
https://www.youtube.com/watch?v=oUru5jumZIA

https://www.youtube.com/watch?v=oUru5jumZIA


www.kyberturvallisuuskeskus.fi
www.viestintävirasto.fi


