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Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyyntö tunnistus- ja luottamuspalvelu-

määräyksen 72 muutostarpeista 

Voimassa olevan määräys 72A/2018 sähköisistä tunnistus- ja luottamuspalveluista 

on annettu 2016. Määräyksen siirtymäaikaa on jatkettu määräysmuutoksella 

14.5.2018. Muita vaatimuksia ei tuolloin muutettu, joten ne ovat samat kuin 2016 

annetussa määräyksessä. 

Määräyksessä tarkennetaan vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä 

luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) vaatimuksia seuraavasti: 

- tarkennetaan vahvan sähköisen tunnistusvälineen ja tunnistusvälityksen tieto-

turvallisuusvaatimuksia 

- tarkennetaan vahvan sähköisen tunnistuksen yhteentoimivuusvaatimuksia luot-

tamusverkostossa 

- tarkennetaan vahvan sähköisen tunnistuspalvelun vaatimustenmukaisuuden ar-

viointielimen riippumattomuus- ja pätevyyskriteerit 

- täydennetään hyväksyttyjen sähköisten luottamuspalveluiden vaatimuksia ja 

niiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin riippumattomuus- ja pätevyyskri-

teereitä siltä osin, kun näistä ei ole säädetty Euroopan unionin lainsäädännössä 

- täydennetään sähköisen allekirjoituksen tai sähköisen leiman luontivälineen 

sertifioinnin kriteereitä siltä osin, kun näistä ei ole säädetty Euroopan unionin 

lainsäädännössä 

Tekninen kehitys, ETSI:n standardoinnin edistyminen, markkinoiden kehitys, tun-

nistus- ja luottamuspalveluntarjoajien soveltamiskokemukset ja viraston kokemus 

valvonnasta edellyttävät vaatimusten ajantasaisuuden arviointia ja muutoksia tar-

vittaessa. 

Kysely, määräaika ja lisätiedot 

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää näkemyksiä määräyksen toimivuudesta ja sen 

muutostarpeista jakelussa mainituilta ja kaikilta muiltakin, joita asia koskettaa.  

Viraston kysely löytyy verkkosivulta otsikon VALMISTELUASIAKIRJAT alta 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-val-

vonta/sahkoinen-tunnistaminen. Vastauksissa pyydetään käyttämään kyselyn nu-

merointia. Jos vastauksiin sisältyy liikesalaisuutena salassa pidettäviä tietoja, ne 

pyydetään merkitsemään. 

Vastaukset kyselyyn pyydetään toimittamaan viimeistään 15.9.2020 Liikenne- ja 

viestintäviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi. Lausunnossa pyy-

detään mainitsemaan asian diaarinumero TRAFICOM/245890/03.04.05.00/2020. 

Lisätietoja tarvittaessa antavat johtava asiantuntija Anne Lohtander, 0295 390 618 

ja erityisasiantuntija Petteri Ihalainen, 0295 390 302. Sähköpostiosoite on 

eidas[at]traficom.fi. 

Jakelu  
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Aki Tauriainen 

Johtaja 

 

 

Anne Lohtander 

Johtava asiantuntija 

 

 

Tämä asiakirja on allekirjoittamisen sijasta varmennettu siten, että siitä näkyy 

asian esittelijän ja ratkaisijan nimi, ja asiakirja toimitetaan esittelijän tai ratkaisijan 

sähköpostiosoitteesta. Tämä poikkeuksellinen varmentamistapa on tilapäisesti käy-

tössä koronaviruksen leviämisen rajoittamistoimien johdosta, joiden seurauksena 

asiaa käsittelevä virkamies tekee etätöitä eikä tavanomainen asiakirjan allekirjoit-

taminen ole mahdollista. 

 

 

Liitteet Kysely on julkaistu verkkosivulla https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimin-

tamme/saantely-ja-valvonta/sahkoinen-tunnistaminen  

Jakelu Luottamusverkoston yhteistoimintaryhmä, eIDAS-työryhmä, eIDAS tekninen työ-

ryhmä 

Tiedoksi Jakelun eri ryhmien kautta Digi- ja väestötietovirasto, Finanssivalvonta, Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, FiCom ry, 

Finanssiala ry 
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