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Teknologiateollisuuden lausunto vahvan sähköisen tunnistamisen kehittämisestä 

 

 

 

Teknologiateollisuus kannattaa vahvan sähköisen tunnistamisen markkinan kehittämistä. Toimiva 

vahvan sähköisen tunnistamisen palvelujen markkina on toimivan digitaalisen toimintaympäristön 

perusedellytys.  

 

Tarkasteltavaksi on valittu markkinan toiminnan kannalta pääosin oikeat asiat. Lausuntopyynnön 

ulkopuolelta Teknologiateollisuus haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:  

 

Heikon ja vahvan tunnistamisen tarjoaminen 

 

Nykyisin Viestintäviraston tulkintaan perustuvan heikon ja vahvan tunnistamisen kiellon 

kumoamisen siten, että samalla tunnistusvälineellä voitaisiin tarjota sekä heikkoja että vahvoja 

tunnistustapahtumia, jolloin välineet voisivat aidosti olla yleiskäyttöisiä ja skaalautuvia. 

 

6 ja 7 § -  Henkilötietojen käsittely ja Väestötietojärjestelmän tietojen käyttäminen 

 

Vahvan sähköisen tunnistusvälineen voi tällä hetkellä saada vain sellainen henkilö, jolla on 

suomalainen henkilötunnus. Tämä rajoittaa tunnistusvälineen käyttäjät pysyvästi Suomessa 

asuviin henkilöihin, vaikka sähköinen asiointi helpottaisi huomattavasti esimerkiksi Suomeen 

väliaikaisesti työskentelemään tulevien EU-kansalaisten asioiden hoitoa.  

 

Ottaen huomioon eurooppalaisen luottamuspalvelujen sääntelyn tavoitteet rajat ylittävästä 

tunnistamisesta, tulee Suomen tunnistamisjärjestelmää kehittää suuntaan, jossa ei 

yksinomaisesti toimita väestörekisteritietojen varassa. Jatkossa saattaa tulla myös tilanne, jossa 

esimerkiksi Suomessa työskentelevälle ulkomaalaiselle ei ole tarvetta myöntää suomalaista 

henkilötunnusta. Lakiin tulisi lisätä mahdollisuus rekisteröidä vahva sähköinen 

tunnistusmenetelmä ulkomaalaisille ilman suomalaista henkilötunnusta tai muuta kytköstä 

Suomen väestötietojärjestelmään. 

 

Teknologiateollisuus esittää seuraavat pykäläkohtaiset huomiot: 

 

3 § Pakottavuus 

 

Markkinaa on pyritty usean vuoden ajan kehittämään vapaaehtoisuuden pohjalta heikoin tuloksin. 

Sääntelyn pakottavuus on tässä tilanteessa perusteltu ratkaisu.  

 

6 ja 7 § Henkilötietojen käsittely ja Väestötietojärjestelmän tietojen käyttäminen 

 

Vahvan sähköisen tunnistusvälineen voi tällä hetkellä saada vain sellainen henkilö, jolla on 

suomalainen henkilötunnus. Tämä rajoittaa tunnistusvälineen käyttäjät pysyvästi Suomessa 

asuviin henkilöihin, vaikka sähköinen asiointi helpottaisi huomattavasti esimerkiksi Suomeen 

väliaikaisesti työskentelemään tulevien EU-kansalaisten asioiden hoitoa.  

 

Ottaen huomioon eurooppalaisen luottamuspalvelujen sääntelyn tavoitteet rajat ylittävästä 

tunnistamisesta, tulee Suomen tunnistamisjärjestelmää kehittää suuntaan, jossa ei 
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yksinomaisesti toimita väestörekisteritietojen varassa. Jatkossa saattaa tulla myös tilanne, jossa 

esimerkiksi Suomessa työskentelevälle ulkomaalaiselle ei ole tarvetta myöntää suomalaista 

henkilötunnusta. Lakiin tulisi lisätä mahdollisuus rekisteröidä vahva sähköinen 

tunnistusmenetelmä ulkomaalaisille ilman suomalaista henkilötunnusta tai muuta kytköstä 

Suomen väestötietojärjestelmään. 

 

12 a ja 12 b § Tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkosto; Tunnistuspalvelun käyttöoikeuden 

toimitusehdot  

 

Pykäliin tulisi nykyistä täsmällisemmät säännökset tunnistuspalveluiden toiminnasta, 

toimitusehdoista ja velvoitteista luottamusverkostoon liittyen. Muutosehdotukset ovat 

kannatettavia.  

 

12 c § Luottamusverkoston hintasääntely  

 

Luottamusverkoston hintasääntelyä ehdotetaan muutettavaksi kiinteäksi siten, että jokaisesta 

välitettävästä tunnistustapahtumasta veloitettava maksetaan kiinteä korvaus nykyisen 

enimmäiskorvauksen sijaan. Hinta määräytyisi edelleen transaktiokohtaisesti. 

 

Ehdotettu muutos sopii huonosti malliin, jossa hinnoittelua ei tehtäisi transaktio-, vaan 

esimerkiksi kokonais- tai asiakaskohtaisena kokonaishinnoitteluna. Kokonaishinta on malli, joka 

erinomaisesti edistäisi lain tavoitetta – tunnistamisen laajaa käyttöä.  

 

Markkinan kehittämisen kannalta on tärkeää, että kiinteä hinta muutetaan enimmäishinnaksi.  

 

 

17 § Tunnistusvälineen hakijana olevan luonnollisen henkilön tunnistaminen 

 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan sähköisen ensitunnistamisen toteuttaminen 

samastetaan muihin tunnistamistapahtumiin, myös hintansa osalta. Teknisesti ja toiminnallisesti 

tämä on perusteltua. Pykälän kokonaisuus vaatii selventämistä.  

 

Teknologiateollisuuden käsityksen mukaan ensitunnistamisen tapahtumia välitettäisiin 

ehdotetussa mallissa samalla tavoin kuin muitakin tunnistamistapahtumia, jolloin markkinalle 

tuleva toimija saisi sähköisen ensitunnistamisen käyttöönsä tekemällä ensinnä sopimuksen yhden 

(tai useamman) tunnistuksen välittäjän kanssa, joilla hän saisi edellytykset tulla markkinalle ja 

ryhtyä seuraavassa vaiheessa tekemään sopimuksia tunnistuspalvelun tarjoajien kanssa. 

 

Jatkovalmistelussa pykälään tulisi täsmentää se, että sähköiseen ensitunnistamiseen luottavan 

tunnistuspalvelun tarjoajan ei tarvitse tehdä erikseen sopimusta sähköisestä ensitunnistamisesta, 

vaan luottamusverkostoon kuuluva tunnistuspalvelun tarjoaja saa luottaa tunnistustapahtumaan 

luodessaan käyttäjälle uuden tunnistusvälineen.  

 

 

 

Helsingissä, marraskuun 5 päivänä 2018 

 

 

Jussi Mäkinen 

Pääjuristi, digitalisaatio   


