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Yli 6000 asiakasta luottaa
Signicatiin

Signicat yrityksenä
Vahva sähköinen tunnistus, 
ensitunnistus, rekisterihaut ja 
sähköiset allekirjoitukset

Digitaalinen identiteetti, 
petostentorjunta & AML/KYC-
ratkaisut tarjolla läpi Euroopan

Strong market footprint
Light market footprint
Office

Acquisitions 2021-2022
Building the European Leader
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Palveluntarjoaja eID Palveluntarjoaja

● Digitaalista tietoa, joka yksilöi ihmisen
● Käyttö: henkilöllisyyden todentaminen, 

käyttäjän tunnistaminen ja sähköiset 
allekirjoitukset.

● eID:llä on liikkeellelaskija
(esim. pankki tai
teleoperaattori) 
ja välittäjä (esim. Signicat)

Mitä tarkoitetaan eID:llä?



Esimerkki eID:n välitetyistä tiedoista

{
"sub": "DzOcNRYQIaa38nL6s7tfjxK6Ib8g63JH",
"signicat.certificate_not_after": "2021-01-07T22:59:59.000Z",
"signicat.certificate_issuer_dn": "C=SE,O=Testbank A AB (publ),SERIALNUMBER=111111111111,CN=Testbank A Customer

CA3 v1 for BankID Test OCSP Signing",
"signicat.certificate_not_before": "2019-01-07T23:00:00.000Z",
"name": "Daga Krok",
"signicat.national_id": "199002171234",
"given_name": "Daga",
"locale": "SV",
"family_name": "Krok"

}

Sisältö vaihtelee eID-kohtaisesti. Yleensä mukana on henkilötunnus yksilöivänä tietona.
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eID Palveluntarjoaja

● Modernit web-palvelut edellyttävät käyttäjien
vahvaa tunnistamista.

● Vahva tunnistus parantaa sekä kuluttajan että
palveluntarjoajan tietoturvaa.

● Suomessa valvova ja auditoiva viranomainen on 
Traficomin Kyberturvallisuuskeskus.

● Tunnistuspalvelujen tarjoajilla on myös
omaehtoisesti iso intressi huolehtia palvelujen
luotettavuudesta ja tietoturvasta.

eID ja yksityisyydensuoja
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eID Palveluntarjoaja

Mitä tietoa välitetään?
-> Hetu, nimi ja syntymäaika, käytetty tunnistustapa
-> Suomessa kaikki liikenne kryptattu

Kenelle?
-> Palvelulle missä asioidaan

Miten tieto säilytetään?
-> GDPR

Muuta
-> Tunnistusvälineen käyttöpaikoista kertyy
tietoa esim. pankille, mikäli käytetään heidän
tunnistuspalvelua.

eID ja yksityisyydensuoja



8



9

"The Commission will soon propose a secure 
European e-identity. One that we trust, and 
that any citizen can use anywhere in Europe 

to do anything from paying your taxes to 
renting a bicycle. A technology where we can 
control ourselves what data and how data is 

used"
Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Statement at the “state of the Union” speech, 16th September 2020
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Palveluntarjoaja eID Palveluntarjoaja
Palveluntarjoaja

Identiteetti
kukkaro

eID



Ennen Nyt

username
●●●●●●●●

EU-Visio

Käyttäjäkeskeinen
Julkisia ja yksityisiä

Identiteetti
kukkaro

username
●●●●●●●● x n...



12

eIDAS/2  Digital Wallet



Realistinen
lähitulevaisuus

Identity
wallet

username
●●●●●●●●
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Palveluntarjoaja

Signicatin rooliKysymysmerkkejä
● Innostuvatko kuluttajat ja yritykset?
● Teknologia tarvitsee infrastruktuurin ja 

sen ylläpitäjän. Kuka maksaa?
● Kasvaako kompleksisuus liikaa?
● Juridiset kysymykset (esim. GDPR, 

KYC/AML)?

Signicat

● Signicat aktiivinen osallistuja
● Mukana mm. kahdessa EU-pilotissa

>> Miten tulevaisuus kehittyykään Signicat
sopeutuu markkinoiden tarpeen mukaan

• Brokering
• Toiminnallisuuksien vaatiman

infrastruktuurin toteutus
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Suomi / yleiskuva

Luottamusverkosto (FTN)
● Pankkien tunnistuspalvelut + 

Mobiilivarmenne
● Traficom vastaa toimijoiden 

auditoinnista
16

Suomi.fi -tunnistus
● Luottamusverkosto + valtion 

tunnistekortti + DVV rekisteritiedot
● Vain julkisen sektorin toimijat, SAML2
● Oma hakuprosessi



Suomen digi-henkilöllisyystodistus
● Liitoksissa eIDAS 2.0:n ja EU:n digitaalisten lompakoiden kehityshankkeisiin
● Kehitetty yhdessä DVV:n ja poliisin toimesta
● Tuloksena mobiilisovellus (Suomi.fi-lompakko), jota voi käyttää käynti- ja 

verkkoasioinnissa
● Erillinen sovellus palveluntarjoajille henkilöllisyyden tai esim. iän varmentamiseksi 

(QR-koodin luenta)
● Virallinen henkilöllisyystodistus niille, joilla on Suomen passi ja henkilöllisyyden 

varmentajana ulkomaalaiselle, joka haluaa asioida Suomessa

● Varmuustaso eIDAS korkea (high) tai korotettu (substantial)
● DVV tarjoaa tunnistuksen veloituksetta
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Suomen digi-henkilöllisyystodistus
Käyttöönotto:

1. etänä voimassaolevalla passilla tai henkilökortilla
2. etänä vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä (osoitettava, että 

hallussa on passi tai henkilökortti)
3. käynti poliisin lupapalvelupisteessä

Avoin pilotointi käynnissä – mahdollisuus ilmoittautua koekäyttäjäksi

● Lakiesitys jätetty eduskunnan käsiteltäväksi 15.9.2022: Laki Digi- ja 
väestötietoviraston digitaalisen henkilöllisyyden palveluista. Arvioitu 
voimaantulo Q3/2023

● Palvelun arvioitu julkaisu ja tuotantokäyttö Q3/2023
● Käyttöönotto suoralla DVV-integraatiolla tai välityspalvelun kautta. Ei 

tule Suomen luottamusverkoston piiriin
● Palvelun suosiota on vaikea ennustaa
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Suomi - muutokset
M72B Traficomin määräys sähköisistä tunnistus- ja 
luottamuspalveluista

● Palvelun, johon kirjaudutaan, ilmaiseminen käyttäjälle 
(Vaikuttaa: kuluttajat, palveluntarjoajat, välittäjät, 
tunnistuspalvelut)

● Salausavainten vaihtosykli (Vaikuttaa: välittäjät, 
tunnistuspalvelut)

● Tuotantoon 2023.

Henkilötunnuksen uudistaminen
● Muutoksia tullee sanomatasolla (yksilöintitunnus 

uutena, tapa välittää sukupuolitieto?). Lakiehdotus 
eduskunnalla.
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Ruotsi

• Pohjoismaat ovat maailman huippua eID:eiden käytössä. Ruotsissa eID:eiden
käyttö on kaikkein yleisintä.

• Kaksi eID:tä: Swedish BankID ja Freja eID



eID #1 – Swedish BankID

• Asemansa vakiinnuttanut eID, monopoli monta vuotta

• Kattaa kaikki ruotsalaiset, joilla on maassa pankkitili

• Konfigurointivaihtoehtoja riippuen käyttötapauksesta (in app, web)

• "ID switching" (ID växling) ei sallittu – kun autentikointimetodia käyttää 
kerran niin sitä pitää käyttää myös jatkossa. Swedish Bank ID:tä ei voi käyttää 
esim. tunnusten vahvistamiseen tai kertaluonteisesti tunnusten 
perustamiseen.



eID #2 – Freja

• Uusi eID, > 600 000 käyttäjää.
• Freja eID Group AB, listattu Nasdaq First North Premier Growth 

Marketiin Tukholmassa
• Ilmainen Freja-mobiilisovellus
• Kolme vahvuustasoa
• Käyttäjällä näkymä missä tunnistusta on käytetty ja mitä tietoa 

käyttäjä on jakanut

Kukkaromainen toteutus



eID #2 – Freja

Käyttötapaukset:

1. Autentikointi myymälässä
2. Tunnistusmetodina

Swedish Bank ID:n rinnalla
(backup, vaihtoehto, 
kustannussäästöt)

3. Ainoana tunnistusmetodina, 
jos halutaan joustavuutta
(ID växling mahdollinen)

4. Ruotsissa toimivien
yritysten tunnistusväline
myös maissa, joissa ei ole 
eID:tä



Norja / yleiskuva
• 4,3 miljoonalla norjalaisella on BankID, joka tuotiin alunperin markkinoille 

2004. Nykyisin on olemassa BankID sekä BankID Mobile.
• Noin puolella käyttäjistä on BankID mobiilisovellus – sillä voi korvata

kertakäyttösalanoja tuottavan käyttöavaimen (dongle)
• SpareBank 1:llä, Nordealla ja Danske Bankilla on tällä hetkellä oma BankID

sovellus ja lisäksi on olemassa yleinen BankID sovellus
• Norjan BankID on tarjolla nykyisin vain eIDAS ”korkea” varmuustasoisena
• Nykyinen ”BankID High” jää toimintaan kokonaan erillisenä, ilman liitosta 

uuteen palveluun
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Norja / muutokset
• Uusi BankID Biometrics perustuu mobiilisovelluksen käyttöön
• BankID:n omistus on siirtynyt “BankID BankAxept AS:lle”

(BidBax). Sen omistaa 100%:sesti Vipps Holding AS:n, jonka
omistavat norjalaiset pankit.

• Nimeksi saattaa muotoutua myös “BankID Substantial”, koska
sen eIDAS-varmuustaso on “korotettu”

• Uusi BankID sopii noin 95%:iin kaikista käyttötapauksista
• Uusi BankID-sovellus julkaistaan Q4/2022. BankID Mobile 

poistetaan myöhemmin markkinoilta.
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Tanska / yleiskuva

Maailman mittakaavassa Tanska edustaa edistyksellistä Pohjoismaista 
tasoa ja NemID on toiminut hyvin

NemID
• Otettu käyttöön 12 vuotta sitten. Alkoi olla vanhentunut ja jäykkä.
• Muodostuu yksityisen ja julkisen sektorin erillisistä järjestelmistä
• Omistus ja kehityksen kontrollointi yhdellä toimijalla (Nets)



Tanska / muutokset
MitID
• Taustalla on julkisen sektorin ja rahoituslaitosten välinen 

kumppanimalli, josta päätettiin vuonna 2016
• Tarjolla kaikki kolme eIDAS varmuustasoa. NemID:ssä vain yksi
• MitID-välityspalvelun tarjoajille on tiukat auditointivaatimukset
• Siirtymäkausi päättymässä 6/2023, jolloin NemID poistuu
• MitID sisältää perus-tunnistuspalvelun lisäksi useita lisäpalveluita

Palvelun-
tarjoaja MitID välittäjä MitID ydin



Yhteenveto

( )

Yksi integraatiopiste, kattaa
kaikki Pohjoismaissa käytetyt
tunnistustavat (ja 25 muuta
eID:tä)

Seuraamme markkinoiden
kehitystä kaikissa Euroopan
maissa asiakaslähtöisesti



Kysymyksiä ja kommentteja
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Kiitos osallistumisesta!
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Linkkikokoelma
EU digitaalinen lompakko ja DVV:n digitaalinen henkilöllisyystodistus
• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_en

Signicat on mukana näissä konsortioissa:
• https://eudiwalletconsortium.org/
• https://www.nobidconsortium.com/
• Lisäksi Saksan alueellisessa SDIKA - Sichere Digitale Identitäten Karlsruhe -konsortiossa (upotettu linkki)

Suomen digitaalisen henkilöllisyyden uudistus (myös ilmoittautuminen pilotointiin)
• https://dvv.fi/digitaalisen-henkilollisyyden-uudistus
• https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=163453477

Vipps and MobilePay get EC approval for merger 21.10.2022 (digital wallet)
https://www.finextra.com/newsarticle/41176/vipps-and-mobilepay-get-ec-approval-for-merger

Suomen luottamusverkosto, Traficomin määräys M72B
• https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/M72B_2022_M%C3%84%C3%84R%C3%84YS_72B_tun

nistus-_ja_luottamuspalvelut_julkaistu.pdf

Suomen henkilötunnuksen uudistus
• https://dvv.fi/hetu-uudistus

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_en
https://eudiwalletconsortium.org/
https://www.nobidconsortium.com/
https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/DE/ProgrammeProjekte/AktuelleTechnologieprogramme/Sichere_Digitale_Identitaeten/Projekte_Umsetzungsphase/SDIKA/SDIKA.html
https://dvv.fi/digitaalisen-henkilollisyyden-uudistus
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=163453477
https://www.finextra.com/newsarticle/41176/vipps-and-mobilepay-get-ec-approval-for-merger
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/M72B_2022_M%C3%84%C3%84R%C3%84YS_72B_tunnistus-_ja_luottamuspalvelut_julkaistu.pdf
https://dvv.fi/hetu-uudistus


Linkkikokoelma
Ruotsi, Freja
• https://developer.signicat.com/enterprise/identity-methods/freja.html

Norjan BankID-muutos
• https://www.signicat.com/da/om-os/norwegian-bankid-transition

Tanskan MitID-migraatio
• https://www.signicat.com/identity-methods/mitid

OIDC-mallisanomat eID-tunnistustapahtuman yhteydessä
• https://developer.signicat.com/enterprise/docs/authentication/oidc-response-examples.html#swedish-bankid

https://developer.signicat.com/enterprise/identity-methods/freja.html
https://www.signicat.com/da/om-os/norwegian-bankid-transition
https://www.signicat.com/identity-methods/mitid
https://developer.signicat.com/enterprise/docs/authentication/oidc-response-examples.html#swedish-bankid
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