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Viranomaisen vahvistama 
henkilöllisyystieto voi siirtyä 
koko yhteiskunnan käyttöön 
kansalaisen itsensä 
hallinnoiman laitteen tai 
välineen kautta. 

!

Henkilökortti tai passi
käyntiasiointiin.

Mobiilihenkilö-
kortti sähköiseen 
asiointiin. 

Mobiilihenkilökortti
käyntiasiointiin (voidaan 
tulevaisuudessa 
laajentaa digitaaliseksi 
lupalompakoksi). 

Valtio tuottaa kansalaisille menetelmät osoittaa 
valtion vahvistama henkilöllisyys digitaalisesti

Valtion kansalaisille 
peruspalveluna 

tuottama henkilöllisyystieto

Hanke digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi



Tulevaisuudessa fyysinen 
väline voitaisiin korvata 
digitaalisella välineellä. 

Nykyisten ominaisuuksien 
lisäksi tämä mahdollistaa 

esim. ikätarkastukset, 
kyllä-ei -kyselyt, pelkät 

henkilötunnusvastaukset, jne.Älypuhelimella osoitetaan 
henkilöllisyystietoja 
käyntiasioinnissa.

Fyysisellä välineellä 
henkilöllisyyden osoittaminen 

käyntiasioinnissa pysyy 
ennallaan (matkustusasiakirjana, 

pankkiasioinnissa, jne).

Valtion tarjoama 
taustajärjestelmä hallinnoi 

identiteettejä 

Digitaalinen henkilöllisyys käyntiasioinnissa



Asiointipalvelu hyödyntää suoraan 
digitaalisen henkilöllisyyden 

osoittamia henkilötietoja.

Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelu 
välittää digitaalisen henkilöllisyyden 
osoittamia henkilötietoja yksityisen 

sektorin asiointipalvelulle.

Henkilö näyttää viranomaisen 
myöntämää lupaa 

älypuhelinsovelluksella (ase- ja 
kalastusluvat, ajo-oikeus, jne.)

”Suomi.fi-palvelu” vahvistaa ja välittää 
keskitetysti digitaalisen henkilöllisyyden 

tiedot julkishallinnolle.

Älypuhelimella osoitetaan 
henkilöllisyystietoja sähköisessä 

asioinnissa.

Valtion tarjoama 
taustajärjestelmä hallinnoi 

identiteettejä 

Digitaalinen henkilöllisyys sähköisessä asioinnissa
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Sähköisen asioinnin mahdollistaminen ulkomaalaisille
Identiteetin etärekisteröinti

Identiteetti keskitettyyn väestötietojärjestelmään (VTJ) asioinnin alussa.

Henkilön yksilöinti virallisesta asiakirjasta saatujen tietojen avulla.

Identiteettiin liitetään yksilöintitietoja ja henkilötunnus VTJ:ssä.

Myöhemmät asioinnit voidaan liittää samaan identiteettiin VTJ:n avulla.

Keskitetyn identiteetin 
kautta käsittelyaika 

vähenee kaikilla 
osapuolilla.



Tavoitteena digitaalinen lompakko viranomaisten 
vahvistamille henkilötiedoille
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Mahdollistaa viranomaisen vahvistamien 
henkilötietojen laajemman hyödyntämisen. 
Varmistaa edellytykset omaan itseen 
liittyvien henkilötietojen jakamisen 
syntymiselle ja kehitykselle tulevaisuudessa.

Mitä henkilötietoja edustamani viranomainen 
voisi tulevaisuudessa lompakkoon viedä?

Miten voin tarkastaa vahvistetun 
henkilötiedon?



Hankkeen tuotokset
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Muut 
vahvistetut 

henkilötiedot

Mobiilisovellus

Identiteetinhallinta

Vaihtoehtoinen 
väline

Rekisteröinti, 
henkilötietojen 

ylläpito

Palvelut

Henkilötietojen osoittaminen 
sähköisessä ja käyntiasioinnissa 

mobiiliratkaisulla

Henkilöllisyyden osoittaminen 
sähköisessä asioinnissa 

vaihtoehtoisella välineellä

Henkilöllisyyden ja 
henkilötietojen 
tarkistaminen sähköisessä 
ja käyntiasioinnissa

Identiteettien hallinta ja 
niihin liittyvät rajapinta- ja 
tietopalvelut
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