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Johdon tiivistelmä

Tausta

Digitalisaatio on muokannut maailmaa merkittävästi viime vuosikymmenet. Muutos on ollut nopea, jolloin vanhat toimintatavat ja rakenteet ovat ajoittain 
aiheuttaneet kitkaa. Yksi kitkaa aiheuttava osa-alue  on digitaalisten palveluiden tarvitsemien käyttäjätunnusten hallinta eli ammattikielellä 
identiteetinhallinta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) on ostanut vuoden 2019 Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:ltä toiminnan 
kehittämistä identiteetin hallintaan, tunnistautumisen, valtuuksien ja suostumusten hallintaan liittyen. Helmikuussa 2019 valmistui CSC:n toimittama 
selvitys "Jatkuvan oppimisen identiteetinhallinta", jossa tarkasteltiin identiteetinhallinnan tarpeita koulutustoimialalla jatkuvan oppimisen näkökulmasta. 
Selvityksessä esiteltiin viimeaikaisia aiheeseen liittyviä projekteja, ja suositeltiin ministeriölle hakeutumista yhteistyöhön Nixun, Suomen Tilaajavastuun ja 
Digital Living käynnistämän Sandbox of Trust -nimisen hankkeen kanssa. Hankkeen keskeinen tavoite on tuottaa uusi vahvan tunnistamisen palvelu 
nimeltä SisuID, jonka monet tavoitteet, kuten vahva ensitunnistus itsepalveluna, käyttäjäkeskeisyys ja kansainvälisyys ovat koulutustoimialan 
näkökulmasta tarpeellisia.

Yhteistyö aloitettiin huhtikuussa 2019, kun Sandbox of Trust -hankkeen, opetus-ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, yliopistojen ja CSC:n  edustajat 
alkoivat yhdessä työstää opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan käyttötapauksia opetus- ja kulttuuriministeriön SisuID-pilotissa. Pilotissa työstetyt viisi 
käyttötapausta olivat:

SisuID-tunnistuspalvelun integraatio Opintopolku-järjestelmään
SisuID-tunnistuspalvelun integraatio kansainväliseen bioinformatiikan ELIXIR-tutkimusinfrastruktuurin käyttäjätunnistusratkaisuun (ELIXIR AAI)
Alaikäisten ensitunnistus ja identiteetin luotettavuusvaatimukset
Yksityisen sektorin ja julkisen sektorin ylläpitämien identiteettien linkitys toisiinsa (public-private linkitys)
SisuID:n tunnisteen ja OPH:n ylläpitämän kansallisen oppijanumeron linkitys oppijanumerorekisterissä.

Tulokset

Pilotti tuotti tarkennettua tietoa koulutustoimialan vaatimuksista identiteetinhallinnalle. Käyttötapaus, jossa SisuID-tunnistuspalvelu kytkettiin 
kansainväliseen bioinformatiikan ELIXIR-tutkimusinfrastruktuurin käyttäjätunnistusratkaisuun poikkesi muista käyttötapauksista tiukasti määritellyn 
fokuksen suhteen: pilotissa kirjauduttiin käytännössä SisuID-tunnistuspalvelun avulla ELIXIR-tutkijaportaaliin, ja  asioita, jotka vaativat kirjattiin ylös
jatkokehitystä ennen laajempaa käyttöä. Esimerkiksi käyttöönotto edellytti Applen puhelinta ja suomalaista pankkitunnusta.

Identiteettien linkittämisen käyttötapaus ei sen sijaan täsmentynyt, vaan siitä kirjattiin ylös keskustelu ja tarve syventyä vielä tarkemmin suostumusten 
hallinnan vaatimuksiin.

Opintopolku-järjestelmää työstäneitä käyttötapauksia (1 ja 5) tarkasteltiin yhdessä korkeakoulujen näkökulmasta tavoitteena sujuvoittaa ulkomaalaisten 
opiskelijoiden vastaanottamista. Todettiin, että prosessi helpottuisi, jos koulutukseen hakeutuminen Opintopolku-järjestelmään tehtäisiin aina 
tunnistautuneena. Tämä edellyttää muutoksia Opintopolku-järjestelmään sekä lakimuutoksia koskien Oppijanumerorekisteriä.

Alaikäisten tunnistamisen käyttötapauksessa taulukoitiin laeissa määriteltyjä alaikäisten oikeuksia ikäryhmiin (ks. kuva alla) ja määriteltiin SisuID:lle 
vaatimuksia, kuten riittävän vahvan sähköisen tunnistusvälineen luonti alaikäiselle on oltava mahdollista huoltajan toimesta 13 ikävuoteen asti.

https://docs.google.com/document/d/1A8nOsZ8EORtjB0ncYLm24vJxLUsQju_bNv17Gxp9xG0/edit


      

Johtopäätökset

Pilotissa tuotettiin lisätietoa jatkotyötä varten. Näistä lähimpänä käytännön hyötykäyttöä ovat SisuID:n käyttöönotto ELIXIR-tutkimusinfrastruktuurissa ja 
Opintopolkujärjestelmässä. Alaikäisten tunnistusvälineen ja identiteettien linkitys vaativat vielä lisää selvitys- ja määritystyötä.
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