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1 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

 

Avtalsinnehavare  Bank med vilken kunden ingår bankförbindelseavtal och Web Services-
förbindelseavtal.  

Certifieringspraxis  Beskriver certifikatutfärdarens verksamhet med iakttagande av 
certifikatprinciperna.  

Certifikat  Uppgift som bildats utifrån certifikatinnehavarens namn och en öppen 
nyckel. Certifikatutfärdaren har signerat uppgiften elektroniskt. Certifikatet 
bevisar att en viss öppen nyckel tillhör en viss innehavare.  

Certifikatbegäran  Begäran om generering av certifikat. Begäran innehåller uppgifter om 
certifikatsökanden och den öppna nyckeln. Kortproduktionen eller 
registreraren skickar begäran till certifikatproduktionen.  

Certifikatinnehavare  Innehavare av privat nyckel som matchar den öppna nyckeln i certifikatet. 
Innehavaren nämns vid namn i certifikatet.  

Certifikatprinciper  Beskriver kraven för utfärdande, produktion och bruk av certifikat.  

Certifikatproduktion  Certifikatproduktionen administrerar certifikatsystemet, producerar 
Certifikat och upprätthåller uppgifter om deras status.  

Certifikatsökande  Person för vilken certifikat ansöks eller person som har fullmakt att 
ansöka om certifikat för element i ett datanät.  

Certifikattjänst  System, personer och processer som ansluter sig till produktionen av 
certifikat. Registrering, certifikatproduktion, kortproduktion, katalogtjänst, 
spärrtjänst och spärrlisttjänst är delområden av certifikattjänsten.  

Certifikatutfärdare  Organisation som ansvarar för certifikattjänsten.  

CRL  Certificate Revocation List. Spärrlista, makuleringslista, revokeringslista. 
Lista på certifikat som tagits ur bruk.  

FIPS  Federal Information Protection Standard. FIPS-140-1 och FIPS-140-2 är 
informationssäkerhetskrav som gäller krypteringsmoduler och -algoritmer. 

Förlitande part  Part som litar på och nyttjar certifikatutfärdarens verksamhet och certifikat 
som certifikatutfärdaren skapar.  

Förlitande part  Med Förlitande part avses part som vid hantering av ärenden litar på 
certifikat som är förenliga med certifikatprinciperna.  

HSM  Hardware Security Module. Särskild anordning för skydd av 
krypteringsnycklar.  

Juridisk person  Juridiska personer är handelsrättsliga sammanslutningar (t.ex. aktiebolag 
och andelslag), civilrättsliga sammanslutningar (t.ex. föreningar och 
stiftelser) samt offentliga sammanslutningar (t.ex. staten, kommuner och 
församlingar).  

Katalog  Databank där spärrlistor publiceras. Katalogen är tillgänglig i ett offentligt 
datanät.  

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol. Standardgränssnitt avsett för 
användning av kataloger.  

Nyckelpar  Nyckelparet består av en öppen och en privat krypteringsnyckel vilka är 
kopplade matematiskt till varandra så att man med hjälp av dem kan göra 
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krypteringsoperationer.  

OID  Object Identifier. Globalt entydigt identifikationsnummer.  

PKI  Public Key Infrastructure. En kombination av tekniska och administrativa 
lösningar i anslutning till certifikatutfärdarens verksamhet.  

Privat nyckel  Nyckel som bara är avsedd för bruk av innehavaren. Med hjälp av den 
privata nyckeln kan innehavaren läsa information som krypterats med 
motsvarande öppna nyckel och bara är avsedd att läsas av denne. Med 
en privat nyckel kan man också skapa en elektronisk signatur för 
innehavaren.  

PUK  PIN Unblocking Key. Kod för öppning av blockerat smartkort. 

Registrerare  Organisation som ansvarar för Registreringen. Vanligtvis är det banken 
som fungerar som registrerare i egenskap av Web Services-
avtalsinnehavare. Även Samlink kan har rollen som registrerare.  

Registrering  Process som omfattar identifiering av certifikatinnehavaren, insamling av 
behövliga uppgifter och vidarebefordring av dem för certifikatbegäran. 
Flera registreringsansvariga kan beröras av registreringen.  

Registreringsansvarig  Person som ansvarar för registreringsuppgifter, t.ex. kontrollerar att 
certifikatbegäran är korrekta och överlåter certifikat till 
certifikatinnehavarna. Rollen som Registreringsansvarig förutsätter avtal 
mellan banken och certifikatutfärdaren om hanteringen av uppgiften i 
banken samt att banktjänstemannen har en separat behörighet för 
serviceavtal. Även en person som utsetts av certifikatutfärdaren till 
betrodd tjänsteman kan arbeta som registreringsansvarig.  

RFC  Request For Comments. En samling standarder som bl.a. fastställer 
kraven på certifikatutfärdarens verksamhet.  

RSA  Asymmetrisk krypteringsalgoritm som baserar på användning av 
nyckelpar.  

Serveradministration  Organisation som ansvarar för infrastrukturen på Samlink eller Samlinks 
kundföretag.  

Servertillämpning  Tillämpning för signering, kryptering och behandling av betalningsmaterial 
med hjälp av certifikat.  

Smartkort  Tryggt medel för lagring av privata nycklar. Privata nycklar används bara 
med smartkort. Användning förutsätter aktivering av nyckeln med en PIN-
kod. På smartkort sparas även utfärdade certifikat.  

Spärrlista  Se CRL  

Spärrtjänst  Organisation som tar emot Web Services- förbindelseavtal och begäran 
om spärr av certifikat. 

Web Services-
förbindelseavtal  

Avtal mellan certifikatinnehavare (kund) och avtalsinnehavare (bank). 
Avtalet är en förutsättning för beställning av certifikat för WS-
Materialtjänster.  

X.509  Standard som beskriver kraven och komponenterna i certifikattjänsten.  

Öppen nyckel  Krypteringsnyckel avsedd för allmänt bruk. Information som krypterats 
med en öppen nyckel kan bara läsas i kombination med en privat nyckel. 
Öppna nycklar används även för kontroll av elektroniska signaturer.  
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2 INLEDNING 

 

Samlink Customer CA certifikatprinciper (nedan certifikatprinciper) är en samling regler utarbetade 
av Oy Samlink Ab (nedan Samlink) för utfärdande av certifikat för WS-Materialtjänster samt för 
användningen av dessa certifikat. 

Certifikatprinciperna täcker största delen av innehållsfrågorna i anslutning till ett certifikats 
tillförlitlighet och produktionen av certifikat enligt rekommendationerna i Internet Engineering Task 
Forces standard RFC 3647. 

2.1 ALLMÄN BESKRIVNING 

Certifikatprinciperna tillämpas på certifikat för WS-Materialtjänster. 

Samlink är certifikatutfärdare i enlighet med certifikatprinciperna. Certifikatutfärdaren kan använda 
underleverantörer i sin verksamhet. 

Certifikatutfärdaren ska utarbeta en beskrivning av den certifieringspraxis som tillämpas med 
utgångspunkt i certifikatprinciperna. 

2.2 IDENTIFIERARE 

Detta dokument identifieras som Samlink Customer CA certifikatprinciper, WS-Materialtjänster för 
certifikat (OID 1.2.246.558.10.09704098.11.2, v.1.0) 

Nya versioner kan publiceras av certifikatprinciperna. När en viss version träder i kraft ska anges 
på pärmbladet till dokumentet. Den senaste och alla tidigare versioner kan läsas på de 
intranätsidor som Samlink och bankerna har tillgång till samt via den distribution som anges på 
Web Services -förbindelseavtalet. 

2.2.1 Sambandet mellan certifikatet och motsvarande certifikatprinciper 

Certifikatinnehavaren kan försäkra sig om att certifikatet är förenligt med dessa certifikatprinciper 
genom att kontrollera att certifikatets innehåll motsvarar den certifikatprofil som fastställts i avsnitt 
8, certifikat- och spärrlistprofiler, och att certifikatet har genererats under certifikatprincipernas 
giltighetstid. 

När en ny version av certifikatprinciperna träder i kraft utfärdas alla certifikat därefter enligt den nya 
versionen. Tidpunkten för utfärdandet kan kontrolleras utifrån certifikatets giltighetstid, och den 
version av certifikatprinciperna som gällde vid tidpunkten för utfärdandet gäller för det aktuella 
certifikatet. 

2.3 CERTIFIERINGSORGANISATION OCH CERTIFIKATENS TILLÄMPBARHET 

2.3.1 Certifikatutfärdare 

Samlink är certifikatutfärdare med övergripande ansvar för tillhandahållandet av certifikattjänsten. 

Certifikatutfärdaren kan även utfärda andra certifikat än de som är förenliga med dessa 
certifikatprinciper. För sådana certifikat utarbetas särskilda certifikatprinciper. 
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2.3.2 Certifikatproduktion 

Certifikatproduktionen administrerar det tekniska systemet, producerar certifikat och upprätthåller 
uppgifter om deras status. 

2.3.3 Registrerare 

Betrodda tjänstemän i certifikatutfärdarens egen organisation, vilka utsetts för 
registreringsverksamheten, och andra instanser som certifikatutfärdaren eventuellt gett fullmakt till, 
kan arbeta som registrerare. Om certifikatutfärdaren ger en annan instans fullmakt att arbeta som 
registrerare, ska ett separat avtal ingås om detta. 

Registrerarna förbinder sig att följa Registrerarens skyldigheter såsom avses i dessa 
certifikatprinciper. 

2.3.4 Certifikatinnehavare 

En juridisk person som producerar, förmedlar eller behandlar betalningsmaterial eller 
administrativa transaktioner i certifikatsystemet kan ha rollen som certifikatinnehavare i enlighet 
med certifikatprinciperna. 

Certifikatinnehavaren ska iaktta certifikatutfärdarens certifikatprinciper samt certifikatutfärdarens 
certifieringspraxis. 

2.3.5 Förlitande part 

En juridisk person som producerar, förmedlar eller behandlar betalningsmaterial eller 
administrativa transaktioner i certifikatsystemet, och som använder certifikat som utfärdats i 
enlighet med certifikatprinciperna, kan ha rollen som Förlitande part. 

Förlitande parten måste förbinda sig att fullgöra de skyldigheter som beskrivs i detta dokument. 

2.3.6 Spärrtjänst 

Certifikatutfärdarens spärrtjänst är en funktion som makulerar ett certifikat antingen med hjälp av 
en automatiserad process eller genom manuell makulering med stöd av ett särskilt gränssnitt för 
detta ändamål. Spärrtjänsten ska iaktta certifikatutfärdarens certifikatprinciper och 
certifieringspraxis. 

Spärrtjänsten för avtal är en funktion som spärrar avtalet om Web Services -förbindelsen med hjälp 
av en särskild tillämpning. En spärrning av avtalet spärrar inte certifikatet, men förhindrar att alla 
uppgifter som signerats med certifikat som är knutna till avtalet behandlas i bankens datasystem. 
Certifikatutfärdaren ger en organisation fullmakt att hantera spärrtjänsten för avtal. Denna 
organisation ska följa certifikatutfärdarens certifikatprinciper och certifieringspraxis. 
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2.3.7 Katalog 

I certifikattjänsten ingår en katalog i vilken certifikatens spärrlista publiceras. Katalogen är tillänglig 
via ett offentligt nät. 

2.3.8 Tillämpbarhet 

Certifikat som är förenliga med certifikatprinciperna kan bara användas i Web Services-processen 
för hantering av betalningsmaterial, vilken administreras av Samlink. I denna process kan 
certifikaten användas för att 

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

 kryptera information eller nycklar i elektronisk form, 

 säkerställa att information i elektronisk form hålls konfidentiell. 

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

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

Web Services -förbindelseavtalet 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 
certifikatprinciperna. Upphovsrätten till certifikatprinciperna tillhör Samlnik. 

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

Frågor som gäller certifikatprinciperna 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://www.samlink.fi 

  

mailto:turvallisuus@samlink.fi
http://www.samlink.fi/


 

 12 (36)     

 

 
 

3 ALLMÄNNA VILLKOR 

 

3.1 SKYLDIGHETER 

3.1.1 Certifikatutfärdarens skyldigheter 

En certifikatutfärdare som utfärdar certifikat i enlighet med certifikatprinciperna har till uppgift att: 

 tillhandahålla certifikat- och Katalogtjänster i enlighet med certifikatprinciperna 

 utfärda och administrera certifikat i enlighet med certifikatprinciperna 

 makulera certifikat och publicera Spärrlistor över certifikat i enlighet med dessa 
certifikatprinciper 

 säkerställa att certifikatutfärdarens Privata nycklar bara används för signering av certifikat 
och spärrlistor som är förenliga med certifikatutfärdarens certifikatprinciper 

 besluta om och verkställa en eventuell korscertifiering med andra certifikatutfärdare. 

Certifikatutfärdaren ansvarar för att utfärdade certifikat har genererats i enlighet med de krav som 
läggs fram i certifikatprinciperna och med uppgifterna i avtalet om Web Service-förbindelsen. 
Certifikatutfärdaren ansvarar bara för de uppgifter som har införts i certifikatet. 

Certifikatutfärdaren ansvarar för att certifikaten, vid bruk av tillbörliga Nyckelpar, fungerar från och 
med tidpunkten för överlåtelsen under certifikatets hela giltighetstid, förutsatt att certifikatet inte 
tagits upp på spärrlistan. 

Certifikatutfärdaren ansvarar för att certifikat för vilka man har begärt makulering införs på 
spärrlistan, som publiceras inom den tid som anges i certifikatprinciperna. 

Certifikatutfärdaren ansvarar inte för skada till följd av att en privat nyckel har avslöjats, om inte 
avslöjandet beror direkt på certifikatutfärdarens verksamhet. 

Certifikatutfärdaren ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador som åsamkats en 
certifikatinnehavare. certifikatutfärdaren ansvarar inte heller för indirekta skador eller följdskador 
som vållats Förlitande parten eller för skador som åsamkats annan avtalspartner till 
certifikatinnehavaren. 

Certifikatutfärdaren ansvarar inte för att certifikatet används mot dess användningssyfte. 

3.1.2 Skyldigheter i anknytning till certifikatproduktion 

När det gäller certifikatproduktion är certifikatutfärdaren skyldig att: 

 bygga upp och administrera ett certifikatsystem som motsvarar certifikatprinciperna och att 
avsluta funktionerna i enlighet med certifikatprinciperna 

 tekniskt hantera certifikat som är förenliga med certifikatprinciperna under hera deras 
livslängd (generera, spara, säkerhetskopiera, publicera och ta ur bruk) 

 tekniskt generera och upprätthålla spärrlistan samt införa den i Katalogen i enlighet med 
certifikatprinciperna 
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 föra loggbok över alla administrativa åtgärder. 

3.1.3 Registrerarens skyldigheter 

En Registrerare som medverkar i utfärdandet av certifikat som är förenliga med 
certifikatprinciperna är skyldig att 

 ansvara för de åtgärder som faller inom det egna uppgiftsområdet i enlighet med 
certifikatprinciperna 

 sörja för att de uppgifter som certifikaten innehåller är korrekta. 

Sammanfattningsvis är registreraren skyldig att: 

 kontrollera certifikatinnehavarens identitet och personens rätt att agera som företagets 
företrädare i denna handlig med iakttagande av gällande lagstiftning samt 
myndighetsbestämmelser och anvisningar som utarbetats av den egna organisationen 

 göra upp/kontrollera det avtal som ligger till grund för registreringen 

 på ett säkert sätt leverera registreringsuppgifterna till certifikatinnehavaren 

 arkivera avtalsuppgifter som anknyter till registreringen. 

3.1.4 Certifikatinnehavarens skyldigheter 

För certifikatinnehavarens skyldigheter ansvarar den person i den aktuella organisationen som har 
getts fullmakt för uppgiften. Denna person ska förbinda sig att 

 säkerställa att de uppgifter som är väsentliga för specificeringen av certifikatet och som 
certifikatinnehavaren lämnar till Registreraren är korrekta 

 generera Privata och Öppna nycklar 

 på ett säkert sätt förvara Privata nycklar 

 sörja för en säker förvaring av säkerhetskopior som innehåller Privata nycklar 

 till Spärrtjänsten under dess öppettider göra en anmälan som ska vidarebefordras till 
certifikatutfärdaren, om något av följande inträffar under certifikatets giltighetstid: 

o det är anledning att misstänka att en Privat nyckel eventuellt har avslöjats eller 
tagits i bruk utan lov 

o en privat nyckel är korrumperad eller annars inte användbar 
o en certifierad anordning eller servertillämpning tas ur bruk. 
o Efter att en Privat nyckel eventuellt har avslöjats ska dess användning upphöra 

genast och permanent. 

3.1.5 Förlitande partens skyldigheter 

För den förlitande parten återstår att lita på de certifikat som utfärdats i enlighet med 
certifikatprinciperna. Utöver det som sagts ovan om certifikatprinciperna kan konstateras att: 

 certifikatutfärdaren iakttar gällande lagstiftning i sin verksamhet 

 certifikatutfärdaren följer certifikatprinciperna 

 Den allmänna säkerhetsnivån hos certifikatutfärdaren är mycket hög. 
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Den förlitande parten är skyldig att kontrollera att certifikatutfärdaren är den rätta samt att 
certifikatet är i kraft, att certifikatet inte är på spärrlistan eller att spärrlistans giltighetstid har gått ut, 
samt att bruket av nyckeln är förenligt med användningssyftet. 

Vid bruk av certifikat i anslutning till Samlinks datanät och tjänster kan Samlink ta hand om 
nämnda kontroller för den Förlitande partens räkning. 

Spärrtjänstens skyldigheter 

Spärrtjänsten som medverkar i spärrningen av Web Services -förbindelseavtal är skyldig att: 

 genomföra spärrningen av ett avtal på uppdrag av certifikatinnehavaren, certifikatutfärdaren 
eller registreraren 

 kontrollera uppdragets ursprung och att det är korrekt 

 bokföra utförda uppdrag. 

4.1.7 

 Skyldigheter i anknytning till databanken 

 Certifikatutfärdaren publicerar Spärrlistor i Katalogen såsom beskrivs i avsnitt 2.3.7. 
Katalog. 

 Katalogen är tillgänglig överallt via LDAP-protokollet. certifikatutfärdaren publicerar 
dokumentation om certifikattjänsten över de distributionskanaler som nämns i avsnitt 3.6 
Publicering och databank. 

3.2 ANSVARSSKYLDIGHET 

3.2.1 Certifikatutfärdarens ansvarsskyldighet 

3.2.1.1 Kontroll av uppgifterna i certifikatet 

När certifikatutfärdaren signerar certifikatet med sin privata nyckel, visar certifikatutfärdaren 
att han tar ansvaret för att uppgifterna i certifikatet är korrekta i enlighet med 
certifikatprinciperna. 

3.2.1.2 Ansvarsbegränsning 

Certifikatutfärdaren ansvarar inte för skador som beror på verksamhet som strider mot 
certifikatprinciperna, avtalen om användningsvillkoren eller anvisningarna. 

Certifikatutfärdaren ansvarar inte för indirekta skador eller skador som är följder av 
störningar vid force majeure eller fel i certifieringsverksamheten. 

Övriga ansvarsbegränsningar kan fastställas i ett separat avtal, t.ex. i avtalen om 
spärrtjänst för avtal och registreringstjänsten för avtal. 

3.2.2 Registrerarens ansvarsskyldighet 

Certifikatutfärdaren ansvarar för verksamheten vid de registreringsställen som ingår i den 
egna organisationen. 
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För verksamheten vid de registreringsställen som drivs av organisationer som 
befullmäktigats för detta av certifikatutfärdaren (banker) ansvarar respektive organisation. 

3.3 EKONOMISKT ANSVAR 

Certifikatutfärdaren ansvarar inte för ekonomiska förbindelser som uppkommer vid 
användningen av certifikaten. 

3.3.1 Skadestånd 

Certifikatutfärdaren betalar inga skadestånd. 

3.3.2 Ersättningar av certifikatinnehavare 

Om krav riktas till certifikatutfärdaren med utgångspunkt i omständigheterna nedan, 
förbinder sig certifikatinnehavaren att ersätta certifikatutfärdaren för alla sådana krav 
och/eller skador och kostnader i anslutning till kraven, inklusive rättegångs- och 
advokatkostnader. 

 Certifikatinnehavaren har i egenskap av Förlitande part inte kontrollerat certifikatets 
giltighetstid enligt de krav som anges i avsnitt 3.1.5 Förlitande partens skyldigheter. 

 Certifikatet har använts på annat sätt än vad som fastställts som lämpligt eller mot 
användningssyftet i den Öppna nyckeln i certifikatet. 

 Certifikatinnehavaren har i egenskap av Förlitande part, med beaktande av 
omständigheterna, obefogat litat på certifikatet. 

Certifikatutfärdaren ska meddela kunden om krav såsom avses i detta avsnitt inom en 
rimlig tid efter att certifikatutfärdaren fått del av dem. 

3.3.3 Relationerna mellan parterna 

De verksamhetsrelaterade, juridiska och ekonomiska relationerna mellan 
certifikatutfärdaren, Registreraren, Spärrtjänsten och certifikatinnehavaren samt 
certifikatutfärdaren och eventuella underleverantörer fastställs i inbördes avtal mellan 
parterna. 

3.3.4 Administrativa processer 

Certifikatutfärdaren har definierat och beskrivit de processer som ska användas i 
certifieringsverksamheten och utarbetar anvisningar för dessa. 

3.4 TOLKNING OCH VERKSTÄLLANDE 

3.4.1 Tillämplig lagstiftning 

På dessa certifikatprinciper tillämpas finsk lag. 
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3.4.2 Lösning av meningsskiljaktigheter 

Om lösning av tvister som gäller dessa certifikatprinciper avtalas i avtal mellan 
certifikatutfärdaren och certifikatinnehavaren. 

3.5 AVGIFTER 

certifikatutfärdaren debiterar inte certifikatinnehavarna direkt för användningen av 
certifikattjänsten utan debiteringarna riktas till innehavarna av Web Service-
förbindelseavtalet enligt gällande prislista. 

3.6 PUBLICERING OCH DATABANK 

3.6.1 Publicering av certifikatutfärdarens uppgifter 

certifikatutfärdaren publicerar de gällande certifikatprinciperna i intranätet som Samlink och 
bankerna har tillgång till samt på det sätt som anges i avtalet om Web 

Services-förbindelsen. Även tidigare versioner av certifikatprinciperna finns att få på dessa 
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. 

certifikatutfärdaren publicerar spärrlistan på den adress som anges i avsnitt 5.4.6 Krav på 
kontroll av spärrlistan i dokumentet Samlink Customer CA certifieringspraxis. 

3.6.2 Publiceringsfrekvens 

certifikat som ska publiceras i Katalogen publiceras ofördröjligen efter utfärdandet. 
spärrlistan publiceras i enlighet med avsnitt 5.4.8 Publicering av spärrlistan. 

3.6.3 Åtkomstkontroll 

Kontrollen av åtkomsten till dokumenten i Certifieringstjänsten har anordnats så att 
dokumenten bara är tillgängliga för dem som behöver dem. 

3.7 KONTROLLER 

Samlinks internkontroll ansvarar för tillsynen av certifikatutfärdarens verksamhet. Tillsynen 
syftar till att utreda huruvida certifieringsorganisationen handlar enligt certifikatprinciperna. 

Certifikatutfärdaren kan granska sina certifikatinnehavares och underleverantörers 
verksamhet när det gäller funktioner som ansluter till certifikatutfärdaren. 

Den organisation som ansvarar för funktionerna ansvarar för att eventuella brister som 
framkommer vid granskningen rättas till. 
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3.8 KONFIDENTIELL INFORMATION 

Vid en eventuell behandling av person- eller identifieringsuppgifter i samband med 
utfärdande eller användning av certifikat iakttas gällande lagstiftning. 

Till myndigheter överlåts information endast med stöd av lagar, förordningar och 
myndighetsbestämmelser. 

3.9 ÄGORÄTTER OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Äganderätterna och de immateriella rättigheterna till programvara, specifikationer och 
dokument i anslutning till certifikattjänsterna tillhör certifikatutfärdaren eller dennes 
leverantörer eller underleverantörer i enlighet med avtal som ingåtts med dessa parter. 

3.10 AVTAL 

Innehavaren av ett avtal om Web Services -förbindelsen ingår avtal med 
certifikatinnehavaren om användningsvillkoren. I avtalet beskrivs parternas ansvar och 
skyldigheter. I och med undertecknandet av avtalet om användningsvillkoren godkänner 
certifikatinnehavaren villkoren i avtalet och förbinder sig att agera i enlighet med dessa och 
med certifikatprinciperna. 

Certifikatutfärdaren ingår ett avtal med eventuella underleverantörer i vilket parternas 
ansvar och skyldigheter fastställs. 

4 IDENTIFIERING OCH VERIFIERING 

 

4.1 NAMNGIVNINGSPRINCIPER 

Namnet på en certifikatutfärdare som utfärdar certifikat enligt certifikatprinciperna anges 
både i fältet ”Issuer” och i fältet ”Subject” på certifikatet samt i fältet ”Issuer” på alla andra 
certifikat som utfärdats av certifikatutfärdaren. Namnet består av åtminstone följande 
element: 

 certifikatutfärdarens identifierande namn (Common Name, CN) 

 certifikatutfärdarens organisation (Organization Name, O) 

 land (Country Name, C). 

Det exakta innehållet i delarna beskrivs nedan. 

4.1.1 Identifikationsuppgifter 

Uppgift (Attribute)  Förklaring  Exempel  

Utfärdare (Issuer)  Utfärdaren av 
certifikatet  

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

Identifierande namn 
(Subject)  

Certifikatets 
identifierande namn  

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

Serienummer 
(SerialNumber)  

Certifikatets 
identifierande nummer  

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

4.2.1 Namngivningsprinciper 

Det entydiga namnet i fältet ”Subject” på certifikat som utfärdats enligt certifikatprinciperna 
innehåller följande uppgifter: 

Uppgift (Attribute)  Förklaring  Exempel  

Efternamn 
(SurName)  

Användarnamn som 
Bankens Bankavtalssystem 
känner till  

SN=12345678  

Identifierande 
namn (Common 
Name)  

Alfabetiskt ordnat namn 
som Bankens 
Bankavtalssystem känner 
till  

CN=Oy Firma AB  

Organisation 
(Organization)  

Organisationens eller 
gruppens namn på 
klarspråk  

O=Sparbanken  

Land (Country)  Land där nämnda 
organisation har 
verksamhet  

C=FI  

 

Ovan nämnda delar är obligatoriska i alla certifikat som utfärdats i enlighet med 
certifikatprinciperna. 

4.2.2 Krav på namnen 

Som identifierande namn används det namn som registrerats i Serviceavtalssystemet. Att 
namnet är korrekt ska registreraren kontrollera när avtalet görs upp. 

4.2.3 Namnens entydighet 

I alla certifikat som utfärdas av certifikatutfärdaren ska användarnamnet i fältet för 
efternamn entydigt kunna kopplas till avtalet. Serviceavtalssystemet ser till att fältet är 
entydigt. Ett undantag till detta utgör Samlinks underskriftscertifikat, för vilket det inte finns 
något avtal. I fältet anges ett sådant värde som inte kommer att förekomma i 
Serviceavtalssystemet. 

4.2.4 Oklarheter i fråga om namn 

Den identifierande uppgiften om certifikatet (användarnamnet) hanteras av 
Serviceavtalssystemet, som ser till att den är entydig. Om namnet i certifikatbegäran skiljer 
sig från namnet i Serviceavtalssystemet, ska det namn användas för certifikatet som 
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Serviceavtalssystemet känner till, om man utifrån annan information kan verifiera att 
begäran om certifikat relaterar till rätt avtal. 

4.2.5 Bevis på besittning av Privat nyckel 

Begäran om certifikat skickas till certifikatutfärdaren signerad med den Privata nyckel till 
vars motsvarande Öppna nyckel certifikatet ansöks. 

4.2.6 Verifiering av Registreringsansvarig 

De Registreringsansvarigas identitet har registrerats i Samlinks System och för inloggning 
till Registreringsansvarigas nätverk krävs identifiering med egna koder. 

Den Registreringsansvariga ska ha en separat behörighet att utföra registrering i 
Serviceavtalssystemet. Den organisation som ansvarar för Registreringsstället ansvarar för 
administrationen av registrerarnas behörigheter. 

4.2.7 Verifiering av organisation 

Om namnet på en certifikatinnehavare ändras kan man ansöka om nya certifikat genom att 
förnya Web Services -avtalet. När det gamla avtalet avslutas och ett nytt avtal om Web 
Service-förbindelsen ingås, utfärdas nya certifikat och makuleras certifikat som innehåller 
det gamla identifierande namnet. 

4.2.8 Identifiering av certifikatinnehavare 

Registreraren identifierar certifikatinnehavaren i samband med undertecknandet av avtalet 
om Web Services -förbindelsen med iakttagande av gällande lagstiftning och 
myndighetsbestämmelser samt den egna organisationens interna anvisningar. 

4.3 FÖRNYANDE AV CERTIFIKAT NÄR GILTIGHETSTIDEN GÅR UT 

När giltighetstiden för ett certifikat håller på att gå ut ska certifikatet förnyas så att även 
Nyckelparet förnyas. Förnyande av ett certifikat som håller på att gå ut förutsätter inte 
förnyande av Serviceavtalet. Begäran om förnyelse undertecknas med den befintliga 
Privata nyckeln. 

4.4 FÖRNYANDE AV CERTIFIKAT EFTER GILTIGHETSTIDEN UTGÅNG ELLER MAKULERING 

Efter att ett certifikat har gått ut eller makulerats kan det förnyats på samma sätt som vid 
förstaregistrering. 

4.5 BEGÄRAN OM AVBROTT I WEB SERVICES -AVTALET GILTIGHET 

När en begäran om avbrott i avtalet om Web Services -förbindelsen inkommer till 
spärrtjänsten för avtalen kontrollerar tjänsten dess ursprung och riktighet. 

Begäran om avbrott i Web Services -avtalet giltighet registreras i Avtalssystemet. Denna 
registrering förhindrar med omedelbar verkan att tjänsten enligt Web Services -
förbindelseavtalet används med det certifikat som är kopplat till avtalet. 
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Certifikatinnehavaren ska meddela innehavaren av avtalet om Web Services -förbindelsen 
om att avtalet om förbindelsen har avbrutits. 

Om begäran om avbrott i avtalet om Web Services -förbindelsen är befogad, häver 
serviceavtalets innehavare avtalet om Web Services -förbindelsen med en automatisk 
begäran om makulering av certifikatet som följd. 

Om det visar sig att begäran om att avbryta avtalet om Web Service-förbindelsen är 
obefogad, ändrar Web Service-förbindelseavtalets innehavare statusen på avtalet till giltigt, 
och som en följd av detta återställs användningen av certifikat som är anslutna till avtalet till 
det normala. 

Ett avtal om Web Services -förbindelsen som har upphört att gälla kan inte längre 
återupplivas, utan då ska ett nytt avtal ingår och detta startar processen för ansökan om 
certifikat. 

Om avtalet om Web Services -förbindelsen avbryts medför detta inga ändringar i 
certifikatets uppgifter eller spärrlistan. 

4.6 BEGÄRAN OM ÅTERSTÄLLANDE AV CERTIFIKAT 

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

 

5 FUNKTIONSMÄSSIGA KRAV 

 

5.1 ANSÖKAM OM CERTIFIKAT 

Ansökan om certifikat förutsätter att certifikatets innehavare fungerar som beställare av 
certifikatet. certifikatinnehavaren ska ha ett gällande avtal om Web Services -förbindelsen. 

5.2 UTFÄRDANDE AV CERTIFIKAT 

Certifikatsystemet godkänner bara sådan begäran om certifikat vars ursprung kan 
identifieras med hjälp av den elektroniska signaturen eller med en kod som innehavaren av 
Web Service-förbindelseavtalet har tillställt och ett relaterat engångslösenord. 
Certifikatbegärans ursprung kan även identifieras med hjälp av handlingar och 
personidentifiering. 

Certifikat kan utfärdas på två olika sätt: 

 Med hjälp av Web Services -kanalen där begäran om certifikat och certifikatet 
förmedlas med XML-meddelanden 

 Certifikatinnehavaren skickar begäran om certifikat till certifikatutfärdaren som 
bilaga till e-post eller via separat datamedium och certifikatutfärdaren skickar 
certifikatet till certifikatutfärdaren som bilaga till e-post eller via separat datamedium. 

5.3 GODKÄNNANDE AV CERTIFIKAT 

Certifikatets innehavare anses ha godkänt det utfärdade certifikatet när: 
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 certifikatinnehavaren genom sin underteckning på Banförbindelseavtalet har 
förbundit sig att iaktta de anvisningar som gäller användningen av certifikatet 

 certifikatutfärdarens datasystem har behandlat certifikatet utifrån 
certifikatinnehavarens begäran samt lyckats återställa certifikatet till 
certifikatinnehavaren och 

 certifikatet har installerats för bruk och 

 den privata nyckel som motsvarar certifikatet har tagits i bruk. 

5.4 MAKULERING AV CERTIFIKAT OCH AVBROTT I CERTIFIKATETS GILTIGHET 

Ett certifikat kan bara makuleras för gott. Det går inte att avbryta certifikatets giltighet. 
Makulerade certifikat publiceras i katalogen på spärrlistan. 

Certifikatet makuleras alltid om avtalet om Web Service-förbindelsen som är kopplat till 
användningen av certifikatet upphör att gälla. 

5.4.1 Omständigheter för makulering av certifikat 

Innehavaren av ett certifikat ska ofördröjligen begära makulering av certifikatet om det 
råder förhållanden som beskrivs i avsnitt 3.1.4, certifikatinnehavarens skyldigheter, om 
anmälningsplikten i anslutning till spärrtjänsten. 

5.4.2 Rätt att begära makulering av certifikat 

I regel kan bara en person som har rätt att agera som företrädare för certifikatinnehavaren 
begära att avtalet om Web Service-förbindelsen ska avbrytas eller avslutas. 

Begäran om makulering av certifikat och begäran om spärrning av avtalet om Web Service-
förbindelsen kan lämnas av: 

 registreraren i enlighet med villkoren i bankförbindelseavtalet 

 certifikatinnehavaren 

 certifikattjänstens ägare 

 Samlinks säkerhetsavdelning. 

Om begäran om makulering och begäran om spärrning av det Web Services -
förbindelseavtal som relaterar till certifikatet har gjorts av någon annan än certifikatets 
innehavare, ska innehavaren underrättas om detta. 

5.4.3 Förfaringssätt vid begäran om makulering 

certifikatutfärdaren ska se till att avtalen om Web Service-förbindelsen spärras under 
Spärrtjänstens servicetid, utan dröjsmål och med utgångspunkt i mottagna begäran om 
makulering. 

Makuleringen av certifikat sker i huvudsak genom en programmässig process som följer av 
att avtalet om Web Services -förbindelsen avslutas. I denna process är det 
certifikatutfärdarens datasystem som fungerar som sändare av makuleringsbegäran. 
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För exceptionella situationer har certifikatutfärdarens spärrtjänst tillgång till ett online-
verktyg som man kan använda för att göra förfrågningar om uppgifterna i ett enskilt 
certifikat och därefter makulera certifikatet. Begäran om makulering ska göras till 
spärrtjänsten i form av en skriftlig anmälan som innehåller följande uppgifter: 

 föremål för begäran (användarnamnet för avtalet om Web Service-förbindelsen och 
certifikatets innehavare) 

 tidpunkt för begäran 

 mottagare av begäran 

 vem som gjort begäran och sättet att identifiera denne på 

 orsaken till begäran. 

5.4.4 Väntetid vid begäran om makulering 

Spärrtjänsten för avtal tar emot begäran om makulering under öppettiden. Spärrtjänsten 
spärrar ett avtal om Web Services -förbindelsen, vilket förhindrar att processer som 
använder certifikatet utförs, men inte ännu spärrar själva certifikatet. Efter att avtalet om 
Web Services -förbindelsen har spärrats ska innehavaren av avtalet underrättas om detta. 
Innehavaren avslutar då avtalet om Web Service-förbindelsen. När ett avtal om Web 
Services -förbindelsen avslutas genereras automatiskt en begäran om makulering av 
certifikatet. 

Spärrlisttjänsten ser till att certifikatet införs på spärrlistan och att spärrlistan publiceras med 
fastställda intervaller såsom beskrivs i 5.4.8, Publicering av spärrlistan. 

5.4.5 Omständigheter för avbrytande av certifikats giltighet 

Det är inte möjligt att avbryta ett certifikats giltighet. 

5.4.6 Rätt att avbryta certifikatets giltighet 

Det är inte möjligt att avbryta ett certifikats giltighet. 

5.4.7 Förfaringssätt vid avbrytande av certifikatets giltighet 

Det är inte möjligt att avbryta ett certifikats giltighet. 

5.4.8 Publicering av spärrlistan 

Certifikatutfärdaren tillhandahåller en spärrlisttjänst som kontinuerligt ger information om 
spärrade certifikat. Spärrlistor publiceras regelbundet. Publiceringspraxis, 
publiceringsintervaller och giltighetstider fastställs i avsnitt 5.4.8. Spärrlistornas integritet 
och korrekthet ska säkerställas. 

5.4.9 Krav på kontroll av spärrlistan 

Den Förlitande parten kan inte lita på ett certifikat vars giltighet inte har kontrollerats med 
hjälp av den spärrlista som är i kraft det ögonblicket. 
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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 

Om certifikatet godkänns utan föregående kontroll befrias certifikatutfärdaren från sitt 
ansvar. 

Om den gällande spärrlistan inte finns att få, är certifikatet inte att lita på. 

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 

Certifikatproduktionen sparar och följer regelbundet upp den information som uppkommer i 
certifieringsverksamheten och i anslutning till denna. En del av denna information 
registreras automatiskt i produktionssystemet och en del införs manuellt av personalen 
inom certifikatproduktionen. 

Till de uppgifter som ska registreras hör bl.a. uppgifter om certifikatutfärdarens 
signeringsnyckels livscykel, alla transaktioner som relaterar till certifikatens livscykel samt 
transaktioner som har att göra med upprätthållandet av informationssäkerheten. 

Därtill har spärrtjänsten skyldighet att spara begäran om spärrning av Web Service-
förbindelseavtal som har utförts av egna spärrtjänstansvariga. 

5.7 ARKIVERING AV INFORMATION 

Certifikatutfärdaren (eller certifikatproduktionen för certifikatutfärdarens räkning) arkiverar 
de viktigaste uppgifterna om certifieringsverksamheten. 

Att uppgifterna i arkiven är intakta och korrekta säkerställs. 
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Transaktioner arkiveras så att de inte kan raderas eller förstöras under den period som de 
ska uppbevaras. Arkiv med certifikat kan vid behov överlåtas för att användas som bevis 
vid rättegång. 

Uppgifter som ska arkiveras förvaras under den tid som förutsätts i lagstiftning eller 
myndighetskrav så att de är skyddade och inte kan ändras eller försvinna, dock i minst tre 
(3) års tid. 

5.8 FÖRNYANDE AV CERTIFIKATUTFÄRDARENS NYCKLAR 

Användningstiden för ett certifikat som utfärdats av certifikatutfärdaren och för 
certifikatutfärdarens nycklar är högst 25 år. Ett nytt Nyckelpar för certifikatutfärdaren och ett 
av certifikatutfärdaren själv undertecknat certifikat skapas och publiceras för minst samma 
tid som livslängden för det längsta certifikatet som utfärdats av certifikatutfärdaren innan de 
föregående nycklarna föråldras. 

Vid bytet av certifikatutfärdarens Privata nycklar ser man till att certifieringskedjan bevaras 
mellan den gamla och den nya nyckeln. 

5.9 ÅTERHÄMTNING EFTER KATASTROF ELLER AVSLÖJANDE AV CERTIFIKATUTFÄRDARENS 
NYCKEL 

certifikatutfärdaren ansvarar för att certifikattjänsten i krissituationer, till vilka räknas bl.a. att 
certifikatutfärdarens Privata nyckel avslöjas eller råkar i fel händer och att datorresurserna, 
programmen och/eller informationen förstörs, återställs till det normala så snabbt som 
möjligt. 

5.9.1 Datorer, program och/eller information har korrumperats 

certifikatutfärdaren ska sörja för säkerställandet av de system som är de mest kritiska för 
kontinuiteten i verksamheten, för säkerhetskopieringen av programvaran och lagringen av 
informationen så att det är möjligt att återställa dem från säkerhetskopian. 

5.9.2 Certifikatutfärdarens Privata nyckel har avslöjats 

Certifikatutfärdaren ska sammanställa anvisningar för hur man ska förfara om den Privata 
nyckeln röjs. Anvisningarna ska omfatta åtminstone följande uppgifter: 

 att omedelbart informera certifikatinnehavare och andra certifikatutfärdare, med 
vilka certifikatutfärdaren eventuellt har ett avtal, om vad som har skett 

 att ta spärrlistan ur bruk 

 att skapa nya nycklar och ett certifikat för certifikatutfärdaren samt 

 att förnya de certifikat som genererats i certifikatsystemet och som är i kraft vid den 
aktuella tidpunkten. 

5.10 NEDLÄGGNING AV CERTIFIERINGSVERKSAMHETEN 

Ett läge där alla tjänster i anslutning till utfärdande av certifikatutfärdarens certifikat lupphör 
för gott ska betraktas som att verksamheten avslutas. Med avslutad certifieringsverksamhet 
avses inte ett läge där certifikattjänsten överförs från en organisation till en annan. 
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Certifikatutfärdaren underrättar certifikatinnehavarna och alla parter med vilka 
certifikatutfärdaren har avtal eller andra etablerade relationer i anslutning till 
certifikattjänsterna om att certifikatverksamheten upphör. Anmälan om att 
certifieringsverksamheten upphör ska göras till nämnda parter så fort som möjligt, dock 
minst sex (6) månader i förväg. 

Certifikatutfärdaren avslutar alla fullmakter som gäller funktioner som certifikatutfärdaren 
har lagt ut på entreprenad i anknytning till processen för utfärdande. 

Certifikatutfärdaren ser till att utfärdade certifikat inte längre kan användas på ett tillförlitligt 
sätt. 

När certifieringstjänsten avslutas ansvarar certifikatproduktionen för att certifikatutfärdarens 
Privata nyckel förstörs eller tas ur bruk. 

certifikatutfärdaren upplöser avtalen om Web Services -förbindelsen som ingåtts med 
certifikatutfärdare med iakttagande av den uppsägningstid som anges i avtalen. 

6 SÄKERHETSÅTGÄRDER 

 

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

6.1 FYSISKA SÄKERHETSLÖSNINGAR 

Den fysiska åtkomsten till kritiska tjänster övervakas och de risker som förknippas med 
produktionssystemet för certifikat minimeras. Detta förutsätter bl.a. följande 
skyddsåtgärder: 

 Den fysiska åtkomsten till de lokaler som anknyter till genereringen av certifikat ska 
vara begränsad så att bara behöriga personer kommer in i lokalerna. 

 Tillräckliga skyddsåtgärder ska vara vidtagna i syfte att förhindra att anläggningar 
och programvara som hör till certifikatutfärdarens och certifikatproduktionens 
system går sönder, förstörs eller äventyras och att affärsverksamheten som en följd 
av detta avbryts. 

 Anläggningar, information, datamedier och program som relaterar till 
certifikattjänsterna ska skyddas så att de inte kan föras ut ur lokalerna utan tillstånd. 

 Tillräckliga skyddsåtgärder ska vara vidtagna i syfte att förhindra att information röjs 
eller stjäls eller att intrång görs i de lokaler där data behandlas. 

 Säkerhetsövervakning i produktionsmiljön ska anordnas i syfte att skydda de 
resurser som ingår i produktionslokalen och de egentliga systemresurserna. 

Uppfyllandet av ovan nämnda krav förutsätter åtgärder bl.a. i följande delområden, vars 
genomförande beskrivs närmare i certifieringspraxisen: 

 maskinrummets läge och struktur 

 fysisk åtkomstkontroll 

 elektricitetsmatning och luftkonditionering 

 skydd mot vattenskador 

 brandsäkerhet 
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 Förvaring av datamaterial 

 hantering av avfallsmaterial 

 säkerhetskopior som förvaras annanstans. 

6.2 FUNKTIONELLA SÄKERHETSLÖSNINGAR 

6.2.1 Betrodda tjänsteinnehavare 

Betrodda tjänsteinnehavare är alla de som ansvarar för säkrandet, upprätthållandet och 
övervakningen av certifikattjänstens verksamhet. 

I certifikatverksamheten medverkar följande betrodda tjänsteinnehavare, vars 
ansvarsområden beskrivs i certifieringspraxisen. 

 den som ansvarar för informationssäkerheten 

 systemadministratören 

 den som underhåller systemet 

 den som utvärderar systemet 

 den som ansvarar för registreringen 

 den som ansvarar för Spärrtjänsten. 

De betrodda tjänsteinnehavarna förbinder sig att följa certifikatpriciperna. 

6.2.2 Antal personer som krävs för olika uppgifter 

För utförandet av följande åtgärder ska minst två personer närvara samtidigt: 

 Ändringar i certifikatutfärdarens produktionssystemmiljö 

 Säkerhetskopiering och återställande av certifikatutfärdarens privata nyckel. 

För utförandet av följande åtgärder ska minst fyra personer närvara samtidigt: 

 Generering av certifikatutfärdarens nycklar. 

6.2.3 Identifiering och verifiering av betrodda tjänsteinnehavare 

Identifieringen av de viktigaste betrodda tjänsteinnehavarna förutsätter användning av 
certifikatet. Identifiering i anslutning till olika åtgärder beskrivs i certifieringspraxisen. 

6.3 PERSONSÄKERHET 

6.3.1 Praxis för kontroll av bakgrundsinformation 

Certifikatutfärdaren och eventuella underleverantörer utför nödvändiga kontroller av alla 
personer som anställs i enlighet med personalpraxisen. Kontrollerna syftar till att utreda 
personens tillförlitlighet och yrkesskicklighet. 

För de personer som arbetar i de viktigaste betrodda rollerna utförs kontroller av 
bakgrundsuppgifterna. Dessa roller har fastställts i certifikatpraxisen. Personer som inte 
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godkänns i den första granskningen eller i ett eventuellt senare skede kan inte fungera eller 
fortsätta som betrodda tjänsteinnehavare. 

6.3.2 Krav på utbildning 

Personalen ska ha tillbörlig utbildning i den hård- och mjukvarumiljö som anknyter till 
certifikattjänsten. 

6.3.3 Följder av otillåtna åtgärder 

Om certifikatutfärdaren eller en underleverantör som ansvarar för certifikatproduktionen 
upptäcker missbruk i anslutning till certifikatverksamheten vidtar han omedelbara åtgärder 
för att eliminera skadorna av missbruket och förhindra att de upprepas. 

6.3.4 Krav på kontraktarbetare 

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

 

7 TEKNISKA SÄKERHETSLÖSNINGAR 

 

7.1 GENERERING, IBRUKTAGANDE OCH SKYDD AV CERTIFIKATUTFÄRDARENS NYCKELPAR 

7.1.1 Generering av certifikatutfärdarens nyckelpar 

Certifikatutfärdaren ska se till att certifikatutfärdarens nycklar skapas under kontrollerade 
omständigheter. 

Det ska särskilt beaktas att nycklarna ska genereras i en fysiskt säker miljö av betrodda 
tjänsteinnehavare. Genereringen kräver att minst fyra personer är närvarande samtidigt. 
Antalet betrodda tjänsteinnehavare som är berättigade att utföra denna åtgärd ska 
begränsas till ett så litet antal som möjligt. 

7.1.2 Leverans av certifikatutfärdarens Öppna nyckel till Förlitande parter 

certifikatutfärdaren sörjer för att certifikatutfärdarens Öppna nyckel och alla parametrar som 
ansluter sig till denna hålls intakta och autentiska när nyckeln ställs till förfogande för de 
Förlitande parterna. 

Ett certifikat av certifikatutfärdaren, som innehåller certifikatutfärdarens Öppna nyckel, är 
tillgänglig för de Förlitande parterna. 
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7.1.3 Längd på certifikatutfärdarens nyckel och tillämpad algoritm 

Längden på certifikatutfärdarens signaturnyckel och den algoritm som används i 
kombination med nyckeln ska väljas så att de kan betraktas som allmänt lämpliga för 
certifikat. 

7.1.4 Användningstid för certifikatutfärdarens Nyckelpar 

Med certifikatutfärdarens Privata nyckel kan man signera certifikat under den tid 
certifikatutfärdarens Nyckelpar 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. Spärrlistor undertecknas med den Privata 
nyckeln under hela den tid certifikatutfärdarens Nyckelpar är i bruk. certifikatutfärdarens 
Privata nyckels brukstid och giltighetstiden för certifikatutfärdarens certifikat har definierats i 
dokumentet certifieringspraxis. 

7.1.5 Användningssyften med certifikatutfärdarens nycklar 

Certifikatutfärdaren ser till att certifikatutfärdarens signaturnycklar inte används för andra 
ändamål än för utfärdande av certifikat och publicerign av uppgifterna på spärrlistan och att 
certifikatutfärdarens signaturnycklar bara används i fysiskt säkra lokaler. 

7.1.6 Skydd av certifikatutfärdarens privata nyckel 

Certifikatproduktionen ska sörja för att certifikatutfärdarens privata nycklar hålls 
konfidentiella och intakta. 

När en privat signaturnyckel används utanför ett tryggt medium för generering av 
signaturen ska den vara krypterad med hjälp av en algoritm och en nyckellängd, som enligt 
den kännedom som råder i nuläget håller mot angrepp mot krypteringen under nyckeln eller 
en del av nyckelns livslängd. 

Certifikatutfärdarens privata signaturnyckel kan kopieras, sparas och återställas bara av 
betrodda tjänsteinnehavare i en fysiskt skyddad miljö. Åtgärderna kräver att minst fyra 
personer är närvarande samtidigt. Antalet betrodda tjänsteinnehavare som är berättigade 
att utföra dessa åtgärder ska begränsas till ett så litet antal som möjligt. 

För säkerhetskopior av certifikatutfärdarens privata signaturnyckel tillämpas minst 
säkerhetsmekanismer på samma nivå som för signaturnycklar som är i bruk. 

När nycklarna har sparats på en anläggning som är avsedd för processning av nycklar, 
säkerställer man med hjälp av åtkomstkontrollen att man inte kan komma åt nycklarna 
utifrån. 

Certifikatutfärdarens privata signaturnyckel ska skyddas med en HSM-anordning 
(Hardware Security Module), som följer minst standarden FIPS 140-2 level 2. 
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7.1.7 Tredje part och lagring av certifikatutfärdarens Privata nyckel 

certifikatutfärdarens Privata signaturnyckel lämnas inte ut för förvaring av tredje part, 
eftersom detta under vissa omständigheter skulle medföra att den vore tillgänglig för 
personer som inte hör till certifikatutfärdarens verksamhet (metoden kallas ”key escrow”). 

7.1.8 Säkerhetskopiering av certifikatutfärdarens Privata nyckel 

Säkerhetskopior tas av certifikatutfärdarens Privata nyckel så att den kan återställas från 
säkerhetskopian med iakttagande av samma säkerhetsnivå som en överföring av 
certifikatutfärdarens Privata nyckel. 

7.1.9 Överföring av certifikatutfärdarens Privata nyckel 

Certifikatutfärdaren ska se till att certifikatutfärdarens nycklar överförs under kontrollerade 
omständigheter och att de inte i något skede förekommer i klarspråk på ett ställe. Nycklarna 
ska vara antingen krypterade eller uppdelade i flera olika delar som överförs separat. 

Det ska särskilt beaktas att nycklarna ska överföras i en fysiskt säker miljö av betrodda 
tjänsteinnehavare. Uppgiften kräver att minst två personer är närvarande samtidigt. Antalet 
betrodda tjänsteinnehavare som är berättigade att utföra denna åtgärd ska begränsas till ett 
så litet antal som möjligt. 

7.1.10 Arkivering av certifikatutfärdarens privata nyckel 

Certifikatutfärdarens privata nyckel ska inte arkiveras. 

7.1.11 Aktivering av certifikatutfärdarens privata nyckel 

Certifikatutfärdarens privata nyckel aktiveras på samma gång som nycklar skapas i enlighet 
med 7.1.1, Skapa certifikatutfärdarens nyckelpar. Nyckeln hålls aktiv tills användningen av 
den avbryts t.ex. på grund av underhållsåtgärder. 

7.1.12 Avaktivering av certifikatutfärdarens privata nyckel 

Certifikatutfärdarens privata nyckel kan deaktiveras vid behov t.ex. på grund av 
underhållsåtgärder. 

7.1.13 Förstörande av certifikatutfärdarens privata nyckel 

Certifikatproduktionen ser till att certifikatutfärdarens privata signaturnycklar förstör eller att 
de inte längre används efter att deras livscykel gått ut. 

7.1.14 Arkivering av certifikatutfärdarens öppna nyckel 

Certifikatutfärdaren arkiverar gällande och föråldrade öppna nycklar såsom beskrivs i 
avsnitt 5.7, Arkivering av uppgifter. 
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7.2 GENERERING, IBRUKTAGANDE OCH SKYDD AV CERTIFIKATINNEHAVARENS NYCKELPAR 

7.2.1 Generering av certifikatinnehavarens nyckelpar 

Certifikatinnehavaren är ansvarig för att nyckelparet genereras på ett tryggt sätt och för att 
den privata nyckeln förvaras konfidentiellt. 

Certifikatinnehavarens privata nyckel tillställs aldrig certifikatutfärdaren. 

7.2.2 Leverans av certifikatinnehavarens öppna nyckel till certifikatutfärdaren 

Certifikatinnehavaren, som skapar Nyckelparet, skickar Certifieringsbegäran som innehåller 
den Öppna nyckeln över WS-kanalen i form av ett XML-meddelande till certifikatutfärdarens 
datasystem. Certifikatbegärans ursprung kontrolleras med hjälp av den elektroniska 
signaturen eller med en engångskod med lösenord. certifikatutfärdarens datasystem 
skickar certifikatinnehavarens certifikatbegäran jämte 

Öppna nyckel i form av ett XML-meddelande över en krypterad förbindelse till 
certifieringssystemet. 

7.2.3 Längd på certifikatinnehavarens nycklar och tillämpad algoritm 

Längden på certifikatinnehavarens Privata nyckel och den algoritm som används i 
kombination med nyckeln ska väljas så att de kan betraktas som tillräckligt säkra i 
allmänhet. 

7.2.4 Användningstid för certifikatinnehavarens nyckelpar 

Brukstiden för certifikatinnehavarens öppna och privata nyckel är den samma som 
giltighetstiden för det relaterade certifikatet. Öppna och privata nycklar får inte längre 
användas om krypteringsalgoritmerna och de tillhörande parametrarna inte längre är 
tillräckligt starka eller på annat sätt olämpliga. 

7.2.5 Användningssyften med certifikatinnehavarens nycklar 

Privata nycklar som anknyter till certifikat utfärdade enligt dessa certifikatprinciper får 
användas bara för utförandet av följande säkerhetstjänster: 

 att verifiera ursprung hos information i elektronisk form och att informationen är 
intakt, 

 att säkerställa att information i elektronisk form hålls konfidentiell. 

7.2.6 Skydd av certifikatinnehavarens Privata nyckel 

Certifikatinnehavaren ska skydda den privata nyckel som hör till certifikatet. 
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7.2.7 Säkerhetskopiering av certifikatinnehavarens privata nyckel 

Certifikatinnehavaren ansvarar för förvaringen av sin privata nyckel. 

7.2.8 Arkivering av certifikatinnehavarens privata nyckel 

Certifikatinnehavarens privata nyckel arkiveras inte av certifikatutfärdaren. 

7.2.9 Förstörande av certifikatinnehavarens privata nyckel 

Certifikatinnehavaren ansvarar för att sin privata nyckel förstörs. 

7.2.10 Arkivering av certifikatinnehavarens öppna nyckel 

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

7.3 SÄKERHETSLÖSNINGAR I DATASYSTEMEN 

Certifikatutfärdaren använder pålitliga system och produkter som har skyddats mot 
ändringar. Särskilt följande omständigheter har beaktats: 

 identifiering av alla användare 

 rollbaserad åtkomstkontroll 

 flera personer bevakar kritiska åtgärder 

 generering av inspektionsloggar, läsning av inspektionsuppgifter och arkivering av 
transaktioner i anslutning till informationssäkerheten 

 säkerhetskopior, reservsystem och återställande 

 säker förstöring av information som inte längre behövs. 

7.4 SÄKERHETSLÖSNINGAR FÖR HANTERINGEN AV LIVSCYKELN 

7.4.1 Hantering av systemutvecklingen 

Certifikatutfärdaren använder pålitliga system och produkter som har skyddats mot 
ändringar. 

Praxis för hanteringen av ändringar har fastställts för nya uppdateringar, versioner och 
installationsändringar av all programvara som används i den operativa verksamheten. 

7.4.2 Hantering av informationssäkerheten 

7.4.2.1 Upprätthållandet av informationssäkerheten 

certifikatutfärdaren och en eventuell underleverantör som ansvarar för 
certifikatproduktionen ska se till att administrations- och underhållspraxisen är tillräcklig och 
säker. 
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7.4.2.2 Resurshantering 

Certifikatutfärdaren ansvarar för att resurserna och informationen skyddas i tillräcklig 
omfattning. 

7.4.2.3 Hantering av drifttjänsten 

Certifikatproduktionen ansvarar för att systemen är säkra och väl underhållna och att risken 
för störningar i verksamheten är minimal. För de betrodda tjänsteinnehavarna skapas och 
införs tillräckliga modeller och förfaringssätt för arbetet. Uppgifterna i certifikatsystemet 
skyddas mot virus och mot otillåtna program som kan skada systemet. Alla lagringsmedier, 
datamedier och datalager behandlas omsorgsfullt för att skador, inbrott och olovligt bruk 
ska kunna förhindras. 

Kapacitetsnyttjandet följs upp och kommande behov av kapacitet bedöms i förväg för att 
säkerställa tillgången till en tillräcklig processningseffekt och lagringskapaciatet. 

De driftsfunktioner som inom certifikatproduktionen relaterar till informationssäkerheten 
måste skiljas åt från de övriga driftsfunktionerna i systemen. 

7.4.2.4 Kontroll av åtkomsten till systemen 

Certifikatutfärdaren och eventuella underleverantörer som ansvarar för 
certifikatproduktionen sörjer för att bara vissa behöriga personer har åtkomst till systemen. 
Till användaradministrationen hör att skapa användarnamn, följa upp användningen samt 
ändra och ta bort behörigheter i rätt tid. 

Systemen måste ha tillräckliga säkerhetsrutiner för att de roller som identifierats för 
tjänsteinnehavare i avsnitt 6.2.1, Betrodda tjänsteinnehavare, ska kunna hållas isär. 
Särskilt i certifikatproduktionen ska rollen som huvudman för informationssäkerheten hållas 
skilt från driftsfunktionerna. Personalen ska identifieras korrekt innan de kan använda 
kritiska program i anslutning till hanteringen av certifikat. 

I tillämpningen för publicering av certifikat ingår en åtkomstkontroll som förhindrar olovliga 
försök att ta bort, lägga till eller ändra certifikat eller uppgifter om dessa. 

Tillämpningen för Spärrtjänsten har en åtkomstkontroll som förhindrar olovlig ändring av 
uppgifterna i spärrlistan. 

7.4.2.5 Hantering av HSM-anordningen 

Certifikathanteringen sörjer för informationssäkerheten i nyckelhanteringsanordningen 
HSM, vilken används för signering av certifikat och spärrlistor, under anordningens hela 
livstid så att: 

 anordningen kan inte nås under leveransen eller där den förvaras utan att det inte 
skulle upptäckas 

 åtgärder för att installera, säkerhetskopiera och återställa certifikatutfärdarens 
signaturnycklar till anordningen kräver att minst fyra personer är närvarande 
samtidigt. 

 anordningen fungerar på rätt sätt 
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 certifikatutfärdarens privata signaturnycklar som sparats i anordningen kommer att 
förstöras när anordningen tas ur bruk. 

7.5 SÄKERHETSLÖSNINGAR I DATAKOMMUNIKATIONSNÄTET 

Certifikatutfärdaren och eventuella underleverantörer som ansvarar för 
certifikatproduktionen sörjer för hanteringen av säkerheten med bl.a. följande åtgärder: 

 Certifikatproduktionens interna nätverk skyddar mot nätverk som används av 
externa tredje parter. 

 Konfidentiell information skyddas inför transporter över oskyddade nätverk. 

 Certifikatproduktionen ansvarar för att komponenterna i lokalnätet (t.ex. routrar) 
hålls i en fysiskt säker miljö. 

 Certifikatproduktionen följer upp verksamheten i systemen med hjälp av kontinuerlig 
övervakning och larmanordningar för att på det sättet upptäcka eventuella 
överraskande händelser. Till sådana händelser räknas bl.a. försök till olovligt bruk 
eller onormalt resursnyttjande. 

 

8 CERTIFIKAT- OCH SPÄRRLISTPROFILER 

 

Alla certifikat som utfärdas av Samlink Customer CA följer standarden X.509. certifikaten 
uppfyller kraven i dokumentet RFC 5280 ”Internet X.509 Public Key Infrastructure 
Certificate and CRL Profile". 

Spärrlistor som publiceras av Samlink Customer CA bildas alltid kompletta i normalt 
version2-format enligt PKIX-standarden så att komprimeringsalgoritmen är SHA256. 

En detaljerad profil av spärrlistan beskrivs i avsnitt 8.1.3. 

 

8.1.1 CA-certifikat 

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

Fältets namn  Field name  Innehåll  

Version  Version  3  

Serienummer  Serial number  80:8e:c2:f0:14:25:e2:a3:99:01:a5:12:06:7
1:19:39  

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  



 

 34 (36)     

 

 

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  

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  

Utvidgningen av nyckelns 
användningssyfte  

Key usage  critical Digital Signature, Certificate Sign, 
CRL Sign  

 

8.1.2 Användarcertifikat 

Fält som används vid WS-Materialtjänster: 

Kentän nimi  Field name Kentän sisältö 

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

Nyckelns längd  Key  2048 bits/RSA  

Komprimering  Signature algorithm  SHA256  

Entydigt namn  DN  SN,CN,O,C (Värden från bankens 
avtalssystem); övriga enligt begäran 

Utvidgningar    

Identifierare för 
Certifikatinnehavarens 
Öppna nyckel  

Subject Key Identifier  Komprimering av nyckeln som 20-bit  

Identifierare för 
Certifikatutfärdarens 
Öppna nyckel  

Authority Key Identifier  KeyID=02 aa 0c 9e bd e9 48 81 27 08 28 
e6 e8 de 14 f7 15 8c b9 b6  

Adress för publicering av 
revokeringslistan  

CDP CRL distribution 
points  

[1] 
URL=ldap://194.252.124.241:389/cn=Sa
mlink%20Customer%20CA,o=Samlink,c=
fi?certificaterevocationlist;binary  

Nyckelns 
användningssyfte  

Key usage  Critical; Digital Signature, Non-
Repudiation, Key Encipherment, Data 
Encipherment  

Kod för certifikatpolicyn CP  

  

Värde: Samlink Customer CA 
Certifikatprinciper WS-Materialtjäsnter för 
certifikat OID: 
1.2.246.558.10.09704098.11.2 V.1.0  
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8.1.3 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: 

Kentän nimi  Field name Kentän sisältö 

Version  Version  V2  

Signaturalgoritm  Signature algorithm  SHA256  

Den som publicerar 
Spärrlistan  

Issuer  CN = Samlink Customer CA  

O = Samlink  

C = FI  

Tidpunkt för publiceringen 
av Spärrlistan  

Effective 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)  

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 CERTIFIKATPRINCIPERNA 

 

9.1 ÄNDRINGSFÖRFARANDE 

Certifikatutfärdaren kan göra ändringar i specifikationerna som en följd av lagändringar eller 
funktionella krav. Ändringar i specifikationerna ska registreras i dokumenten 
certifikatprinciper och certifieringspraxis på det sätt som beskrivs nedan. 

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). 
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En ändring av ringa betydelse kan träda i kraft omedelbart när den har godkänts och 
ändrats samt de nya certifikatprinciperna har publicerats. Om större ändringar meddelas 
minst 15 dagar i förväg innan de träder i kraft. 

9.1.1 Punkter som kan ändras utan förfarande för godkännande 

Korrigeringar som gäller rättstavning och dokumentets yttre samt ändringar i 
kontaktuppgifterna kan införas utan förfarande för godkännande. 

Översättningar av dokumentet kan publiceras på olika språk utan separat förfarande för 
godkännande. Om en översättning och originalet på finska står i konflikt med varandra, 
gäller den finska texten. 

Förnyande av certifieringspraxisen kräver inget tillkännagivande. 

9.1.2 Ändringar som kräver utarbetande av nytt dokument om certifikatprinciperna 

Ett nytt certifikatprinciper-dokument får en ny OID. certifikatprinciperna är nya om de 
tidigare utfärdade certifikaten inte längre platsar i de nya certifikatprinciperna. 

Omarbetning av certifieringspraxis förutsätter inte utarbetande av ett nytt certifikatprinciper-
dokument. 

9.2 FÖRFARANDE FÖR GODKÄNNANDE 

Alla ändringar i dessa certifikatprinciper, med undantag för ändringar i utformning, 
rättskrivning eller kontaktuppgifterna, ska godkännas av Samlink PKI-styrgruppen. 
Samlinks säkerhetsdirektör har rollen som föredragande. 

9.3 PUBLICERING 

Certifikatprinciperna 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 certifikatprinciperna 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. 

Certifikatprinciperna kan genom separat överenskommelse även levereras över andra 
datamedier direkt till de parter som förutsätts iaktta dem. 


