Luonnos 27.10.2015
Valtioneuvoston asetus
vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja
sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (617/2009, jäljempänä tunnistuslaki) 12 a §:n 5
momentin nojalla:
1§
Asetuksen soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkoston hallinnollisista käytännöistä, teknisistä rajapinnoista, ja hallinnollisista vastuista.
Tämä asetus ei koske rajat ylittävää tunnistuksen välitystä, josta on säädetty sähköisestä
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014.
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tunnistusvälineen tarjoajalla palveluntarjoajaa, joka tarjoaa tai laskee liikkeelle vahvan
sähköisen tunnistamisen tunnistusvälineitä yleisölle;
2) tunnistuksen välityspalveluntarjoajalla palveluntarjoajaa, joka tarjoaa vahvan sähköisen
tunnistamisen palveluita niitä käyttäville palveluntarjoajille.
3§
Luottamusverkoston tekniset rajapinnat
Tunnistuslain 12 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja teknisiä rajapintoja, jotka luovat edellytykset tunnistuspalveluita tarjoavien ja niitä hyödyntävien toimijoiden väliselle toiminnalle,
ovat
1) tunnistusvälineiden tarjoajien välinen rajapinta,
2) tunnistusvälineen tarjoajan ja tunnistuksen välityspalvelun välinen rajapinta ja
3) tunnistuksen välityspalveluntarjoajan ja tunnistuspalvelua hyödyntävän toimijan välinen
rajapinta.
Luottamusverkostoon kuuluvat tunnistuspalvelun tarjoajat voivat sopia myös tunnistuslain
12 a §:n 3 momentissa tarkoitetun tunnistetiedon veloituksen välittämiseen tarvittavasta tai
muusta luottamusverkoston toiminnassa tarpeellisesta rajapinnasta.
Luottamusverkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan on tarjottava luottamusverkoston
edellä 1 momentissa tarkoitetuissa rajapinnoissa kussakin vähintään yhtä yleisesti käytetyn
standardin mukaista teknistä rajapintaa.

4§
Luottamusverkoston hallinnolliset vastuut
Luottamusverkostoon kuuluva tunnistuspalvelun tarjoaja vastaa luottamusverkostossa omalta osaltaan:
1) tunnistetietojen välittämisestä luottamusverkostoon kuuluvien tunnistuspalveluiden välillä;
2) tarjoamastaan 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta teknisestä rajapinnasta, rajapinnan toimivuudesta ja sen saatavilla olosta;
3) tarjoamansa 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta teknisen rajapinnan hyödyntämiseen liittyvän dokumentaation yhteiskäytöstä muiden luottamusverkostoon kuuluvien tunnistuspalvelun
tarjoajien kanssa;
4) tunnistuslain 12 a § 3 momentissa tarkoitetun tunnistetiedon välittämisestä suoritettavan
korvauksen veloituksen teknisestä oikeellisuudesta;
5) muiden luottamusverkostoon kuuluvien tunnistuspalvelun tarjoajien palveluihin vaikuttaviin häiriöihin tai tietoturvauhkiin liittyvästä tiedonvaihdosta sekä häiriötilanteiden selvittämisestä luottamusverkostossa;
6) tämän asetuksen mukaisten sopimusten laatimisesta ja ylläpidosta.
Luottamusverkostoon kuuluva tunnistuspalvelun tarjoaja vastaa tunnistusvälineensä ja tunnistuksen välityspalvelun
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.
5§
Luottamusverkoston hallinnolliset käytännöt
Luottamusverkostoon kuuluva tunnistuspalvelun tarjoaja neuvottelee ja sopii tunnistuslain
12 a §:n 2 ja 4 momentissa säädetyn yhteistyövelvoitteen mukaisesti luottamusverkoston toteuttamiseksi välttämättömistä seikoista toisen tunnistuspalvelun tarjoajan kanssa.
6§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Asetusta sovelletaan ensimmäisen
kerran 1 päivänä toukokuuta 2017.
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