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Lausuntopyyntönne 30.10.2015; LVM/992/03/2015
SM:n lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vahvan sähköisen
tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta
Laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä allekirjoituksesta
(617/2009) on uusi 12 a §, jossa säädetään tunnistuspalvelun tarjoajien
verkostosta eli luottamusverkostosta. Lain 12 a §:n 5 momentin mukaan
luottamusverkoston hallinnollisista käytännöistä, teknisistä rajapinnoista
ja hallinnollisista vastuista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston
asetuksella.
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Sisäministeriöltä lausuntoa koskien
luonnosta valtioneuvoston asetukseksi vahvan sähköisen tunnistuspalvelun
tarjoajien luottamusverkostosta (LVM/992/03/2015). Sisäministeriötä pyydetään
lausumaan asetusluonnoksen mahdollisista vaikutuksista sähköisten palvelujen
järjestämiseen omalla hallinnonalallaan.
Sisäministeriö pitää sähköisen asioinnin ja tunnistamisen edistymisen kannalta
erittäin tärkeänä sitä, että tunnistuspalvelun tarjoaja mahdollistaa sähköisten
palveluiden tarjoajille, joihin se on sopimussuhteessa, mahdollisuuden hyväksyä
kaikki käytettävissä olevat tunnistuspalvelut. Tunnistuslaki (617/2009) ja
siihen liittyvä lausuttavana oleva luottamusverkostoa koskeva asetusluonnos
tukevat juuri näiden tavoitteiden saavuttamista.
Sisäministeriö korostaa poliisin tekemän luotettavan ensitunnistamisen merkitystä
luottamusverkostoajattelussa. Luottamusverkosto ei saisi lisätä palveluntarjoajien
kustannusrakennetta.
Poliisi liittyy lausuttavaan asetusehdotukseen myös sähköisten palvelujen tarjoajana.
Tästä näkökulmasta Sisäministeriö pitää tärkeänä sitä, että kansalaisille
on tarjolla helppoja ja turvallisia tunnistustapoja siten, että yhdellä vahvalla
tunnistusvälineellä on mahdollista tunnistautua erittäin laajalti vahvaa
sähköistä tunnistamista edellyttäviin palveluihin.
Asetusluonnoksessa on kiinnitetty oikeisiin asioihin huomiota, mutta joidenkin
asioiden osalta olisi syytä tehdä tarkennuksia. Erityisesti teknisistä rajapinnoista on
vaadittu vain hyvin yleistä vaatimusta siitä, että tunnistuspalvelun tarjoajan on
tarjottava luottamusverkoston rajapinnoissa kussakin vähintään yhtä yleisesti
käytetyn standardin mukaista teknistä rajapintaa. Kun huomioidaan myös se, että
luottamusverkoston jäsenet eivät solmi yhtä yhteistä sopimusta, on Sisäministeriön
näkemyksen mukaan vielä kiinnitettävä lisähuomiota eri tunnistuspalvelun tarjoajien
tasavertaiseen mahdollisuuteen luottamusverkostossa toimimiseen.
Sisäministeriön käsityksen mukaan luottamusverkoston toimivuuden edellytyksenä
on, että sääntelyn lisäksi laadittava muu verkoston toiminnan ohjeistus saadaan
kaikkien toimijoiden kannalta riittävän neutraaliksi.
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Sisäministeriö tuo vielä esiin huolensa siitä, että häiriötilanteisiin ja tietoturvauhkiin
liittyvät vastuut ovat asetuksessa hyvin yleisellä tasolla. On varmistettava, että eri
osapuolten vastuut ja vahingonkorvauskysymykset laajemminkin ovat selkeästi
määritelty ennen toiminnan käynnistymistä.
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