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1 KÄSITTEET JA LYHENTEET 

 

Avainpari  Muodostuu julkisesta ja yksityisestä salausavaimesta, jotka ovat 
matemaattisesti toisiinsa liittyviä siten, että niiden avulla voidaan tehdä 
salausoperaatioita.  

CA  Certificate Authority, Varmentaja - luotettu puolueeton kolmas osapuoli, 
joka myöntää ja ylläpitää sähköisiä varmenteita sekä niihin liittyviä muita 
palveluja (rekisteröinti, julkisten avainten hakemistot, sulkulistat)  

CRL  Certificate Revocation List. Sulkulista, mitätöintilista, revokointi-lista. Lista 
käytöstä poistetuista varmenteista.  

FIPS  Federal Information Protection Standard. FIPS-140-1 ja FIPS-140-2 ovat 
salausmoduuleita ja -algoritmeja koskevia tietoturva-vaatimuksia.  

Hakemisto  Tietovarasto, johon voidaan tallettaa mm. varmenteet ja sulkulistat.  

HSM-laite  Hardware Security Module. Salausavainten suojaamiseen tarkoitettu 
erikoislaite.  

Hyväksyminen  Samlinkin PKI-ohjausryhmä hyväksyy dokumenttiin tehdyt muutokset. 
Dokumentin ylläpitovastuu on varmentajalla. Varmenne-tuotanto ja 
varmentaja huolehtivat omalta osaltaan tarvittavista päivityksistä ja 
toimittavat päivitetyn dokumentin varmentajan vastuuhenkilölle. 
Varmentajan vastuuhenkilö toimittaa hyväksymisen jälkeen dokumentin 
varmennetuotannon arkkitehtuurivastaavalle.  

Julkinen avain  Yleiseen tietoon tarkoitettu salausavain. Julkisella avaimella salatut tiedot 
voidaan lukea vain käyttäen sen vastinparina toimivaa yksityistä avainta. 
Julkista avainta käytetään myös sähköisen allekirjoituksen tarkistukseen.  

Juridinen henkilö  Oikeushenkilöitä, eli juridisia henkilöitä ovat kauppaoikeudelliset yhteisöt 
(kuten osakeyhtiöt ja osuuskunnat), siviilioikeudelliset yhteisöt (kuten 
yhdistykset ja säätiöt) sekä julkisyhteisöt (kuten valtio, kunnat tai 
seurakunnat).  

Laite  Laitteella tarkoitetaan fyysistä laitetta, kuten esimerkiksi työasema 
(workstation) tai palvelin laite (server). 

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol. Hakemistokäyttöön tarkoitettu 
standardi rajapinta.  

LDAPS  LDAP-prokollan SSL-tekniikalla suojattu (salattu) versio  

Luottava osapuoli  Varmentajan toimintaan ja sen luomiin varmenteisiin luottava sekä niitä 
hyödyntävä taho.  

OID  Object Identifier. Globaalisti yksikäsitteinen tunnistenumero.  

Palvelin  Palvelimella tarkoitetaan palvelua (service) jonka ilmentymää voidaan ajaa 
useassa eri laitteessa  

Palvelinhallinta  Samlinkin tai Samlinkin asiakasyrityksen infrasta vastuussa oleva 
organisaatio.  
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Palvelusopimus  Sopimus palvelusta, jonka käyttö edellyttää tässä dokumentissa 
kuvattujen varmenteiden käyttöä  

PKI  Public Key Infrastructure. Varmentajan toimintaan liittyvien teknisten ja 
hallinnollisten ratkaisujen kokonaisuus.  

Rekisteröijä  Taho, joka vastaa rekisteröinnistä.  

Rekisteröinti  Prosessi, joka sisältää varmenteen haltijan tunnistamisen, tarvittavien 
tietojen keräämisen ja niiden toimittamisen varmennepyyntöä varten. 
Rekisteröintiin voi liittyä useita rekisteröintivastaavia.  

Rekisteröintivastaava  Henkilö, joka vastaa tietojen keräämisestä ja rekisteröinnistä 
Varmennepyyntöä varten.  

RFC  Request For Comments. Kokoelma standardeja, jotka mm. määrittelevät 
vaatimuksia varmentajan toiminnalle.  

RSA  Epäsymmetrinen salausalgoritmi, joka perustuu avainparien käyttöön.  

Samlinkin asia-
kasyritys  

Samlinkin asiakasyrityksellä tarkoitetaan yrityksiä, joille Samlink toimittaa 
tietojärjestelmiä tai tietojärjestelmäpalveluja.  

Palvelusopimuksen 
haltija  

Palvelusopimuksen haltijana toimii pääsääntöisesti pankki, mutta 
palvelusopimuksen haltijana voi toimia myös Samlink.  

Pankki  Pankki toimii varmenteita käyttävän palvelun tarjoajana. Varmenteen 
haltija hankkii varmenteet tekemällä palvelusopimuksen palvelusta, jonka 
käyttöön varmenteet liittyvät  

Sopimusten sulku-
palvelu  

Palvelusopimusten sulkupyyntöjä vastaanottava taho, jonka varmentaja 
on valtuuttanut erillisellä sopimuksella.  

Sopimusjärjestelmä  Tietojärjestelmä, jolla rekisteröidään varmenteen haltijalle palvelusopimus 
palvelusta, jonka käyttämiseen tässä dokumentissa kuvattuja varmenteita 
käytetään  

Sovellus  Sovelluksella (application) tarkoitetaan ohjelmaa, jonka eri ilmentymiä 
voidaan ajaa useassa eri laitteessa.  

SSL  Secure Sockets Layer, internetissä yleisesti käytettävä tietoturva-
protokolla  

SSW  Sonera SecureWeb, varmennetuotannon tietoturvapalvelu, jonka avulla 
useimmat varmennetuotannon varmennehallintaohjelmistot on suojattu  

Sulkulista  Kts. CRL  

Sulkupalvelu  Varmenteiden sulkupyyntöjä vastaanottava taho.  

Varmenne  Varmenteen haltijan nimestä ja julkisesta avaimesta muodostettu tieto, 
jonka varmentaja on allekirjoittanut sähköisesti. Varmenne todistaa tietyn 
julkisen avaimen kuuluvan tietylle haltijalle.  

Varmennepalvelu  Varmenteiden tuottamiseen liittyvät järjestelmät, henkilöit ja prosessit 
kokonaisuutena. Varmennepalvelun osatoimintoja ovat rekisteröinti, 
varmennetuotanto, hakemistopalvelu, sulkupalvelu ja sulkulistapalvelu.  

Varmenneperiaatteet  Kuvaa vaatimukset varmenteiden myöntämiselle, tuottamiselle ja käytölle.  
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Varmennepyyntö  Varmenteen hakijan tiedot ja julkisen avaimen sisältävä pyyntö 
varmenteen tuottamisesta.  

Varmennetuotanto  Varmennetuotanto hallinnoi varmennusjärjestelmää, tuottaa varmenteet ja 
ylläpitää niiden tilatietoa.  

Varmennuskäytäntö  Kuvaa varmentajan toiminnan varmenneperiaatteita noudattaen.  

 

2 INLEDNING 

 

Samlink Customer CA certifieringspraxis (nedan certifieringspraxis) är en av Oy Samlink Ab 
(nedan Samlink) godkänd beskrivning av den praxis som iakttas vid utfärdandet och 
användningen av certifikat i enlighet med Samlink Customer CA certifikatprinciper (nedan 
certifikatprinciper). 

certifikatutfärdaren (Samlink) och eventuella underleverantörer samt certifikatinnehavare 
och parter som förlitar sig på certifikaten ska iaktta denna certifieringspraxis i alla 
situationer där man använder certifikat som utfärdats av certifikatutfärdaren. 

Strukturen på certifieringspraxisen följer strukturen i Samlinks certifikatprinciper, vilken 
täcker största delen av innehållsfrågorna i anslutning till ett certifikats tillförlitlighet och 
produktionen av certifikat enligt rekommendationerna i Internet Engineering Task Forces 
standard RFC 2527. 

De tekniska och administrativa krav som ställs på produktion av kvalitetscertifikat har 
beaktats i certifikattjänsten. 

2.1 ALLMÄN BESKRIVNING 

Denna certifieringspraxis tillämpas på certifikat som utfärdas av Samlink i egenskap av 
certifikatutfärdare i enlighet med Samlinks certifikatprinciper. 

certifikatutfärdaren kan använda underleverantörer i tillhandahållandet av certifikattjänsten. 

2.2 IDENTIFIERARE 

Detta dokument identifieras som Samlink Customer CA certifieringspraxis med den 
entydiga koden OID 1.2.246.558.10.09704098.11.1 v.1.0. 

certifieringspraxisen är tillgänglig för alla parter som förutsätts iaktta den. 

2.3 CERTIFIERINGSORGANISATION OCH CERTIFIKATENS TILLÄMPBARHET 

2.3.1 Certifikatutfärdare 

I denna certifieringspraxis är Samlink den som utfärdar certifikaten. I certifikat som utfärdats 
av certifikatutfärdaren är dennes namn ”CN = Samlink Customer CA, O = Samlink, C = FI”. 

Förutom att utfärda och publicera certifikat har certifikatutfärdaren till uppgift att se till att det 
finns en Spärrtjänst för certifikatinnehavarna och en spärrlistjäsnt för de förlitande parterna. 
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2.3.2 Certifikatproduktion 

Certifikatproduktionen administrerar systemet för produktion av certifikat, genererar och 
publicerar certifikat och upprätthåller deras statusuppgifter under hela deras livslängd. 
Certifikatproduktionen förbinder sig att iaktta denna certifieringspraxis. 

2.3.3 Registrerare 

Registreraren ansvarar för identifiering av certifikatinnehavaren, insamling av behövliga 
uppgifter och vidarebefordring av dem för certifikatbegäran. Flera registreringsansvariga 
kan beröras av registreringen. 

Betrodda personer i certifikatutfärdarens egen organisation, vilka utsetts för 
registreringsverksamheten, och andra instanser som certifikatutfärdaren eventuellt gett 
fullmakt till, kan arbeta som registrerare. 

Alla registrerare förbinder sig att iaktta denna certifieringspraxis. 

2.3.4 Certifikatinnehavare 

Certifikatinnehavarna definieras i certifikatprinciperna. Den privata nyckel som är kopplad 
till den öppna nyckeln som ingår i certifikatet är bara avsedd för ensambruk av 
certifikatinnehavaren. 

2.3.5 Förlitande part 

De Förlitande parter som nyttjar certifikat utfärdade av certifikatutfärdaren har definierats i 
certifikatprinciperna. Förlitande parten måste förbinda sig att fullgöra de skyldigheter som 
beskrivs i detta dokument. 

2.3.6 Spärrtjänst 

Alla som arbetar inom spärrtjänsten förbinder sig att iaktta denna certifieringspraxis. 

Spärrtjänsten definieras närmare i certifikatprinciperna. 

2.3.7 Katalog 

Certifikatutfärdaren publicerar spärrlistorna med certifikat i katalogen. 

2.3.8 Tillämpbarhet 

Certifikat utfärdade av certifikatutfärdaren kan bara användas i följande sammanhang: 

 för att verifiera ursprunget hos information i elektronisk form och att informationen är 
intakt 

 för att kryptera information eller nycklar i elektronisk form 

 för att säkerställa att information i elektronisk form hålls konfidentiell. 
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Olika certifikattypers tillämplighet beskrivs i respektive certifikatprinciper. 

Den som använder certifikat ska beakta nyckelns användningssyfte. Detta anges i fältet 
“Key Usage” på certifikatet. 

Filer och meddelanden som har krypterats med en nyckel som är kopplad till ett av 
certifikatutfärdaren utfärdat certifikat är inte avsedda för arkivering eller långtidsförvaring i 
den krypterade formen. En kryptering kan inte upplösas om nyckeln för detta inte längre 
finns till hands. 

Avtalet om certifikattjänsten kan innehålla begränsningar i anslutning till nycklarnas 
användningssyften och dessa bör tas fasta på vid användningen av certifikat. 

2.4 KONTAKTUPPGIFTER 

Samlinks Säkerhetsavdelning ansvarar för administration, underhåll och uppdateringar av 
denna certifieringspraxis. Upphovsrätten till certifieringspraxisen tillhör Samlink. 

certifieringspraxisen godkänns av PKI-styrgruppen, vilken tillsatts av Samlinks 
ledningsgrupp. Samlinks säkerhetsdirektör har rollen som föredragande. 

Frågor som gäller certifieringspraxisen kan riktas till: 

Oy Samlink Ab   turvallisuus@samlink.fi 

PB 130, Befästningsvägen 9  Tfn (09) 548 050 02601 

ESBO  Fax (09) 5480 5853 

Övriga kontaktuppgifter och servicetider finns på adressen http://sonetti.saminet.fi/. 

 

3 ALLMÄNNA VILLKOR 

 

3.1 SKYLDIGHETER 

3.1.1 Certifikatutfärdarens skyldigheter 

Certifikatutfärdarens skyldigheter gällande olika slags certifikat definieras i avsnitt 3.1.1. i 
certifikatprinciperna. 

3.1.2 Skyldigheter i anknytning till certifikatproduktion 

Certifikatproduktionens skyldigheter definieras för de olika certifikattyperna i avsnitt 3.1.2. i 
certifikatprinciperna. 

mailto:turvallisuus@samlink.fi
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3.1.3 Registrerarens skyldigheter 

Registrerarens skyldigheter beskrivs i avsnitt 3.1.3. i certifikatprinciperna. 

3.1.4 Certifikatinnehavarens skyldigheter 

Certifikatinnehavarens ansvar har i certifikatprinciperna lagts på den som underhåller det 
aktuella systemelementet. Iakttagandet av detta ansvar förutsätter att personen 

 sörjer för att det finns en säkerhetskopia av den privata nyckeln 

 omedelbart gör en begäran om spärrning av certifikatet under den tid spärrtjänsten 
för avtal är öppen, om en privat nyckel har korrumperats eller tagits ur bruk, eller om 
det finns anledning att misstänka att den äventyrats 

 omedelbart underrättar den som tillhandahåller tjänsten om att tjänsten har lagts 
ned. En nedläggning av tjänsten medför automatiskt en begäran om spärrning av 
certifikatet. 

 förstör den privata nyckeln och certifikatet från anordningen eller 
servertillämpningen när certifikatets giltighetstid går ut eller om certifikatet inte 
längre behövs för det ursprungliga användningssyftet. 

3.1.5 Spärrtjänstens skyldigheter 

Spärrtjänstens skyldigheter beskrivs i avsnitt 3.1.6. i certifikatprinciperna. 

3.1.6 Förlitande partens skyldigheter 

Förlitande partens skyldigheter beskrivs i 3.1.1. i certifikatprinciperna. 

3.1.7 Skyldigheter i anknytning till databanken 

Skyldigheterna i anknytning till databanken definieras i avsnitt 3.1.7. i certifikatprinciperna. 

3.1.8 Ansvarsskyldighet 

Certifikatutfärdarens och registrerarens ansvarsskyldigheter beskrivs i avsnitt 3.2. i 
certifikatprinciperna. 

3.2 EKONOMISKT ANSVAR 

Det ekonomiska ansvaret beskrivs i avsnitt 3.3. i certifikatprinciperna. 

3.3 TOLKNING OCH VERKSTÄLLANDE 

3.3.1 Tillämplig lagstiftning 

På denna certifieringspraxis tillämpas finländsk lag. 
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3.4 LÖSNING AV MENINGSSKILJAKTIGHETER 

Om det uppstår meningsskiljaktigheter om certifikattjänsten mellan certifikatinnehavaren 
och certifikatutfärdaren ska man i första hand sträva efter att lösa dem genom 
förhandlingar. Om samförstånd inte kan uppnås genom förhandlingar ska 
meningsskiljaktigheterna lösas med stöd av de avtal som ingåtts mellan certifikatutfärdaren 
och certifikatinnehavaren. 

3.5 AVGIFTER 

Avgifter för certifikattjänsterna tas ut enligt gällande servicetariffer. Debiteringsgrunderna 
beskrivs i avsnitt 3.5 i certifikatprinciperna. 

3.6 PUBLICERING OCH DATABANK 

Publiceringen av information beskrivs i avsnitt 3.6. i certifikatprinciperna. 

3.7 KONTROLLER 

Samlinks PKI-styrgrupp startar en process för att rätta till eventuella brister som kommit 
fram i granskningen av certifieringsverksamheten som utförts av Samlinks internrevision. 

För att rätta till brister som upptäckts i certifikatutfärdarens egen verksamhet sammanställs 
en plan som innehåller tidtabeller för korrigeringarna utifrån hur allvarliga felen är och hur 
länge korrigeringsåtgärderna kommer att pågå. 

Om brister har upptäckts i den verksamhet som drivs av certifikatutfärdarens 
underleverantör ska alla som berörs av detta underrättas. Underleverantören förutsätts 
rätta till bristerna inom en rimlig tid. 

Om granskningarna visar på behov av att göra ändringar i certifikatprinciperna eller 
certifieringspraxisen, ska ändringarna genomföras och meddelas såsom anges i avsnitt 9.1 
Ändringsförfarande i respektive dokument. 

Om en certifikatinnehavare eller Förlitande part yrkar på en separat revision av 
certifikattjänsten ska denne stå för kostnaderna. 

3.8 KONFIDENTIELL INFORMATION 

Att personuppgifterna om certifikatinnehavarna är konfidentiella och behandlingen av 
person- och identifieringsuppgifter beskrivs i avsnitt 3.8. i certifikatprinciperna. 

3.9 ÄGORÄTTER OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Ägorätter och immateriella rättigheter beskrivs i avsnitt 3.9. i certifikatprinciperna. 

3.10 AVTAL 

Avtal med olika parter i certifikattjänsten beskrivs i avsnitt 3.10. i certifikatprinciperna. 
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4 IDENTIFIERING OCH VERIFIERING 

 

4.1 NAMNGIVNINGSPRINCIPER FÖR CERTIFIKATUTFÄRDARENS CERTIFIKAT 

Uppgifter som identifierar certifikatutfärdarens certifikat: 

 

Samma namn på certifikatutfärdaren förekommer i fältet ”Issuer” även i alla andra certifikat 
som utfärdats av certifikatutfärdaren. 

4.2 

Första registrering 

4.2.1 

Namngivningsprinciper 

Vid registrering av en ny certifikatsinnehavare fastställs vilka uppgifter som ska registreras 
om denna i certifikatet. Identifieringsuppgifterna kan ingå i fältet ”Subject” och ”Subject 
Alternative Name” i certifikatet. 

Namngivningspraxisen och hur olika delar av namnet används beskrivs i avsnitt 4.2.1 i 
certifikatprinciperna. 

4.2.2 

Krav på namnen 

Kraven på namnen beskrivs i avsnitt 4.2.2. i certifikatprinciperna. 

4.2.3 

Namnens entydighet 

Det identifierande namnet ska vara entydigt för alla certifikat som utfärdas av 
certifikatutfärdaren. Entydighet innebär att certifikatutfärdaren inte utfärdar certifikat med 
identiska värden i namnet för olika anordningar, tillämpningar eller program. 

4.2.4 

Oklarheter i fråga om namn 

Hur oklarheter i fråga om namnen ska lösas beskrivs i avsnitt 4.2.4. i certifikatprinciperna. 

4.2.5 

Bevis på besittning av privat nyckel 

Vid ansökan om certifikat skickas begäran om certifikat till certifikatutfärdaren så att den är 
elektroniskt signerad, styrkt med en engångskod och ett engångslösenord eller med ett 
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behörigt dokument, utifrån vilket man kan verifiera ansökans ursprung och riktighet samt 
kontrollera motsvarigheten i certifikatbegäran som finns på ett annat datamedium. 

certifikatutfärdaren konstaterar att begäran kommit från sådan källa där den privata nyckel 
som motsvarar den öppna nyckel som ska certifieras har varit tillgänglig. 

4.2.6 

verifiering av registrerare 

certifikatutfärdaren identifierar och befullmäktigar de Registreringsansvariga som arbetar 
vid det egna registreringsstället. Vid registreringsuppgifterna verifieras de 
Registreringsansvariga med hjälp av certifikatet. 

Bara en befullmäktigad registrerare kan utföra registreringar. 

verifieringen av registrerare beskrivs närmare i certifikatprinciperna. 

4.2.7 

verifiering av organisation 

registreraren ska kontrollera rätten att använda det organisationsnamn som kommer på 
certifikatet. 

verifieringen av organisationer beskrivs närmare i certifikatprinciperna. 

4.2.8 

Identifiering av certifikatinnehavare 

certifikatinnehavaren företräds av den person som ansöker om certifikatet. Dennes 
behörighet att ansöka om certifikat kontrolleras i samband med registreringen. 

Identifieringen av certifikatinnehavare beskrivs närmare i certifikatprinciperna. 

4.3 

Förnyande av certifikat när giltighetstiden går ut 

Certifierade nycklar som varit i bruk ska inte certifieras på nytt utan i stället genereras nya 
nycklar. 

Giltighetstidens utgång beskrivs närmare i certifikatprinciperna. 

4.4 

Förnyande av certifikat efter giltighetstiden utgång eller makulering 

Om certifikatet har makulerats eller dess giltighetstid har gått ut, ska inget nytt certifikat 
genereras för de nycklar som varit i bruk. Förnyandet av certifikatet förutsätter nya nycklar. 

Förfaringssättet för att ansöka om ett nytt certifikat är det samma som vid förstaregistrering. 
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4.5 

Begäran om makulering av certifikat eller om avbrott i giltigheten 

Det är inte möjligt att avbryta ett certifikats giltighet. 

Den som begär makulering ska identifieras i spärrtjänsten. Identifieringen ska göras på ett 
sådant sätt att man kan verifiera personens rätt att begära makulering. 
Identifieringsmekanismerna ska ta fasta på möjligheten att någon lämnar in en olovlig 
begäran. 

Identifieringssättet beskrivs i certifikatprinciperna. 

Bara de som ansvarar för spärrtjänsten har rätt att lämna in en begäran om makulering av 
certifikat till certifikatutfärdarens system. Spärrtjänstansvariga identifieras med 
utgångspunkt i certifikatet. 

4.6 

Begäran om återställande av certifikat 

Efter makulering kan ett certifikat inte längre återställas. 

5 

Funktionsmässiga krav 

5.1 

Ansökan om certifikat 

certifikatbeställningar och -ansökningar ska göras upp och ifyllas enligt givna instruktioner 
och innehålla de uppgifter som krävs. Uppgifterna ska vara korrekta. 

Förfarandet för ansökan om certifikat beskrivs närmare i certifikatprinciperna. 

5.2 

Utfärdande av certifikat 

Utifrån en mottagen, elektroniskt signerad begäran om certifikat skapar 
certifikatproduktionen ett certifikat som signerats av certifikatutfärdaren. certifikatutfärdaren 
ansvararför att de uppgifter som specificerar utfärdade certifikat är förenliga med begäran 
om certifikat och med registreringsuppgifterna. 

certifikatets innehåll i avsnitt 8.1., certifikatprofiler. 

Följande bör särskilt uppmärksammas: 

 

Förfarandet för utfärdande av certifikat har anslutits på ett säkert sätt till processerna för att 
skapa och registrera nycklar. 
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certifikatutfärdaren ska se till att certifikatinnehavarens entydiga användarnamn hålls 
entydigt i de certifikat som certifikatutfärdaren utfärdar och som är i kraft. 

Registreringsuppgifternas integritet skyddas särskilt vid förmedlingen av uppgifter mellan 
de olika aktörerna i beställningsprocessen. 

5.3 

Godkännande av certifikat 

Installering av ett certifikat på en anordning eller en tillämpning är ett uttryck för att 
certifikatinnehavaren godkänner certifikatet och förbinder sig att följa certifikatprinciperna. 

5.4 

Makulering av certifikat 

På spärrlistan i Katalogen publiceras följande uppgifter om makulerade certifikat: 
serienummer, spärrningstid och orsakskod. Ett makulerat certifikat finns på spärrlistan 
minst till slutet av den giltighetstid som har angivits för certifikatet. 

5.4.1 

Omständigheter för makulering av certifikat 

certifikatutfärdaren kan även på beslut av Samlinks Säkerhetsavdelning, utan begäran från 
certifikatinnehavaren, makulera ett certifikat om det finns befogade grunder för detta. 
Sådana grunder är bl.a. följande: 

 

certifikatutfärdaren konstaterar att certifikatet inte har utfärdats i enlighet med 
certifikatprinciperna för det eller med denna certifieringspraxis. 

 

Det råder oenighet om ägorätten till namnet som ingår i certifikatet. 

 

certifikatinnehavaren bryter väsentligt mot avtalet som slutits med certifikatutfärdaren. 

5.4.2 

Rätt att begära makulering av certifikat 

Initiativ till makulering av ett certifikat kan tas även av certifikatutvärdaren med tillstånd av 
Samlinks Säkerhetsavdelning med utgångspunkt i tillförlitlig och giltig information som läggs 
fram av vilken som helst part med hänvisning till makuleringsomständigheterna i avsnitt 
5.4.1, Omständigheter för makulering av certifikat, i detta dokument eller i motsvarande 
avsnitt i certifikatprinciperna. 
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5.4.3 

Förfaringssätt vid begäran om makulering 

Begäran om makulering av certifikat kan riktas till spärrtjänsten antingen 

 

per telefon (säkerställ vid behov genom att ringa tillbaka), eller 

 

per e-post, där meddelandet har signerats elektroniskt av en person på 
serveradministrationen. 

Alla transaktioner i anslutning till makuleringen (begäran, grund och identifieringssätt) ska 
arkiveras. 

När certifikatet har makulerats slutgiltigt kan det inte längre tas i bruk. 

5.4.4 

Väntetid vid begäran om makulering 

certifikatinnehavaren ansvarar för att en begäran om makulering lämnas till spärrtjänsten 
utan dröjsmål under spärrtjänstens öppettider om omständigheterna förutsätter detta. 

certifikatutfärdaren ansvara inte för skada som vållats av oberättigad användning av en 
privat nyckel som skapats för en anordning eller en servertillämpning. 

certifikatutfärdaren ansvara för att information om makuleringen publiceras på spärrlistan 
enligt principerna som fastställts i certifikatprinciperna och certifieringspraxisen. 

5.4.5 

Publicering av spärrlistan 

spärrlisttjänsten tillhandahålls genom publicering av spärrlistor i en offentlig katalog. 
certifikatutfärdaren har signerat dessa spärrlistor elektroniskt. spärrlistans integritet 
säkerställs genom certifikatutfärdarens elektroniska signatur. 

spärrlistan publiceras med två (2) timmars mellanrum och är i kraft i fem (5) dygn. Vid fel, 
underhållsåtgärder och andra exceptionella situationer publiceras en ny spärrlista senast 
innan den föregående spärrlistans giltighetstid på fem dygn går ut. I varje spärrlista anges 
vid vilken tidpunkt den slutar att gälla. 

spärrlistan finns att tillgå i Katalogen 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan med undantag för 
i förväg anmälda underhållsavbrott. certifikatutfärdaren ansvarar inte för tjänstens 
tillgänglighet om felet eller avbrottet uppenbarar sig i system eller tjänster som är 
oberoende av certifikatutfärdaren. 

Katalogen kan samtidigt innehålla flera gällande spärrlistor. Den spärrlista som har 
publicerats senast innehåller den färskaste informationen. 
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5.4.6 

Krav på kontroll av spärrlistan 

Innan den Förlitande parten litar på certifikatet ska parten säkerställa att certifikatet inte har 
upptagits på spärrlistan. Ett certifikat är tillförlitligt bara om följande praxis för kontroll av 
uppgifterna på spärrlistan följs omsorgsfullt: 

 

Den Förlitande parten, som tar fram spärrlistan ur Katalogen, ska säkerställa att spärrlistan 
är äkta genom att kontrollera den elektroniska signaturen och den relaterade 
certifieringsstigen. 

 

Den förlitande parten ska också kontrollera spärrlistans giltighetstid för att vara säker på att 
den är i kraft. 

 

certifikat kan sparas lokalt i den Förlitande partens system, men före användningen ska det 
aktuella läget för varje certifikat kontrolleras med hjälp av spärrlistan för att utesluta en 
eventuell makulering. 

 

Om gällande uppgifter i spärrlistan inte är tillgängliga t.ex. på grund av en störning i 
systemet eller tjänsten, bör man inte lita på något certifikat. Godkännande av certifikatet i 
strid med detta villkor sker på den Förlitande partens egen risk. 

spärrlistorna finns på följande adress: 

URL=ldap://194.252.124.241:389/cn=Samlink%20Customer%20CA,o=Samlink,c=fi?certific
aterevocationlist;binary 

5.5 

Återställande av certifikat 

Det är inte möjligt att avbryta ett certifikats giltighet, och därför kan ett certifikat inte heller 
aktiveras på nytt. 

5.6 

Övervakning av informationssäkerheten 

5.6.1 

Information som ska sparas 

certifikatutfärdaren och certifikatproduktionen sparar automatiskt eller manuellt följande 
viktiga uppgifter i anslutning till certifieringsverksamheten: 
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Uppgifter om certifikatutfärdarens nycklars livscykel 

 

generering, säkerhetskopiering, återställande och förstörande av nycklar 

 

underhållstransaktioner i anknytning till den krypteringstekniska anordningens livscykel. 

Underhållstransaktioner som hänför sig till livscykeln hos certifikatutfärdarens och 
certifikatinnehavarnas certifikat 

 

certifikatbeställningar och -ansökningar, begäran om att förnya certifikaten för nya nycklar 

 

Tillfälliga avtalsspärrningar 

 

Makuleringar av certifikat 

 

Genereringar och publiceringar av certifikat 

 

Genereringar och publiceringar av spärrlistor. spärrlistor arkiveras inte men 
certifikatsystemet kontrollerar efter dygnsskiftet att alla makulerade certifikat finns upptagna 
på spärrlistan. 

Transaktioner i anslutning till upprätthållandet av informationssäkerheten 

 

transaktioner som utförts med hjälp av programverktyg som tillställts för sökningen av 
certifikat 

 

åtgärder som utförts av certifikatproduktionens personal i certifieringssystemet eller 
säkerhetssystemen, t.ex. installationer av program, anordningar och uppdateringar, 
åtgärder för återställande, nedkörning och omstart av system samt ändringar i 
systeminställningar. 

 

åtgärder när system kraschat, fel uppstått i anläggningarna eller vid andra avvikelser i 
systemen 
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transaktioner i routrar, brandväggar och system som bevakar angrepp 

 

passerkontrolltransaktioner i de lokaler där systemet för säkerhetskopiering drivs. 

Följande uppgifter ska sparas: typ av uppgift, datum och klocktid samt när det gäller 
automatiska loggar även det löpande numret och identifieraren för det system som 
producerar loggen. 

Beträffande begäran om makulering sparar certifikatutfärdarens Spärrtjänst de uppgifter 
som nämns i avsnitt 5.4.3, Förfaringssätt vid begäran om makulering. 

5.6.2 

Uppföljning av logguppgifter 

Loggar som är viktiga för säkerheten och verksamheten följs regelbundet av personalen på 
certifikatproduktionen. 

Utifrån larm från systemen utförs genomgångar av loggarna för att utreda misstänkta eller 
avvikande transaktioner. 

5.6.3 

Förvaringstid för logguppgifter 

Certifieringssystemets logguppgifter förvaras i minst ett år efter att de har genererats, och 
därefter arkiveras de för den tid som anges i avsnitt 5.7.2, Förvaringstid för arkivet. 

Viktiga logguppgifter som producerats i andra system men som har att göra med 
certifieringen förvaras i systemen i minst 10 dagar efter att de har genererats. Därtill kan 
logguppgifter överföras till en separat loggserver för förvaring eller till ett lagringsmedium 
för arkivering. 

5.6.4 

Skydd av logguppgifter 

Loggar som ska sparas manuellt och sådana loggar som produceras automatiskt i 
certifikatutfärdarens och certifikatproduktionens system skyddas med hjälp av 
behörighetsadministrationen och passerkontrollen mot ändringar, förstörelse och obehörig 
avläsning. 

Logguppgifterna från certifieringssystemet har signerats elektroniskt. 

5.6.5 

Säkerhetskopiering av logguppgifter 

Logguppgifterna från certifieringssystemet säkerhetskopieras regelbundet. 
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Praxisen för säkerhetskopiering av logguppgifter som härrör från certifikatutfärdarens och 
certifikatproduktionens övriga system beror på systemet och hur kritiska logguppgifter det 
handlar om. De mest väsentliga logguppgifterna säkerhetskopieras regelbundet. 

5.6.6 

System för insamling av logguppgifter 

certifikatutfärdarens och certifikatproduktionens system stödjer insamlingen av 
logguppgifter. Vissa administrativa transaktioner som ska utföras för produktionssystemet, 
t.ex. systemändringar och -uppdateringar samt administrativa transaktioner som hänger 
samman med CA-nycklarna registreras för hand i en fysisk logg. 

De logguppgifter som uppkommer automatiskt i systemen sparas i de aktuella 
tillämpningarna, nätverken och operativsystemen. Manuella loggar produceras i form av 
protokoll av certifikatproduktionens personal. 

5.6.7 

Testning av systemens sårbarhet 

certifikatproduktionen testar regelbundet sårbarheten hos de kritiska systemen med tanke 
på eventuella försök till intrång. Utifrån testresultaten uppdateras vid behov konfigureringen 
av brandväggar och andra system samt principerna och praxisen för verksamheten. 

5.7 

Arkivering av information 

5.7.1 

Information som ska arkiveras 

De mest kritiska logguppgifterna som nämns i avsnitt 5.6.1, Information som ska sparas, 
bl.a. alla loggar som genereras i certifieringssystemet samt manuellt gjorde loggar över 
åtgärderna i certifieringssystemet, arkiveras av certifikatproduktionen. 

Förutom nämnda logguppgifter ska åtminstone informationen nedan arkiveras av 
certifikatutfärdaren eller certifikatproduktionen: 

 

Avtal i anslutning till certifikattjänster 

 

Avtal i anslutning till certifikatproduktionen 

 

certifikatbeställningar och -ansökningar som certifikatutfärdaren mottagit 
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Utfärdade certifikat 

 

Begäran om makulering av certifikat som mottagits av certifikatutfärdarens Spärrtjänst 

 

Begäran om avbrott i Serviceavtalens giltighetstid som mottagits av spärrtjänsten för 
avtalen 

 

publicerade spärrlistor 

 

Alla versioner av certifikatprinciperna som certifikatutfärdaren har publicerat 

 

alla versioner av certifieringspraxisen som certifikatutfärdaren har publicerat 

 

Granskningsprotokoll som utarbetats av internrevisionen på Samlink. 

Informationen kan arkiveras både i elektronisk form och som fysiska dokument. 

5.7.2 

Förvaringstid för arkivet 

Alla uppgifter som nämns i avsnitt 5.7.1, Information som ska arkiveras, arkiveras i minst 
tre (3) år räknat från tidpunkten när de skapades. 

Avtal som gäller certifikattjänsten och certifikatproduktionen förvaras i minst tre (3) år räknat 
från tidpunkten när deras giltighetstid gick ut. 

Publicerade certifikat och registreringsuppgifterna om dessa samt spärrlistor arkiveras i 
minst tre (3) år räknat från tidpunkten när certifikatets giltighetstid går ut. 

certifikatutfärdaren garanterar inte förvaringen av arkiven efter att certifikatutfärdarens 
verksamhet har upphört. 

5.7.3 

Skydd av arkivet 

Arkiv som innehåller elektroniskt sparad information om generering och makulering av 
certifikat samt certifikat och spärrlistor har förlagts till brandsäkra lokaler som skyddas med 
hjälp av passerkontroll. Även uppgifter om ändringar i certifikatens produktionssystemmiljö 
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arkiveras i brandsäkra lokaler som skyddas med hjälp av passerkontroll. Övriga uppgifter 
som kräver arkivering förvaras i lokaler som åtminstone skyddas genom passerkontroll. 

5.7.4 

Säkerhetskopiera arkiv 

Arkivinformation som produceras i Certifieringssystemet säkerhetskopieras för alla 
eventualiteter så att informationen kan återställas från säkerhetskopian om det egentliga 
arkivet skulle förstöras. 

5.7.5 

Erhållande och kontroll av arkiverad information 

Arkivuppgifterna förvaras så att bara behöriga personer hos certifikatutfärdaren eller 
certifikatproduktionen kommer åt dem. Personer som utför kontroller i enlighet med avsnitt 
3.7, Kontroller, är berättigade att läsa arkiverad information. I övrigt levereras uppgifterna 
bara utifrån en skriftlig begäran inom de gränser som tillåts och förpliktas i finsk lagstiftning 
och under övervakning av Samlinks Säkerhetsavdelning. 

Till certifikatinnehavaren överlåts arkivinformation om denne själv. Uppgifterna överlåts 
utan extra kostnad inom ramen för rätten till insyn som stadgas i personuppgiftslagen. I 
övrigt debiteras avgifter som grundar sig på en rimlig arbetsmängd för sökning och leverans 
av uppgifter. 

5.8 

Förnyande av certifikatutfärdarens nycklar 

För certifikatutfärdaren skapas en ny signaturnyckel som är i kraft åtminstone lika länge 
som det längsta, av certifikatutfärdaren utfärdade certifikatets livscykel innan brukstiden för 
den nuvarande nyckeln för signering av certifikat går ut. Nyckeln används för signering av 
certifikat högst så länge att giltighetstiden för det sista certifikatet som signerats med den 
har gått ut innan nyckelns brukstid går ut. Det här säkerställer att spärrlistan alltid kan 
signeras med samma nyckel som de certifikat som eventuellt hamnar på listan har 
signerats med. 

Följande certifikat utfärdas i samband med byte av nyckel: 

 

Ett med certifikatutfärdarens nya privata nyckel signerat certifikat för certifikatutfärdarens 
gamla öppna nyckel 

 

Ett med certifikatutfärdarens gamla privata nyckel signerat certifikat för certifikatutfärdarens 
nya öppna nyckel 
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Ett med certifikatutfärdarens nya privata nyckel signerat certifikat för den öppna nyckeln i 
samma nyckelpar. 

5.9 

Återhämtning efter katastrof eller avslöjande av certifikatutfärdarens nyckel 

5.9.1 

Datorer, program och/eller information har korrumperats 

Produktionssystemet finns i dubbla uppsättning. Om ett fel uppstår i anläggningen överförs 
produktionen till reservanläggningen. Om ett programfel uppstår installeras programvaran 
på nytt. Om information korrumperas återställs informationen från säkerhetskopian. En 
sådan tas alltid före och efter varje systemändring och även annars regelbundet. De mest 
kritiska uppgifterna säkerhetskopieras minst fyra gånger i veckan. Om någon del av 
produktionssystemet utsätts för mer omfattande skada avbryts tjänsten. Avbrottet beror på 
problemets omfattning. 

5.9.2 

certifikatutfärdarens privata nyckel har avslöjats 

Om certifikatutfärdarens privata nyckel har avslöjats är proceduren följande. spärrlistor som 
har signerats med denna nyckel tas omedelbart bort från spärrlisttjänsten, varvid det inte 
längre finns tillräckliga grunder att lita på certifikat som signerats med den aktuella nyckeln. 
certifikatutfärdaren underrättar certifikatinnehavarna om att nyckeln har avslöjats och ger 
instruktioner om nödvändiga åtgärder på de intranätsidor som används av 
certifikatutfärdaren och Banken samt per e-post. För att verksamheten ska kunna fortsätta 
förutsätts att nya signaturnycklar skapas för certifikatutfärdaren samt att nya certifikat 
utfärdas för certifikatinnehavarna och elementen i datasystemen. 

5.10 

Nedläggning av certifieringsverksamheten 

De viktigaste åtgärderna i anslutning till nedläggning av verksamheten beskrivs i 
certifikatprinciperna. Samlinks PKI-styrgrupp ansvarar för åtgärderna i det här 
sammanhanget. 

certifikatutfärdaren meddelar att verksamheten upphör enligt följande: 

 

Att certifieringsverksamheten upphör meddelas på intranätsidorna som används av 
certifikatutfärdaren och Bankerna samt på en offentlig webbplats. 

 

Eventuella underleverantörer som har hand om uppgifter i anslutning till certifikattjänsten 
underrättas om nedläggningen per brev, i vilket man samtidigt säger upp avtalet om 
hanteringen av funktionerna inom certifikattjänsten för certifikatutfärdarens räkning. 
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Därtill ska certifikatutfärdaren vidta följande åtgärder i samband med nedläggningen: 

 

certifikatutfärdaren avslutar spärrlisttjänsten. Därefter föreligger det inte längre grunder att 
lita på certifikat som utfärdats av certifikatutfärdaren. 

 

certifikatutfärdaren förstör eller tar ur bruk sina Privata signaturnycklar så att de inte längre 
kan aktiveras för bruk. 

6 

Säkerhetsåtgärder 

6.1 

Fysiska säkerhetslösningar 

I registrerarens lokaler och vid rekrytering av personal iakttas de instruktioner som givits om 
säkerheten i lokalerna och om personalsäkerheten. 

Följande punkter gäller certifikatutfärdaren och eventuella underleverantörer som ansvarar 
för certifikatproduktionen. 

6.1.1 

Maskinrummets läge och struktur 

Anläggningen för produktion av certifikat är belägen i Finland i sådana lokaler vars fysiska 
skyddsnivå motsvarar minst kraven ”för mycket viktiga utrymmen” enligt 
Kommunikationsverkets föreskrift om fysiskt skyddande av teleföretags utrymmen och 
telenät (THK 48/1999 M). 

6.1.2 

Fysisk åtkomstkontroll 

Olovligt tillträde till sådana lokaler där man förvarar anläggningar som används för 
produktionen av certifikattjänsten har förhindrats. Utöver den egna personalen har bara 
personer som servar olika anläggningar och städpersonalen tillträde till maskinrummen och 
även dessa först när de har påvisat sin identitet och nödvändigheten av att besöka 
lokalerna. Om en person inte har beviljats permanent, personligt tillträde kan han eller hon 
röra sig i lokalerna bara i sällskap av en behörig person. 

Personalen har rätt att röra sig i lokalerna så att varje medarbetare under sin arbetstid bara 
har tillträde till de lokaler där han eller hon måste vistas för utförandet av arbetsuppgifterna. 
Hur personalen rör sig uppföljs regelbundet med hjälp av logguppgifterna från 
passerkontrollsystemet. 

Passerkontrollen till lokaler som kräver säkring har anordnats så att ingen kommer in utan 
att en anteckning om detta införs i passerkontrollsystemet. 
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6.1.3 

Elektricitetsmatning och luftkonditionering 

Kontinuiteten i certifikatsystemets verksamhet säkerställs med hjälp av ett 
strömförsörjningssystem med oavbruten funktion och med reservkraftanläggningar. 
Maskinrummen har ett luftväxlingssystem där man kan följa upp lufttemperaturen och -
fuktigheten. 

6.1.4 

Skydd mot vattenskador 

Maskinrummet bevakas med hjälp av fuktighetsdetektorer. Golvet är upphöjt och det finns 
ett dräneringssystem för eventuella vattenskador. 

6.1.5 

Brandsäkerhet 

Maskinrummen ingår i det automatiska brandlarmssystemet. Lokalerna har försetts med 
brandvarnare. För eventuella krissituationer upprätthålls en primärsläckningsgrupp. 

6.1.6 

Förvaring av datamaterial 

Datamedier i vilka man har sparat information om produktionssystemet för certifikaten eller 
information som uppkommer i detta lagras i samma säkra lokaler som själva systemet. Se 
även avsnitt 6.1.8, Säkerhetskopior som förvaras annanstans. 

6.1.7 

Hantering av avfallsmaterial 

Diskar, magnetband och installationsdisketter i anslutning till Certifieringssystemet jämte 
deras säkerhetskopior, vilka inte lagras permanent i lokalerna där certifikaten produceras, 
förstörs på ett säkert sätt vartefter de blir överflödiga. 

6.1.8 

Säkerhetskopior som förvaras annanstans 

Logguppgifterna som genereras i Certifieringssystemet säkerhetskopieras. 
Säkerhetskopiorna förvaras i lokaler som är skilda från certifikatutfärdarens 
produktionslokaler. Skyddandet av dessa lokaler är på samma nivå som för 
certifikatutfärdarens produktionslokaler. 

6.2 

Funktionella säkerhetslösningar 

6.2.1 
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Betrodda tjänsteinnehavare 

De betrodda tjänsteinnehavarna har följande ansvarsområden: 

 

den som ansvarar för informationssäkerheten: övergripande ansvar för verkställandet av 
säkerhetsrutinerna 

 

systemadministratören: konfigurering, system och installationsbeställningar gällande de 
tillförlitliga systemen som certifikatutfärdaren använder för att skapa och makulera certifikat, 
samt felutredningar och åtgärder för administration av certifikatutfärdarens Privata nycklar. 

 

den som underhåller systemet: daglig övervakning av driften av certifikatutfärdarens 
tillförlitliga system, säkerhetskopiering, ibruktagande av reservsystem och hantering av 
återhämtningsåtgärder samt beställda installationer och felutredningar på systemnivå 

 

den som utvärderar systemet: Underhåll och kontroll av arkiv och inspektionsloggar i 
anslutning till certifikatutfärdaren tillförlitliga system 

 

Registreringsansvarig: insamling och registrering av uppgifter som behövs för att skapa 
certifikat 

 

den som ansvarar för certifikatutfärdarens Spärrtjänst: godkännande av åtgärder i 
anslutning till makulering av certifikat och spärrlistan 

 

bland de Betrodda tjänsteinnehavarna fördelas ansvaret för certifieringsverksamheten 
enligt följande: 

Betrodd tjänsteinnehavare 

Part inom certifieringsverksamheten 

Den som ansvarar för informationssäkerheten 

certifikatutfärdaren, certifikatproduktionen 

Systemadministratören 

certifikatproduktionen 
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Den som underhåller systemet 

certifikatproduktionen 

Den som utvärderar systemet 

certifikatutfärdaren, certifikatproduktionen 

Registreringsansvariga 

Innehavaren av Serviceavtalet 

Den som ansvarar för certifikatutfärdarens Spärrtjänst 

certifikatutfärdaren 

Den som ansvarar för spärrtjänsten för avtal 

Den utomstående aktören som ansvarar för spärrtjänsten 

De personer som handlar i betrodda roller förbinder sig att iaktta denna certifieringspraxis. 

6.2.2 

Antal personer som krävs för olika uppgifter 

certifikatutfärdaren sörjer för att det för varje uppgift har anställts ett tillräckligt antal 
medarbetare och att enskilda personer inte kan agera i alla roller samtidigt. 

Vissa åtgärder kräver att flera personer medverkar samtidigt. Genomförande av ändringar, 
säkerhetskopiering av certifikatutfärdarens privata nyckel och återställande av den till 
certifikatutfärdarens produktionsmiljö förutsätter att minst två personer deltar. Generering 
av certifikatutfärdarens privata nyckel förutsätter närvaro av minst fyra personer. 

6.2.3 

Identifiering och verifiering av betrodda tjänsteinnehavare 

certifikat behövs för identifiering av följande tjänsteinnehavare: 

 

Systemadministratören 

 

Den som ansvarar för certifikatutfärdarens Spärrtjänst. 

Vid identifieringen av tjänsteinnehavarna nedan räcker det i regel med användarnamn och 
lösenord. Om fullföljandet av förpliktelser som hör till en betrodd roll innebär 

användning av certifikatutfärdarens mest kritiska system, förutsätter inloggningen 
identifiering som grundar sig på ett certifikat även av dem som arbetar i följande roller: 
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Den som ansvarar för informationssäkerheten 

 

Den som underhåller systemet 

 

Den som utvärderar systemet. 

6.3 

Personsäkerhet 

6.3.1 

Praxis för kontroll av bakgrundsinformation 

Följande tjänsteinnehavares bakgrund kontrolleras: 

 

Den som ansvarar för informationssäkerheten 

 

Systemadministratören 

I övrigt låter certifikatutfärdaren och den eventuella underleverantören av 
certifikatproduktionen kontrollera medarbetarnas bakgrundsuppgifter efter prövning och 
beroende på medarbetarens roll i produktionen av certifikattjänster. 

6.3.2 

Krav på utbildning 

Nya medarbetare hos certifikatutredaren och en eventuell underleverantör av 
certifikatproduktionen får inskolning i certifieringsverksamheten på det allmänna planet och 
i de relaterade säkerhetskraven samt särskilt i de egna arbetsuppgifterna. Principerna för 
informationssäkerheten, certifikatprinciperna och certifieringspraxisen är material som 
behandlas vid inskolningen. Vid behov anordnas personliga kurser och utbildningar som 
anpassats till personens uppgifter och roll. 

Kompletteringsutbildning hålls för personalen vid behov. 

6.3.3 

Följder av otillåtna åtgärder 

Om certifikatutfärdaren eller en eventuell underleverantör av certifikatproduktionen 
upptäcker missbruk, ska den berörda medarbetaren omedelbart förflyttas till andra uppgifter 
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och alla dennes behörigheter till systemen för certifieringsverksamheten annulleras. När det 
gäller de fortsatta åtgärderna iakttas gällande praxis hos certifikatutfärdaren och 
underleverantören. 

6.3.4 

Krav på kontraktarbetare 

Kraven på kontraktarbetare är de samma som kraven på fast anställd personal. 

7 

Tekniska säkerhetslösningar 

Detta kapitel behandlar krav i anslutning till principerna för hantering av Öppna och Privata 
nycklar och den tekniska övervakningen av dem. Kraven gäller certifikatutfärdaren, en 
eventuell underleverantör som ansvarar för certifikatproduktionen, övriga eventuella 
underleverantörer och certifikatinnehavarna. 

7.1 

Generering, ibruktagande och skydd av certifikatutfärdarens nyckelpar 

7.1.1 

Generering av certifikatutfärdarens nyckelpar 

certifikatutfärdarens nyckelpar skapas enligt en procedur som godkänts av 
certifikatutfärdaren. nyckelparet skapas i certifikatproduktionens fysiskt skyddade lokaler 
med hjälp av certifieringssystemet och en HSM-anordning som visar på hög säkerhetsnivå 
(se avsnitt 7.1.6, Skydda certifikatutfärdarens privata nyckel. I processen för att skapa 
nycklar medverkar Betrodda tjänsteinnehavare som har befogenhet för denna uppgift. 
Minst två personer ska närvara när nycklar skapas. Därtill krävs närvaro av minst två 
övervarare som utsetts av certifikatutfärdaren. Åtgärderna under proceduren för att skapa 
nycklar antecknas i ett protokoll och varje närvarande styrker protokollet med sin 
underskrift. Protokollet förvaras enligt anvisningarna i avsnitt 5.7, Arkivering av information. 

7.1.2 

Leverans av certifikatutfärdarens öppna nyckel till Förlitande parter 

certifikatutfärdarens öppna nyckel finns att tillgå på de intranätsidor som är gemensamma 
för certifikatutfärdaren och Bankerna samt på en offentlig webbplats, där man publicerar 
certifikatutfärdarens signerade certifikat för den öppna nyckeln samt ett sammandrag av 
certifikatet (det så kallade fingeravtrycket). 

7.1.3 

Längd på certifikatutfärdarens nyckel och tillämpad algoritm 

För signering av certifikat och spärrlistuppgifter använder certifikatutfärdaren en 
signaturnyckel som grundar sig på RSA-algoritmen. Nyckelns längd är minst 4096 bitar. 
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7.1.4 

Användningstid för certifikatutfärdarens nyckelpar 

Användningstiden för certifikatutfärdarens privata nyckel är högst tjugofem (25) år. 
Användningstiden kan inte vara längre än giltighetstiden för ett certifikat som utfärdats med 
anknytning till nyckeln. Om certifikatinnehavarens certifikat makuleras, signeras spärrlistan 
med samma nyckel som det aktuella certifikatet har signerats. Nyckeln måste kunna 
användas, under giltighetstiden för certifikat som ansluter till denna, för makulering av även 
det sista av certifikatinnehavarens certifikat som har signerats med denna nyckel under det 
sista certifikatets hela giltighetstid. Nyckeln kan alltså användas för signering av 
certifikatinnehavarnas certifikat under den tid nyckeln är i 

användning med avdrag för den längsta giltighetstiden för en certifikatinnehavares 
certifikat. Därefter ska ett nytt nyckelpar skapas för certifikatutfärdaren för signeringen av 
certifikat. 

7.1.5 

Användningssyften med certifikatutfärdarens nycklar 

certifikatutfärdarens signaturnyckel kan bara användas i certifikatutfärdarens fysiskt 
skyddade lokaler under övervakning av betrodda tjänsteinnehavare med hjälp av 
certifieringssystemet och en HSM-anordning som beskrivs i avsnitt 7.1.6, Skydda 
certifikatutfärdarens privata nyckel. 

Användningssyftena för certifikatutfärdarens öppna nyckel, vilka anges i fältet ”key usage” 
på certifikatutfärdarens certifikat, är följande: 

 

keyCertSign (kontroll av certifikatutfärdarens signatur på certifikatinnehavarnas certifikat) 

 

CRLSign (kontroll av signaturen på spärrlistuppgifter som publicerats av 
certifikatinnehavaren). 

OBS! certifikatutfärdaren kan använda sina signaturnycklar för utfärdande av certifikat även 
i egenskap av ”rotutfärdare”, varvid en annan certifikatutfärdare är innehavare av det 
utfärdade certifikatet. 

7.1.6 

Skydd av certifikatutfärdarens privata nyckel 

certifikatproduktionen har säkerställt skyddandet av certifikatutfärdarens Privata 
signaturnycklar genom en kombination av fysiskt skydd, fastställda rutiner, åtkomstkontroll 
och behörigheter. 

I ett certifieringssystem som är beläget i ett säkert, fysiskt skyddat utrymme hör enHSM-
anordning (Hardware Security Module), med vilken certifikatutfärdarens signaturnyckel har 
skyddats. HSM-anordningen montsvarar minst standarden FIPS 140-2 level 2. 
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certifikatproduktionen ser med hjälp av den tekniska bevakningen och fastställda rutiner till 
att ingen ensam kommer i besittning av medel får åtkomst till den miljö där den privata 
nyckeln har sparats eller kommer åt att använda nyckeln på något sätt. Kritiska åtgärder i 
anslutning till signaturnyckeln, t.ex. att spara, säkerhetskopiera och återställa den, vidtas 
alltid av fler än en person. 

Åtgärder för att återställa en nyckel förutsätter användning av sådana aktiveringsuppgifter 
som har sparats i delar som distribuerats till separata, säkra lokaler och vars åtkomst har 
spridits på ett av certifikatutfärdaren fastställt antal Betrodda tjänsteinnehavare. 
Återställandet av nyckeln förutsätter att minst två Betrodda 

tjänsteinnehavare och två av certifikatutfärdaren utsedda övervakare medverkar i 
proceduren. 

7.1.7 

Tredje part och lagring av certifikatutfärdarens privata nyckel 

certifikatutfärdarens privata nyckel kopieras och sparas under inga omständigheter enligt 
metoden ”key escrow”. 

7.1.8 

Säkerhetskopiering av certifikatutfärdarens privata nyckel 

För den händelse att certifikatutfärdarens Privata signaturnyckel förstörs finns ett system 
för återställandet av den. I säkerhetskopian ska certifikatutfärdarens privata nyckel 
förekomma i krypterad och fragmenterad form. Två Betrodda tjänsteinnehavare inom 
certifikatproduktionen ska närvara vid den fysiska behandlingen av säkerhetskopiorna. 

7.1.9 

Arkivering av certifikatutfärdarens privata nyckel 

certifikatutfärdarens privata nyckel ska inte arkiveras. 

7.1.10 

Aktivering av certifikatutfärdarens privata nyckel 

Aktivering av certifikatutfärdarens privata nyckel behandlas i avsnitt 7.1.1, Skapa 
certifikatutfärdarens nyckelpar. Aktiveringen utförs av en Betrodd tjänsteinnehavare efter att 
certifieringssystemet har identifierat tjänsteinnehavaren med hjälp av en tung 
identifieringsmekanism. Nyckeln hålls aktiv i certifieringssystemet tills användningen av den 
avbryts t.ex. på grund av underhållsåtgärder. 

7.1.11 

Avaktivering av certifikatutfärdarens privata nyckel 

En Betrodd tjänsteinnehavare kan avaktivera certifikatutfärdarens privata nyckel. 

7.1.12 
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Förstörande av certifikatutfärdarens privata nyckel 

När användningen av certifikatutfärdarens privata nyckel upphör ska alla kopior av den 
förstöras eller förvaras så att användningen av kopiorna förhindras. 

7.1.13 

Arkivering av certifikatutfärdarens öppna nyckel 

certifikatutfärdaren arkiverar gällande och föråldrade Öppna nycklar såsom beskrivs i 
avsnitt 5.7, Arkivering av uppgifter. 

7.2 

Generering, ibruktagande och skydd av certifikatinnehavarens nyckelpar 

7.2.1 

Generering av certifikatinnehavarens nyckelpar 

certifikatinnehavaren sörjer för att de nyckelpar som ansluter till beställda certifikat 
genereras med egna komponenter och i enlighet med den säkerhetsnivå som 
komponenterna erbjuder. 

7.2.2 

Leverans av certifikatinnehavarens öppna nyckel till certifikatutfärdaren 

certifikatinnehavaren ansvarar för att den öppna nyckel som ska komma att användas av 
en utrustning eller en servertillämpning skickas på ett tryggt sätt till certifikatutfärdaren. 

7.2.3 

Längd på certifikatinnehavarens nycklar och tillämpad algoritm 

Längden på de nycklar som ska användas i samband med RSA-algoritmen´, vilken 
tillämpas av certifikatinnehavarna, är minst 2048 bitar. 

7.2.4 

Användningstid för certifikatinnehavarens nyckelpar 

certifikatets giltighetstid bestämmer användningstiden för certifikatinnehavarens Öppna och 
Privata nycklar, och den kan vara högst två (2) år. Nycklar certifieras inte på nytt när 
giltighetstiden för de relaterade certifikaten går ut. 

7.2.5 

Användningssyften med certifikatinnehavarens nycklar 

certifikatinnehavarens Privata nycklar kan bara användas för sådana ändamål som 
motsvarar användningssyftena för Öppna nycklar i tabellen i avsnitt 8.1 i 
certifikatprinciperna, certifikatprofiler. 
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7.2.6 

Skydd av certifikatinnehavarens privata nyckel 

certifikatinnehavaren ska skydda den privata nyckel som hör till certifikatet. 

7.2.7 

Arkivering av certifikatinnehavarens privata nyckel 

certifikatinnehavarens privata nyckel arkiveras inte av certifikatutfärdaren. 

7.2.8 

Förstörande av certifikatinnehavarens privata nyckel 

certifikatinnehavaren ser till att den privata nyckel som anknyter till certifikatet förstörs efter 
att certifikatets livscykel har gått ut. 

7.2.9 

Arkivering av certifikatinnehavarens öppna nyckel 

certifikatutfärdaren arkiverar certifikatinnehavarens öppna nyckel såsom beskrivs i avsnitt 
5.7, Arkivering av uppgifter. 

7.3 

Säkerhetslösningar i datasystemen 

Vid upprätthållandet av säkerhetsnivån hos datasystemen tillämpas kraven i 
certifikatutfärdarens principer om informationssäkerheten. 

7.3.1 

Datasystemens säkerhetsklassificering 

Vid säkerhetsklassificeringen av systemen inom certifikatproduktionen iakttas en 
säkerhetsklassificeringspraxis i flera plan för datasystem, vilken fastställts av den 
underleverantör som ansvarar för certifikatproduktionen. 

7.3.2 

Identifiering av datasystemets användare och åtkomstkontroll 

Genom åtkomstkontrollen identifieras Betrodda tjänsteinnehavare innan de kommer in i 
systemen (se avsnitt 6.2.3, Identifiering och verifiering av Betrodda tjänsteinnehavare). 
Systemen gör det också möjligt att spåra åtgärder som vidtagits av olika användare. 

7.3.3 

Åtgärder som kräver flera personers närvaro 
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Vissa åtgärder i anslutning till certifieringssystemet förutsätter att flera personer medverkar 
(se avsnitt 6.2.2 Antal personer som krävs för olika uppgifter). 

7.3.4 

Kapacitetsövervakning 

Användningen av systemresurserna följs upp kontinuerligt och det automatiska 
övervakningssystemet ger larm om fastställda gränser överskrids. 

7.3.5 

Krav i anslutning till övervakningen av informationssäkerheten 

Krav som gäller certifikatutfärdarens system och informationssäkerheten i verksamheten 
beskrivs i avsnitt 5.6, Övervakning av informationssäkerheten. 

7.3.6 

Hantering av exceptionella situationer 

Rapporteringspraxis och åtgärdsplaner har fastställts för olika exceptionella situationer. 

7.3.7 

Säkerhetskrav på datamaterialet 

Förvaring och arkivering av datamaterial och hantering av överflödigt material behandlas i 
6.1.6, Förvaring av datamaterial, och 6.1.7, Hantering av avfallsmaterial. 

7.4 

Säkerhetslösningar för hanteringen av livscykeln 

7.4.1 

Hantering av systemutvecklingen 

Vid arbetet med att utveckla systemet för certifikatproduktionen används en separat 
testningsmiljö i vilken de ändringar som utvecklingsarbetet resulterat i testas innan de införs 
i produktionssystemet. 

Alla ändringar som införs i produktionssystemet dokumenteras omsorgsfullt. 

7.4.2 

Hantering av informationssäkerheten 

7.4.2.1 

Upprätthållandet av informationssäkerheten 
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certifikatutfärdaren iakttar sina informationssäkerhetsprinciper, certifikatprinciperna och 
denna certifieringspraxis i hela sin verksamhet. Kontroller av verkamheten beskrivs i avsnitt 
3.7, Kontroller. 

certifikatutfärdaren ser till att informationssäkerheten upprätthålls i de funktioner som lagts 
ut på entreprenad och att fastställda principer och förfaringssätt iakttas av 
underleverantörerna. 

7.4.2.2 

Resurshantering 

certifikatutfärdaren och en eventuell underleverantör av certifikatproduktionen iakttar 
informationssäkerhetsprinciper som utarbetats för skyddandet av de resurser som används 
för verksamheten och för den information som produceras och tillämpas i den. 

7.4.2.3 

Hantering av drifttjänsten 

Hanteringen av drifttjänsten grundar sig på verkställande av de 
informationssäkerhetsprinciper som sammanställts av certifikatutfärdaren och en eventuell 
underleverantör av certifikatproduktionen, iakttagande av sammanställda instruktioner och 
verkställande av de ansvarsområden som fastställts i underleverantörsavtalen samt 
övervakning av de funktioner som förutsätts i informationssäkerhetsprinciperna, 
instruktionerna och ansvarsområdena. 

7.4.2.4 

Kontroll av åtkomsten till systemen 

Vid hanteringen av behörigheterna till certifikatutfärdarens och certifikatproduktionens 
system och vid kontrollen av åtkomsten till dessa iakttas 

informationssäkerhetsprinciperna och fastställd praxis. Hanteringen av behörigheterna till 
olika system sköts av personer som befullmäktigats särskilt för detta. 

7.4.2.5 

Hantering av HSM-anordningen 

certifikatproduktionen har sammanställt en anvisning för hanteringen av HSM-anordningens 
livscykel i enlighet med kraven i certifikatprinicperna. HSM-anordningen är en utrustning 
som används för signering av certifikat och spärrlistor. 

7.5 

Säkerhetslösningar i datakommunikationsnätet 

Certifieringssystemet har separerats från det offentliga nätet med hjälp av brandväggar. De 
mest kritiska delarna av systemet är totalt isolerade från nätet. Därtill används ett system 
som skyddar mot försök till angrepp. 
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I trafiken mellan de olika delarna i certifikatutfärdarens system används en tung 
identifieringsmekanism i kombination med kryptering. 

8 

certifikat- och spärrlistprofiler 

8.1 

certifikatprofiler 

Alla certifikat som utfärdats i enlighet med certifikatprinciperna följer standarden X.509. 
certifikaten uppfyller kraven i dokumentet RFC 5280 ”Internet X.509 Public Key 
Infrastructure Certificate and CRL Profile". 

certifikaten är förenliga med version 3 av standarden X.509 och i dessa används följande 
standardbaserade certifikatutvidgningar: 

 

Identifierare för certifikatutfärdarens öppna nyckel (Authority key identifier) 

 

Identifierare för certifikatinnehavarens öppna nyckel (Subject key identifier) 

 

Ställe där spärrlistan publiceras (CRL distribution points) 

 

Utvidgning av nyckelns användningssyfte (Extended key usage) 

X.509-standarden tillåter även egenhändigt definierade certifikatutvidgningar. I certifikaten 
används inga privata certifikatutvidgningar. 

certifikatutvidgningen definieras som kritisk om man vill att det system som nyttjar 
certifikatet ska avvisa certifikatet om det inte känner igen den kritiska utvidgningen. Ingen 
av de ovan nämnda utvidgningarna har definierats som kritiska. 

För certifikatprinciperna har ansökts ett officiellt identifikationsnummer (OID) och i 
certifikatet ingår en hänvisning till certifikatprinciperna. 

8.1.1 

CA-certifikat 

I Samlink Customer CA-systemet ingår ett CA-certifikat som använder följande fält: 

Fältets namn 

Field name 
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Innehåll 

Version 

Version 

3 

Serienummer 

Serial number 

80:8e:c2:f0:14:25:e2:a3:99:01:a5:12:06:71:19:39 

Signaturalgoritm 

Signature algorithm 

sha256WithRSAEncryption 

certifikatets utfärdare 

Issuer 

C=FI, O=Samlink, CN=Samlink Customer CA 

Giltighetstid 

Validity 

Not Before: Aug 18 08:00:35 2009 GMT 

Not After : Aug 18 08:00:35 2034 GMT 

certifikatets innehavare 

Subject 

C=FI, O=Samlink, CN=Samlink Customer CA 

Uppgifter om certifikatinnehavarens öppna nyckel 

Subject public key info 

Public Key Algorithm: rsaEncryption 

RSA Public Key: (4096 bit) 

Identifierare för certifikatutfärdarens öppna nyckel 

Authority key identifier 

keyid:CA:80:38:33:93:8A:63:04:91:8D:05:69:56:68:42:35:E5:C7:FF:BC 
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Identifierare för certifikatinnehavarens öppna nyckel 

Subject key Identifier 

CA:80:38:33:93:8A:63:04:91:8D:05:69:56:68:42:35:E5:C7:FF:BC 

Plats för publiceringen av spärrlistan 

CDP CRL distribution points 

URL=ldap://194.252.124.241:389/cn=Samlink%20Customer%20CA,o=Samlink,c=fi?certific
aterevocationlist;binary 

Utvidgningen av nyckelns användningssyfte 

Extended key usage 

critical Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign 

8.2 

spärrlistprofil 

CRL-listor genereras i CA-systemet och införs i en offentlig katalog som upprätthålls av 
certifikatproduktionen. En hänvisning till denna katalog anges i CDP-fältet (se värdena i 
certifikatspecifikationen). 

Publikationerna görs med ett krypterat LDAPS-protokoll. Källadressen ska ha något av 
värdena 62.71.12.240-242. 

CRL-listor bildas alltid kompletta i normalt version2-format enligt PKIX-standarden så att 
komprimeringsalgoritmen är SHA256. Följande fält används: 

Fältets namn 

Field name 

Innehåll 

Version 

Version 

V2 

Signaturalgoritm 

Signature algorithm 

SHA256 

Sulkulistan julkaisija 
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Issuer 

CN = Samlink Customer CA 

O = Samlink 

C = FI 

Tidpunkt för publiceringen av spärrlistan 

Rffective date 

Tidpunkten då CRL skapades 

Tidpunkt för publiceringen av nästa spärrlista 

Next update 

Tidpunkt då giltigheten för CRL upphör (5 dygn från att det skapades) 

Copyright © OY SAMLINK AB 

OY SAMLINK AB SAMLINK CUSTOMER CA 

VARMENNUSKÄYTÄNTÖ 

42 (43) 

Makulerade certifikat 

Revoked certificates 

Identifierare för spärrlistans signaturnyckel 

Authority key identifier 

ca 80 38 33 93 8a 63 04 91 8d 05 69 56 68 42 35 e5 c7 ff bc 

spärrlistans ordningsnummer 

CRL number 

Löpande CRL-nummer 

Serienummer för föråldrade certifikat tas automatiskt bort från CRL-listorna i enlighet med 
PKIX-rekommendationen. 

9 

Hantering av certifieringspraxisen 

9.1 
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Ändringsförfarande 

Varje gång när ändringar görs i Certifieringsprinciperna eller nya Certifieringsprinciper 
upprättas ska konsekvenserna av de nya kraven på certifieringspraxisen bedömas. 
Samlinks Säkerhetsavdelning ansvarar för att arbetet med bedömningen inleds. Ändringar i 
dokumentet kan också vara en följd av omständigheter som inte beror på ändringar i 
certifikatprinciperna. Om godkännarna anser att en ändring i dokumentet är av ringa 
betydelse, ökas dokumentets revisionsnummer (decimaldelen). Om ändringen är av större 
karaktär, ökas dokumentets versionsnummer (heltalet). 

En ändring av ringa betydelse kan träda i kraft omedelbart när den har godkänts och införts 
i certifikatpraxisen. Om större ändringar underrättas berörda parter minst 15 dagar i förväg 
innan ändringarna träder i kraft. 

9.2 

Förfarande för godkännande 

Alla ändringar i denna certifieringspraxis, med undantag för ändringar i utformning, 
rättskrivning eller kontaktuppgifterna, ska godkännas av Samlink PKI-styrgruppen. 

9.3 

Publicering 

certifieringspraxisen är tillgänglig för alla parter som förutsätts iaktta den. 

certifieringspraxisen publiceras för de parter som förutsätts iaktta dem på intranätet som 
används av Samlink och bankerna, på en offentlig webbplats eller i annat överenskommet 
forum. 

Även tidigare versioner av certifieringspraxisen finns att få på nämnda adresser åtminstone 
så länge tills certifikaten som utfärdats enligt någon av versionerna upphör att gälla. 

På Samlinks och bankernas intranät kan även andra eventuella beskrivningar och 
anvisningar i anslutning till certifikattjänsten publiceras. 


