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Lausuntopyyntö Viestintäviraston määräyksestä 72 sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä
luottamuspalveluista
FK PITÄÄ EHDOTETTUJA SIIRTYMÄAIKOJA MAHDOTTOMINA
Viestintävirasto on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa yllä mainitussa
asiassa.
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Taustaa
Viestintävirasto on valmistellut tarkempia teknisiä määräyksiä vahvasta sähköisestä
tunnistamisesta perustuen eIDAS-asetukseen ja uuteen tunnistuslakiin (HE 74/2016 vp).
Näemme että määräysluonnos edellyttäisi merkittäviä muutoksia nykyiseen Tupasrajapintaan. Muutokset välitettävien tietokenttien osalta olisi toteutettava hyvissä ajoin
ennen luottamusverkoston käyttöönottoa 1.5.2017 ja tietoturvavaatimukset (allekirjoitus ja
kryptaus) olisi täytettävä 18.9.2018 mennessä. Erityisen haasteelliseksi Tupas-rajapinnan
osalta muodostuu vaatimus uusista välitettävistä tietokentistä tässä tiukassa aikataulussa.
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Ehdotettuja siirtymäaikoja tulisi tarkistaa
Aikataulu tekniselle toteutukselle hyvissä ajoin ennen 1.5.2017 on mahdoton. Vaadituilla
muutoksilla on heijastuksia paitsi pankkien tietojärjestelmiin myös palveluntarjoajakentän
järjestelmiin ja palveluihin. Määrittelytyö, itse toteutus ja erityisesti end-to-end testaus ei
tule onnistumaan tässä aikataulussa. Löytyy monta riskitekijää jatkuvuuden osalta. Tekniset
muutokset ovat niin mittavia että herää myös kysymys siitä että onko puhtaasti kansalliselle
Tupas-rajapinnalle enää tilausta vai olisiko syytä harkita siirtymistä kokonaan uusiin
ratkaisuihin. Tämä ei ole yksinkertaista pohdintaa jäsentemme keskuudessa. Tunnistuslain
valmistelutyössä henki oli myös se että Tupas-rajapintaan ei tarvitse tehdä suuria
muutoksia, ei ainakaan tiukalla aikataululla. Tässä määräysluonnoksessa tämä henki ei
enää toteudu.
Tupas-rajapintaa koskevat tietosisältö-, allekirjoitus- ja kryptausvaatimukset perustuvat
komission täytäntöönpanoasetuksiin varmuustasoista ja yhteentoimivuusvaatimuksista (EU
2015/1501 ja EU 2015/1502). Varmuustaso- ja yhteentoimivuusvaatimuksia sovelletaan
sellaisiin sähköisiin tunnistusmenetelmiin, jotka on tarkoitus ilmoittaa komissiolle, joita
käytetään julkishallinnon sähköisissä palveluissa ja jotka ohjataan kansallisen solmupisteen
(PEPS) kautta. Viestintävirasto on ilmoittanut, että yksityisiä tunnistustapahtumia ei ohjata
solmupisteen (ja luottamusverkoston) kautta. Näitä komission täytäntöönpanoasetuksia
sovelletaan vasta 18.9.2018 alkaen.
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Johtopäätökset
FK pitää siis aikataulua mahdottomana. Esitämme, että kaikki määräysluonnoksen vaatimat
tekniset muutokset toteutettaisiin eurooppalaisen sääntelyn edellyttämässä aikataulussa
18.9.2018 mennessä. Kansallisesti ei tule asettaa tiukempia aikatauluvaatimuksia. Koska
luottamusverkoston asettamat vaatimukset ovat vielä täsmentymättä, ei edes päätöstä
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liittymisestä luottamusverkostoon ole mahdollista tehdä esitetyssä aikataulussa 31.8.2016
mennessä. Näin ollen ehdotimme jo tunnistuslakia koskevassa lausunnossamme
eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle (27.5.2016) että luottamusverkostoon
liittymistä koskevan aieilmoituksen takarajaksi asetetaan 31.12.2016. Sama koskee
Viestintäviraston määräysluonnoksessa edellyttämää selvityspyyntöä (12 a §) 31.8.2016
mennessä. FK ehdottaa, että myös selvityksen takarajaksi asetetaan 31.12.2016.
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