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Artikkelin kirjoittajalla Pertti Eskelisellä on pitkä kokemus
sähköisistä luottamusmenettelyistä. Hän on muun muassa
yhden Suomen suurimman varmennepalveluiden
toimittajan Wesentra oy:n toinen perustajista.

Toteuta sähköinen
allekirjoitus luotettavasti

Aiemmin dokumentit allekirjoitettiin kynällä, mutta nykyään yhä useammin sähköisesti.
Väärinkäytösten varalta sähköinen allekirjoitus kannattaa tehdä turvallisesti.

Koronapandemian ja etätöiden myötä sähköisten allekirjoitusten määrät
ovat kasvaneet nopeasti. Lisäksi yhä
useammat organisaatiot havaitsevat
sähköisten allekirjoitusten pienentävän työmäärää ja nopeuttavan
prosesseja. Onneksi sähköisten
allekirjoitusten käyttöönotto ei ole
kallista, eikä monimutkaista. Entä
mikä sähköinen allekirjoitus oikeasti
on? Mitä turvallisesta sähköisestä
allekirjoituksesta pitäisi vähintäänkin
tietää? Avaan tässä artikkelissa sähköisten allekirjoitusmenettelyiden
perusteita.
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un saamme perinteisen paperisen dokumentin, haluamme olla
varmoja, että allekirjoittajat ovat
itse hyväksyneet dokumentin sisällön juuri
siinä muodossa, mikä meillä on nyt edessämme. Kynällä tehty allekirjoitus vahvistaa nopeasti, että allekirjoittaja on hyväksynyt dokumentin sisällön alkuperäisessä
muodossaan dokumenttiin kirjatulla päivämäärällä.
Paperidokumentin allekirjoituksen on
osannut tehdä vain allekirjoittaja, tai toinen henkilö vaikkapa valtakirjalla. Valtakirja on silloin dokumentin mukana.
Lisäksi voimme dokumenttia tutkimalla
todeta, että sivut ovat alkuperäisiä, eikä sivujen sisältöä ole muutettu.
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Sähköinen allekirjoitus on
varmennettava luotettavasti
Tilanne on erilainen sähköisissä allekirjoituksissa. Ennen kuin menen tarkemmin
sähköisiin allekirjoituksiin, kertaan, miten
sähköinen dokumentti tyypillisesti toimii.
Saamme sähköiset dokumentit yleensä
sellaisessa digitaalisessa muodossa, että
dokumentteja voidaan muokata. Emme
voi olla varmoja, onko esimerkiksi sopimuksen teksti alkuperäistä, vaikka dokumentti olisi skannattu alkuperäisestä
dokumentista, ja siinä olisi bittimappina
allekirjoituksen kuva. Tietty osuus biteistä olisi voitu korvata toisilla, ja siten dokumentissa voisi näkyä esimerkiksi väärä
allekirjoituspäivämäärä tai rahasumma.
Mikä avuksi?
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saman dokumentin. Kun viimeinenkin
henkilö on allekirjoittanut, dokumentti
voidaan ottaa ulos sähköisesti allekirjoitettuna. Sen jälkeen dokumenttia ei voi enää
muuttaa rikkomatta allekirjoitusta.

Ennen palvelunvalintaa
mieti perusasiat

Kuva 1. Kaaviokuva havainnollistaa sähköistä allekirjoitusmenettelyä.

Digitaalisen dokumentin alkuperä voidaan onneksi varmistaa luotettavalla
sähköisellä allekirjoituksella. Sen toimintaperiaate esitetään kuvassa 1. Idea on,
että sähköisen allekirjoituksen menettely
tunnistaa käyttäjän, joka käynnistää allekirjoituksen. Lisäksi julkisesti luotettu
varmentaja (CA) toimittaa digitaalisen
varmenteen, jonka avulla dokumentti lukitaan siten, ettei dokumenttia voi enää

muuttaa. CA:t voivat toimittaa myös aikaleimoja.
Menettelyn käyttöönotto on helppoa ja
nopeaa. Suomessakin on useita allekirjoituspalvelujen toimittajia. Tyypillisesti
käyttäjä tunnistautuu palveluun esimerkiksi pankkitunnuksilla, lataa sinne allekirjoitettavan dokumentin ja suorittaa
allekirjoituksen. Hän voi lisäksi kutsua
muitakin henkilöitä allekirjoittamaan

Jos etsit itsellesi sopivaa allekirjoituspalvelua, on hyvä käydä läpi allekirjoitettavien
dokumenttien tyyppi. Ovatko dokumentit
esimerkiksi pelkästään pdf-tiedostoja, vai
pitääkö allekirjoittaa vaikkapa xml-tiedostoja?
Vastaanottajat saattavat lisäksi asettaa
vaatimuksia sähköisten allekirjoitusten
vahvuudelle, joten tämäkin kannattaa
varmistaa ennen tietyn palvelun käyttöönottoa. Allekirjoituksen vahvuus liittyy ensi
sijassa tapaan, jolla käyttäjä tunnistetaan.
Aiemmassa esimerkissäni allekirjoittaja
kirjautui pankkitunnisteilla, jolloin pankin luotettava menettely on varmentanut
allekirjoittajan henkilöllisyyden jo pankkitunnisteita annettaessa. Näin allekirjoitus
on esimerkiksi oikeuskäsittelyissä vahvempi kuin tilanteessa, jossa allekirjoittaja on
saanut sähköpostitse kutsun allekirjoittamiseen ja tähän tarvittavan salasanan.
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Kuva 2. EU ylläpitää listaa hyväksytyistä luottamuspalveluista. Vaikka Suomesta listalla on vain DVV kahdella hyväksytyllä palvelullaan, suomalaisilla toimijoilla on
käytettävissä laaja valikoima palveluja, koska missä tahansa EU-maassa hyväksytty palvelu on hyväksytty myös Suomessa. Lisätietoa https://webgate.ec.europa.
eu/tl-browser/#/

Kun allekirjoittaja onkin
organisaatio
Myös organisaatiolla voi olla tarve toimittaa omissa nimissään allekirjoitettuja dokumentteja. Tällöin kyse on usein jostakin
dokumentin hallintajärjestelmästä, joka
tuottaa satoja tai tuhansia dokumentteja,
ja vastaanottajan pitää pystyä tarkistamaan, että dokumentti on oikeasta lähteestä ja muuttamaton.
Kun niin kutsuttu oikeushenkilö allekirjoittaa dokumentin, puhutaan sähköisestä
leimauksesta. Silloin organisaatio joko käyttää verkosta hankittavaa leimauspalvelua,
tai on hankkinut omiin tiloihinsa turvallisen sähköisiä allekirjoituksia tuottavan
laitteen, joka on kytketty dokumentteja
tuottavaan järjestelmään.
Organisaatio huolehtii, että ainoastaan
oikeutetuilla henkilöillä on pääsy allekirjoituslaitteen käyttöön.
Vaihtoehtoisesti organisaatio voi esimerkiksi käyttää menettelyä, jossa tiettyyn
yhteiseen tiedostokansioon sijoitetaan
leimattavat dokumentit. Leimauspalvelu
tekee dokumenteista automaattisesti leimatut versiot kansioon tallennettujen dokumenttien rinnalle.
Kansioon pääsyä rajataan normaaleilla
käyttöoikeuksilla. Järjestelmän käyttöönotto voi olla hyvinkin yksinkertaista.

EU:n tavoite ja eIDAS-asetus
sähköisistä luottamuspalveluista
Euroopan Unioni on asettanut tavoitteeksi, että sähköiset asioinnit yritysten, kansalaisten ja julkisten palvelujen välillä ovat
tehokkaita ja turvallisia riippumatta siitä,
missä EU-maassa osapuolet sijaitsevat.
EU julkaisi vuonna 2014 eIDAS-asetuksen sähköisten luottamuspalvelujen
toteuttamisesta, jotta sähköiset identiteetit
ja allekirjoitukset voidaan hyväksyä jäsenvaltioiden rajojen yli. Asetuksen mukaan
luottamuspalvelut voivat olla hyväksyttyjä
(qualified) tai ei-hyväksyttyjä.
EU ylläpitää listaa hyväksytyistä luotta-
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Kuva havainnollistaa eroja menettelyissä, joissa tehdään identiteetin vahvistusprosessi ja joissa ei tehdä
identiteetin vahvistusprosessia. Erot toiminnassa ovat merkittäviä.

muspalveluista. Kuten kuvassa 2 näkyy,
Suomesta listalla on tällä hetkellä vain
DVV kahdella hyväksytyllä palvelullaan.
Suomalaisilla toimijoilla on tästä huolimatta käytettävissä laaja valikoima palveluja, koska missä tahansa EU-maassa
hyväksytty palvelu on myös hyväksytty
Suomessa.

kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella.
Tyypillisesti asiakas onneksi löytää sopivan menettelyn haluamaansa käyttötarkoitukseen. Useimmitenhan dokumentin
vastaanottaja sitten määrittää, kuinka
vahvan sähköisen allekirjoituksen dokumenttiinsa haluaa.

”Kehittynyt sähköinen allekirjoitus” voi tarkoittaa eri asioita

Todistustaakka joko
allekirjoittajalla tai
palvelun tarjoajalla

Digitaalisen allekirjoituksen alalla on paljon termistöä, ja esimerkiksi osa toimijoista puhuu erikseen sähköisistä ja digitaalisista allekirjoituksista.
Sähköisesti allekirjoitettujen dokumenttien piirissä ovat kaikki digitaalisessa muodossa esitetyt allekirjoitetut materiaalit –
myös pelkät skannatut dokumentit – ja
toisaalta digitaaliset allekirjoitukset perustuvat digitaalisten varmenteiden käyttöön.
Kehittyneillä sähköisillä allekirjoituksilla (advanced) tarkoitetaan yleensä menettelyä, jossa allekirjoittaja tunnistetaan
vahvasti.
Mutta termeille ei ole olemassa auditoitavaa kriteeristöä, joten eri palvelutuottajat voivat tarkoittaa eri asiaa esimerkiksi

Kuten edellä mainittiin, EU:n eIDAS-asetus jakaa palvelut kahteen selvästi toisistaan erottuvaan ryhmään, hyväksyttyihin
ja ei hyväksyttyihin.
Hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset
ja leimat ovat lähtökohtaisesti luotettuja
koko EU:n alueella, koska luottamuspalvelua tuottava järjestelmä on jatkuvan auditointimenettelyn alainen.
Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö kiistää tehneensä tällaisen allekirjoituksen, hänen on pystyttävä osoittamaan
virhe auditoidussa menettelyssä.
Jos taas hän kiistää tehneensä allekirjoituksen ei-hyväksytyllä menettelyllä, palvelun tarjoajan on pystyttävä osoittamaan
allekirjoituksen kiistämättömyys. n

