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SÄNDLISTA

Transport- och kommunikationsverkets begäran om utlåtande om ändrad anvisning om bedömning av tjänster för
stark autentisering 211/2019
Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär ett utlåtande om en ändrad anvisning
om bedömning av tjänster för stark autentisering
211/2019 O.
Sammanslagning och uppdatering av anvisningarna
I anvisningen 211/2019 O sammanslås och uppdateras Kommunikationsverkets anvisning 211/2016 O Modellkriterier
för kvalitetsrevision hos leverantörer av identifieringstjänster och delen om inspektionsberättelse om bedömning av
identifieringstjänster i anvisningen 215/2016 O Berättelser
om bedömning av identifieringstjänster och betrodda
tjänster.
Anvisningen 215/2019 O om berättelser om bedömning av godkända betrodda tjänster innehåller fortfarande delen i den så
kallade eIDAS-förordningen gällande betrodda elektroniska
tjänster – innehållet i den delen ändras inte i detta sammanhang.
Huvudsakliga ändringar
Anvisningen innehåller helt nya kriterier för bedömning av mobilappar. En mobilapp kan vara en del av det övergripande genomförandet av en identifieringstjänst. Kriterierna stöder sig på
specifikationen OWASP Mobile AppSec Verification v.1.1.3.
De allmänna kriterierna för bedömning av identifieringstjänster
har ändrats genom att minska antalet kriterier och genom att
ändra strukturen så att den motsvarar de lagstadgade kraven.
Kriterierna innehåller i tillämpliga delar hänvisningar till standarden ISO/IEC 27001:2013 Information security management.
Anvisningen om utarbetande av inspektionsberättelse har kompletterats utifrån erfarenheterna av tillämpningen.
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Syfte och beredning av anvisningen
Anvisningen gäller leverantörer av tjänster för stark autentisering, dvs. sådana leverantörer av identifieringsverktyg och sådana tjänster för identifieringsförmedling som har gjort en anmälan enligt autentiseringslagen. Syftet med anvisningen är att
underlätta den lagstadgade bedömningen av överensstämmelsen och anskaffningen av bedömningen samt rapporteringen av
resultat i en inspektionsberättelse.
Traficom har berett uppdateringen och kompletteringen av anvisningen i samarbete med näringslivet och förvaltningens arbetsgrupp. Arbetsgruppen utsågs den 5 december 2018 och sex
beredningsverkstäder har hållits med gruppen.
Förenlighet mellan eIDAS- och PSD2-regelverken
Hösten 2018 granskade Transport- och kommunikationsverket
och Finansinspektionen i samarbete förenligheten mellan kraven på stark autentisering, PSD2-regelverket om betaltjänster
och eIDAS-regelverket om allmänt använda identifieringstjänster. I reglerna uppdagades inga motstridigheter som gör att en
identifieringsmetod inte kan användas som utgångspunkt i båda
regelverken. Det finns några variationer i detaljerna och noggrannhetsnivån i regelverken. Om en identifieringstjänst till
varje del uppfyller kraven i ett noggrannare eller strängare regelverk, kan den uppfylla de grundläggande kraven i båda regelverken.
Granskningen gjordes utifrån de lagstadgade kraven. Transport- och kommunikationsverkets bedömningskriterier i anvisningen 211/2019 bygger på lagstadgade krav. Därför har ämbetsverket nu inte gjort en ny bedömning och inte heller särskilt satt sig in i kriterierna vad gäller mobilappar. Finansinspektionen har deltagit i arbetsgruppen.
Begäran om utlåtande
Utkastet till ny anvisning 211/2019 O finns på Traficoms och
Cybersäkerhetscentrets webbplatser
https://www.traficom.fi/sv/foreskrifter (Sök: begäran om utlåtande, kommunikation, cybersäkerhet, alla)
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sv/elektronisk-identifiering (under rubriken Beredningsdokument)
Utlåtandena ska skickas till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor på registrator@traficom.fi senast 16
augusti 2019 (på svenska senast 28 augusti 2019). De ska
Transport- och kommunikationsverket Traficom Cybersäkerhetscentret • PB 320 FI-00059 TRAFICOM, Finland
tfn. +358 295 345 000 • Fo-nummer 2924753-3 • www.cybersakerhetscentret.fi

Begäran om utlåtande

3 (3)

Dnro 1003/620/2018
12.8.2019
(på finska 20.6.2019)

helst vara i Word-format. Ert utlåtande ska ha en hänvisning till
ärendets diarienummer 1003/620/2018.
Vid behov lämnas ytterligare information av specialsakkunnig
Petteri Ihalainen, telefon 0295 390 302 (1.7–18.7.2019 och
5.8.2019–), och ledande sakkunnig Anne Lohtander, telefon
0295 390 618 (24–28.6.2019 och 8.8.2019–). E-postadressen
är eidas@traficom.fi.

Jukka-Pekka Juutinen
enhetschef

Anne Lohtander
ledande sakkunnig
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