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Valtioneuvoston asetus
vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta
ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (617/2009) 12 a §:n 5 momentin nojalla:

1 § 

Luottamusverkoston tekniset rajapinnat

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain
(617/2009), jäljempänä tunnistuslaki, 12 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja teknisiä rajapin-
toja ovat:

1) tunnistusvälineen tarjoajien välinen rajapinta;
2) tunnistusvälineen tarjoajan ja tunnistusvälityspalvelun tarjoajan välinen rajapinta;   
3) tunnistusvälityspalvelun tarjoajan ja tunnistuspalveluun luottavan osapuolen väli-

nen rajapinta. 
Luottamusverkostoon kuuluvat tunnistuspalvelun tarjoajat voivat sopia tunnistuslain

12 a §:n 3 momentissa tarkoitetun tunnistetiedon veloituksen välittämiseen tarvittavasta
tai muusta luottamusverkoston toiminnassa tarpeellisesta rajapinnasta.

Luottamusverkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan on tarjottava 1 momentin 1
ja 2 kohdassa tarkoitetuissa rajapinnoissa kummassakin vähintään yhtä yleisesti käytetyn
standardin mukaista teknistä rajapintaa.

2 §

Luottamusverkoston hallinnolliset vastuut

Luottamusverkostoon kuuluva tunnistuspalvelun tarjoaja vastaa luottamusverkostossa
omalta osaltaan: 

1) tunnistetietojen välittämisestä luottamusverkostoon kuuluvien tunnistuspalveluiden
välillä;

2) tarjoamastaan 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta teknisestä rajapinnasta, rajapinnan
toimivuudesta ja sen saatavilla olosta;

3) tarjoamansa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun teknisen rajapinnan hyödyntämiseen
liittyvän dokumentaation yhteiskäytöstä muiden luottamusverkostoon kuuluvien tunnis-
tuspalvelun tarjoajien kanssa;

4) ilman aiheetonta viivästystä tapahtuvasta tiedottamisesta muille luottamusverkos-
toon kuuluville tunnistuspalvelun tarjoajille häiriöistä tai tietoturvauhkista, jotka vaikut-
tavat näiden palveluihin, sekä häiriötilanteiden selvittämisestä luottamusverkostossa;

5) luottamusverkostoon liittyvien 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sopimusten laati-
misesta ja ylläpidosta.
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Luottamusverkostoon kuuluva tunnistuspalvelun tarjoaja vastaa tunnistusvälineensä ja
tunnistusvälityspalvelun:

1) tarjonnasta sekä palvelun käyttö- ja muista ehdoista;
2) tuottamisesta;
3) laadusta ja tietoturvallisuudesta; 
4) käytöstä ja kehittämisestä sekä näistä aiheutuvista kustannuksista;
5) hinnoittelusta omille asiakkailleen.

3 § 

Luottamusverkoston hallinnolliset käytännöt

Luottamusverkostoon kuuluva tunnistuspalvelun tarjoaja neuvottelee ja sopii tunnistus-
lain 12 a §:n 2 ja 4 momentissa säädetyn yhteistyövelvoitteen mukaisesti luottamusver-
koston toteuttamiseksi välttämättömistä seikoista toisten tunnistuspalvelun tarjoajien
kanssa. 

Viestintävirasto voi asettaa luottamusverkoston yhteistoimintaryhmän, jossa voivat olla
edustettuina luottamusverkoston jäsenet ja viranomaiset, jotka ohjaavat ja valvovat luot-
tamusverkoston toimintaa, sekä muut toimijat, joiden osallistuminen katsotaan tarkoituk-
senmukaiseksi. Luottamusverkoston yhteistoimintaryhmän tehtävänä on valmistella luot-
tamusverkoston toimintaan liittyviä ohjeita ja sopimusmalleja, vaihtaa tietoa luottamus-
verkoston toimintaan liittyvistä kysymyksistä ja seurata toimialan kehitystä, joka vaikut-
taa luottamusverkoston toimintaan.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2016. Asetusta sovelletaan ensim-
mäisen kerran 1 päivänä toukokuuta 2017.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Viestintäneuvos Kreetta Simola
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