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VALVIRAN VARMENNEJÄRJESTELMÄN SULKEMINEN 
 
Valviran varmennejärjestelmän ylläpitämistä jatketaan 29.2.2012 saakka 
Valviran varmennejärjestelmä oli tarkoitus sulkea 31.12.2011. Kaikkia Valviran järjestelmästä tuotettuja 
varmennekortteja korvaavia VRK:n kortteja ei kuitenkaan saatu käyttöön ajoissa. Tämän vuoksi Valvira 
on eräiden sairaanhoitopiirien pyynnöstä päättänyt jatkaa varmennejärjestelmänsä ylläpitämistä 
29.2.2012 saakka, jonka jälkeen kaikki Valviran ja sairaanhoitopiirien terveydenhuollolle ja apteekeille 
myöntämät varmennekortit ja palveluvarmenteet peruutetaan ja lakkaavat toimimasta.  
 
Valmius VRK:n korttien ja palveluvarmenteiden käyttöön ottamiseen oltava 13.1.2012 mennessä 
Valviran ja sairaanhoitopiirien varmenteita ja -kortteja korvaavien VRK:n varmenteiden ja korttien käyt-
töönottamisessa mahdollisesti ilmenevät järjestelmäkohtaiset tietotekniset ongelmat on voitava ratkaista 
vaarantamatta potilasturvallisuutta tai terveydenhuollon ja apteekkilaitoksen ydintehtävien hoitamista. 
Tästä syystä kaikissa tarvittavissa järjestelmissä tulee olla 13.1.2012 mennessä mahdollista käyttää 
VRK:n varmenteita ja kortteja, ja VRK:n varmennekortit tulee jakaa käyttäjille hyvissä ajoin ennen helmi-
kuun 2012 loppua.  
  
Varmenteiden, korttien ja varmennejärjestelmän sulkemisen merkitys ja tarvittavat keskeiset toimenpiteet 
Varmennekorttien käyttöä hyödyntävät sovellukset on konfiguroitava käyttämään uusia VRK:n varmen-
teita. Tämä edellyttää, että 1) VRK:n varmentajan varmenteet (kussakin järjestelmässä tarvittavat var-
mennetyyppikohtaiset CA-varmenteet) lisätään tarvittaviin sovelluksiin luotetuiksi varmenteiksi; 2) uudet 
VRK:n myöntämät varmenteet liitetään (esimerkiksi UPN-nimi tai varmenteessa oleva käyttäjän ID-
numero) käyttäjien käyttäjätunnuksiin sekä 3) varmennekortteja hyödyntäviin työasemiin päivitetään Di-
giSign-työasemaohjelmiston versio 3.1.9c (myös versio 3.1.8 toimii useimmissa tapauksissa). Suljettavil-
la varmenteilla salatut tiedot (kuten esimerkiksi sähköposti) on talletettava salaamattomassa muodossa. 
 
Suojatut https-yhteydet Valviran ja sairaanhoitopiirien CA:den myöntämiä SSL-varmenteita käyttäviin 
palvelimiin lakkaavat toimimasta 29.2.2012. Suljettavat palvelinvarmenteet on korvattava uusilla vastaa-
villa VRK:n myöntämillä terveydenhuollon palvelinvarmenteilla 13.1.2012 mennessä. 

  
Lakkautettavien varmentajien osalta julkaistaan 28.2.2017 saakka voimassaoleva sulkulista, ja hakemis-
tosta poistetaan kaikki loppukäyttäjävarmenteet. CA-varmenteet ja sulkulistat siirretään 31.3.2012 men-
nessä VRK:n hakemistopalveluun osoitteeseen ldap.fineid.fi, jolloin nykyinen Valviran ja sairaanhoitopii-
rien yhteinen hakemistopalvelu lopettaa toimintansa. Nimipalvelussa DNS-nimiä ldap.shpca.fi ja 
ldap.teo.fi vastaava osoite vaihdetaan 31.3.2012 mennessä palvelun ldap.fineid.fi osoitteeksi. Tämä 
saattaa edellyttää palomuurimuutoksia terveydenhuollon ja apteekkien järjestelmissä, mikäli tämän muu-
toksen jälkeen on vielä tarve saada käyttöön Valviran ja sairaanhoitopiirien sulkulistoja. Varmenteeseen 
luottavan tahon on aina tarkistettava varmenteen voimassaolo voimassaolevalta sulkulistalta ennen 
varmenteen hyväksymistä. Jos voimassaolevaa sulkulistaa ei ole saatavilla, varmennetta ei saa hyväk-
syä. Jos varmenteeseen luottava taho kuitenkin tällöin hyväksyy varmenteen, hyväksyminen tapahtuu 
luottavan tahon omalla vastuulla. 

 
Valviran yhteyshenkilönä järjestelmän sulkemisen osalta toimii esittelijäneuvos Maijaliisa Aho (puh. 09 
7729 2118 tai 050 9179 325). VRK:n tuottamia terveydenhuollon varmenteita ja varmennekortteja kos-
keviin tiedusteluihin vastaa VRK:n varmennepalvelut (VRK:n puhelinvaihde 09 229 161). 


