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1. Lähtökohdat 

Valtiovarainministeriö asetti 10.5.96 
valtiovarainministeriön, liikenneministeriön ja 
sisäasiainministeriön edustajista koostuvan työryhmän, 
jonka tehtävänä oli selvittää henkilön sahköisen 
tunnistamisen tarve, kysymykseen tulevat tekniset 
ratkaisumahdollisuudet sekä tarvittavat luotettu 
kolmas-osapuoli palvelut. Selvitysraportti valmistui 
syyskuussa -96. Taman jälkeen siitä pyydettiin eri 
tahojen lausunnot, joita saatiin yli 50 kpl. 
Lausuntojen anti on otettu huomioon laaditussa 
yhteenvedossa, jossa samalla hieman tarkennetaan 
ratkaisuehdotuksia. 

Taman työn tuloksia (mm. teknisiä ratkaisuja ja 
luotettu 3.osapuoli-palveluita koskevia vaatimuksia) 
hyödynnetään soveltuvilta osin myös Julkisen hallinnon 
sähköinen asiakirja-työryhmän (TIVEKE 2.3) työssä. 

Selvityksessä identifioinnilla eli tunnistamisella 
tarkoitetaan henkilöön liitettäväa yksilöivää tietoa, 
jonka avulla henkilö voidaan tunnistaa. 

2. Käyttötarve 

Sähköistä tunnistamista tarvitaan toimittaessa tieto- 
verkkoympäristössä. Identifioinnin varmistaminen on 
erityisesti tarpeen niissä sahköisen asioinnin 
sovelluksissa, joissa asiointiin liittyy jokin 
oikeustoimi. Myöskin henkilöä koskevien tietojen 
tarkistaminen tai muu käyttö edellyttää henkilön 
yksityisyyden suojaamiseksi käyttäjän luotettavaa 
tunnistamista. 



3. Ratkaisuehdotuksista 

Työryhmä ehdotti henkilön sahköisen tunnistamista 
varten suoritinkorttiin perustuvan henkilökortin 
käyttöönottoa. 

Luonnollisen henkilön sähköiseen tunnistamiseen 
tarvitaan seuraavat tiedot: 

- henkilön nimi 
- rooli (jos kysymys rooli-identiteetistä) 
- henkilötunnus 
- julkinen ja salainen avain tunnistamista varten 
- julkinen ja salainen avain allekirjoittamista varten 
- julkinen ja salainen avain salakirjoittamista varten 
- salakirjoitusalgoritmin tiedot. 

Tällöin korttia voitaisiin kayttaa: 

- henkilön tunnistamiseen 
- sahköisen asiakirjan allekirjoittamiseen ja 
- sahköisen asiakirjan salakirjoittamiseen. 

Tietosuojasyistä kortilla tulisi olla vain välttämättö- 
mimrnät tiedot ja työryhmä esittää, että kortilla olisi 
vain seuraavat tiedot: 

- henkilön passikuva (visuaalisessa muodossa) 
- nimi (sähk. ja vis. muodossa) 
- syntymäaika (sahk. ja vis. muodossa) 
- kortin voimassaoloaika (sähk. ja vis. muodossa) 
- kortin antaja =rekisteröija (sähk. ja vis. muodossa) 
- kortin numero (sähk. ja vis. muodossa) ja 
- kolme julkisen ja salaisen avaimen muodostamaa avain- 
paria, joista yksi on tarkoitettu tunnistamiseen, yksi - 
allekirjoittamiseen ja yksi salakirjoittamiseen (sähk. 
muodossa) . 
- lisäksi kortilla varataan paikka fyysiselle allekir- 
joitukselle. 

Mikäli korttiin liitetään myös valokuva, niin korttia 
voitaisiin kayttaa myös fyysisenä tunnistamiskorttina 
(henkilökorttina). Lisäksi korttiin on mahdollista 
liittää myös maksamistoiminto eli esimerkiksi ns. la- 
dattava kolikkokukkaro. 



Työryhmän ehdotusten mukaan sähköinen tunnistaminen eli 
henkilökortti olisi käyttäjälle vapaaehtoinen ja rajau- 
tuisi toistaiseksi vain luonnollisiin henkilöihin ja se 
voitaisiin antaa Suomen kansalaiselle tai maassa pitkä- 
aikaisesti oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilölle. 

Sahköinen tunnistaminen toteutettaisiin julkisen 
avaimen menetelmän avulla ja se olisi määräaikainen ja 
tarvittaessa uusittavissa oleva. 

Tunnistaminen perustuisi siihen, että henkilön salainen 
avain on vain hanen tiedossaan, mutta julkinen avain on 
kaikkien saatavilla. Tama mahdollistaa käyttäjän säh- 
köisen tunnistamisen hanen hallussaan olevan salaisen 
avaimen käytön perusteella. 

Henkilön sähköistä tunnistamista käytetään henkilön 
identifioimisen lisäksi myös sahköiseen allekirjoituk- 
seen, jolla varmistetaan sähköisen asiakirjan alkupe- 
räisyys ja aitous. Sahköinen allekirjoitus (Digital 
signature) tuotetaan salaamalla viestistä muodostettu 
sanomatiiviste lähettäjän salaisella avaimella. Tama 
salattu tiiviste toimii sahköisena allekirjoituksena, 
joka lähetetään muun viestin mukana. 

Salausavainten osalta ehdotus perustuu siihen, ettei 
salausavaimen kopiota säilyteta, joten salauksen avaus- 
mahdollisuutta ei viranomaisilla olisi. 

Sahköisen tunnistamisen toteuttamista varten määritel- 
lään ja kehitetään organisaatioista ja tietoverkkopoh- 
jaisista teknisista komponenteista koostuva ns. SID- 
järjestelmä (Sahköinen Identifiointi). 

Sahköisen henkilökortin käyttöönotto edellyttää varmen- 
neorganisaation luomista. Organisaatio olisi enintään 
3-portainen. Kansallisella tasolla yleiset luotettu 
kolmas osapuoli-toiminnan periaatteet määrittelee ylin 
varmenneviranomainen (valtioneuvosto), jonka alapuolel- 
la on toimialakohtaisten erityistarpeiden mukaisesti 
toimintaa ohjaavia varmenneviranomaisia. Varmenteiden 
jakelusta vastaavat käytännössä varmentajat ja rekiste- 
röijat. 



4. Nykytilanne ja henkilökortin toteuttaminen 

Johtoryhmä sai työnsä päätökseen helmikuussa 1997. 
Toimintamallikokonaicuuc käsittää syyskuussa 
valmistuneen raportin sekä helmikuuhun -97 päivätyt 
lausuntoyhteenvedon ja johtoryhman jatkotoimenpide- 
ehdotukset. 

Ehdotukset käsiteltiin 7.3.1997 hallinnon kehittämisen 
ministerityöryhmässä, joka suositti, että Suomeen 
luodaan yksi yhteinen toimikorttipohjainen henkilön 
sähköinen tunnistamistapa ryhmän ehdotusten pohjalta. 
Ministeriryhmä kiirehti henkilökortin jatkosuunnittelun 
ja toteuttamisen käynnistämistä sekä tarvittavan 
lainsäädännön luomista. Hanketta on tarkoitus esitellä 
myös hallituksen tietohallintoasioita käsittelevässä 
iltakoulussa. 

Valtiovarainministeriö asetti 16.4.1997 henkilön 
sähköistä tunnistamista - henkilökortin 
jatkosuunnittelua ja toteuttamista varten uuden 
johtoryhman (ks. oheinen liite), jonka määräaika 
päättyy 31.12.1999. Henkilökortin luomiseksi on vuosina 
1997-98 tarkoitus toteuttaa 2-3 pilotprojektia ja 
selvittää ja valmistella tarvittavaa lainsäädäntöä. 
Vuonna 1999 on tarkoitus valita toteutettava 
ratkaisumalli ja aloittaa kortin käyttöönotto. Samalla 
virastojen, laitosten, kuntien ja yritysten tulisi 
kehittää sähköisiä asiointipalveluita, joissa voidaan 
hyödyntää uutta tunnistamiskorttia. 



Hallinnon kehittämisosasto 

Helsinki 16.4.1997 

Jakelussa mainituille 

Johtoryhmän asettaminen 

- HENKILON SÄHKOINEN TUNNISTAMINEN - HENKILÖKORTTI 
TOTEUTTAMISPROJEKTIN JOHTORYHMÄN ASETTAMINEN 

Valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön ja liikenneministeriön yhteisen johtoryhmän 
toimesta syyskuussa 1996 valmistui henkilön sähköistä tunnistamista koskeva raportti, joka on 
ollut laajalla lausuntokierroksella viime vuoden lopussa. Lausunnoissa pidettiin tietoverkko- 
ympäristöön ja asiointipalveluihin liittyvän uuden, toirnikorttipohjaisen sähköisen tunnistarnista- 
van luomista valtiämattömänä. 

Hallinnon kehittarmsen ministerityöryhmä on 7.3.1997 käsitellyt raportin ja siihen liittyvät 
jatkotoimenpide-esitykset ja suosittanut hankkeen jatkosuunnittelun, pilotoinnin ja tarvittavien 
lainsäädännöllisten muutosten selvittämisen ja valmistelun pikaista k3ynnistämistä. Hanke kuuluu 
hallituksen erikseen seuraamien eli ns. strategisten hankkeiden joukkoon. 

Henkilön sähköisen tunnistarnistavan - henkilökortin jatkosuunnittelun. pilottikokeilujen 
läpiviennin ja tarvittavien lainsäädännöllisten muutostarpeiden selvittämiseksi ja valmistele- 
miseksi valtiovarainministeriö asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on vastata edellä mainittujen 
tehtävien suorittamisen ohjauksesta ja läpiviennistä. 

Valtiovarainministeriö nimeää Sähköisen henkilökortin johtoryhmän puheenjohtajaksi neuvot- 
televa virkamies Kaarlo Korvolan valtiovarainministeriöstä ja jäseniksi nimetään asianomaisten 
suostumuksella neuvotteleva virkamies Miliza Vasiljeff valtiovarainministeriöstä, neuvotteleva 
virkamies Eino Hosia sisäasiainministeriöstä, yli-insinööri Seppo Öömi liikemeministeriöstä, 
ylijohtaja Kari Välimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä. atk-päällikkö Veikko Hytönen 
Kansaneldcelaitoksesta, tietohallintopäällikkö Lea Krohns Vaestörekisterikeskuksesta, 
erikoistutkija Kaisa Nyberg Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitokselta ja apulaisjohtaja Päivi 
Hentunen Kuluttajavirastosta. Johtoryhmä voi tarvittaessa kuulla eri alueiden asiantuntijoita. 
Johtoryhmän sihteerinä toimii hankkeen projektipäällikkö. 

Johtoryhmän tehtävänä on hankkeen jatkovalmistelun ja toteuttamisen ohjaus. Johtoryhmän 
rshtävana on myös yhteydenpito hankkeen keskeisiin sidosryhmiin. sähköisiä asiointipalveluita 
ruortaviin tahoihin seka kortin tulevia käyttäjiä edustaviin kuluttajajärjestöihin. 
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\.'altiovarainrninisteriö 1.astaa rarvittavan projektipäällikön palkkauksesta tai näiden palveluiden 
Iiankkimisssta konsulttipalveluina aiheutuvista kustannuksista. 

Hankkeen pilotointien ja toteuttamisesta aiheutuvista muista kustannuksista vastaavat valtio- 
varain-. sisäasi'ain- ja liikenneministeriö kehittämisrnäärärahojensa puitteissa myöhemmin 
tarkemmin sovittavalla tavalla. Pilotointihankkeiden kustannuksista osa rahoitetaan kokeilu- 
virastojen ja pilotointehn osallistuvien toimittajien ja yritysten toimesta. Näihin pyritään myös 
saamaan Teknologian kehittämiskeskukselta uuden teknologian kehittämiseen varattuja 
määrärahoj a. 

Johtoryhmän määräaika päättyy 3 1.12.1999. Työ jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä 
vaiheessa, vuoden 1998 loppuun mennessä, suunnitellaan ja toteutetaan 2-3 pilotointihanketta sekä 
selvitetään lainsäädännölliset tarpeet ja valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset. Toisessa 
vaiheessa vuoden 1999 aikana, valitaan pilotointikokeilujen pohjalta toteutettava ratkaisu ja 
käynnistetään sa'hköisen henkilökortin laajamittainen käyttöönottovaihe. 

Sähköisen henkilökortin johtoryhmä informoi tarvittaessa hankkeen jatkosuunnittelu-, pilotointi- ja 
käyttöönottoprojektin etenemisestä hallinnon kehittämisen ministerityöryhmää ja valtioneuvostoa. 
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