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Lausuntopyyntd
Liikenne- ja viestintaviraston suositukset Luottamusverkoston SAML- ja
OIDC-rajapinnoista
Liikenne- ja viestintavirasto pyytaa lausuntoa luonnoksista uudistetuiksi SAML ja
OIDC -rajapintasuosituksiksi.

Vahvasta sahkdisesta tunnistamisesta ja sahkdisista allekirjoituksista annetun lain
(2009/617) 12 a §:n 2 momentin mukaan luottamusverkostoon kuuluvien
tunnistuspalvelun tarjoajien on muun muassa tarjottava tekniset rajapinnat, jotka
luovat edellytykset tunnistuspalveluita tarjoavien ja niita hyddyntavien toimijoiden
valiselle toiminnalle. Suositukset on tarkoitettu luottamusverkostoon kuuluville
tunnistuspalvelun tarjoajille.
Suositukset maarittelevat vahvan sahkdisen tunnistuspalvelun tarjoajien
luottamusverkostosta annetun asetuksen (2016/169) 1 §:n mukaisen
tunnistusvalineen tarjoajan ja tunnistusvalityspalvelun tarjoajan valisen OpenlD
Connect tai SAML protokollaa kayttavan rajapintakuvauksen. Suosituksissa on
huomioitu Viestintaviraston maarayksen 72/2016 (maarays sahkdisista tunnistusja luottamuspalveluista) mukaiset vahimmaistiedot, joita toimijoiden valisissa
rajapinnoissa on kyettava siirtamaan, seka maarayksessa asetetut tietoliikenteen
salausvaatimukset.
Suositukset on laadittu yhteistydssa luottamusverkoston ja muiden
markkinatoimijoiden kanssa ja niiden avulla toimijat voivat rakentaa
yhteentoimivia jarjestelmia. Suositukset ovat sovellettavissa myds asiointipalvelun
ja luottamusverkoston valisessa rajapinnassa kaytettavaksi. Yksinkertaisuuden
vuoksi rajapintakuvauksissa kasitellaan kuitenkin johdonmukaisesti toimintaa
tunnistusvalineen tarjoajan ja tunnistusvalityspalvelun valisessa rajapinnassa.

Lausuntopyyntd koskee vuoden 2018 suositusten S212 (SAML) ja S213 (OIDC)
paivitysta.

Rajapintakuvaukset on julkaistu vain englanniksi, jotta ne olisivat laajasti suoraan
hyddynnettavissa ja jotta tulkintaeroja eri kieliversioiden valilla ei paase
syntymaan.
Lausunnot pyydetaan annettavaksi vastaamalla Lausuntopalvelussa oleviin
kysymyksiin. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisterditya ja kirjautua
lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun kayttamiseksi Idytyvat
lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Kayttdohjeet. Palvelun kayttddnoton tukea voi
pyytaa osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Toissijaisesti voi lausunnon toimittaa viraston kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi.
Tailoin pyydamme ilmoittamaan lausunnon yhteydessa diaarinumeron
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Traficom/6194/09.02.00/2020. Lausunnon voi antaa suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi.

Pyydamme toimittamaan lausunnot viimeistaan 6.4.2021. Lisatietoja antavat
tarvittaessa erityisasiantuntija Petted Ihalainen puh. 0295 390 302 ja lakimies
Laura North puh. 029 5390 124. Sahkopostiosoite on eidas@traficom.fi.
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