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ACM Computing Classification System (CCS):
C.2.0 [General]: Data Communications
K.6.5 [Security and Protection]: Authentication

Tiedekunta — Fakultet — Faculty Laitos — Institution — Department
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3.8 Rekisteröitymiskäytäntö ja siihen liittyvät vaatimukset . . . . . . . . 25

3.9 FiCom-suositus ETSI:n MSS-standardille v1.1 . . . . . . . . . . . . . 27

3.10 Palveluntarjoajan rajapinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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1 Johdanto

Vahvan tunnistamisen avulla voidaan automatisoida palveluita, jotka vaativat käyt-

täjän ehdottoman varman tunnistamisen. Helsingin yliopistossa käytetään VETU-

MA-tunnistusta kahdessa www-palvelussa. Käyttäjät voivat vaihtaa salasanansa ja

uudet opiskelijat voivat aktivoida käyttölupansa www-palvelussa.

Mobiilitunnistaminen mahdollistaa käyttäjän vahvan tunnistamisen ja sähköisen

allekirjoituksen Väestörekisterikeskuksen (VRK) varmentaman mobiilikansalaisvar-

menteen avulla. VRK on niin sanottu laatuvarmentaja, joka pystyy tarjoamaan säh-

köisistä allekirjoituksista annetun lain [oik03] vaatimukset täyttävän korkean tieto-

turvan ja oikean henkilöllisyyden sisältävän varmenteen.

Mobiilitunnistamis-infrastruktuuri on määritelty Eurooppalaisen tutkimuslaitoksen

ETSI:n1 toimesta. Suomessa mobiilitunnistamisen toteutuksessa toteutetaan FiCom-

suositusta, joka on soveltamisohje ETSI:n MSS-standardille2. Standardeja sovelta-

malla voidaan luoda www-palvelu, joka lähettää käyttäjän matkapuhelimeen allekir-

joituspyynnön. Käyttäjä allekirjoittaa pyynnön hänen salaisen PIN-koodin3 avulla,

jonka jälkeen allekirjoitusvastaus palautuu sitä kysyneelle www-palvelulle.

Helsingin yliopistossa alkoi vuoden 2007 syksyllä hanke “Mobiilitunnistautuminen

yliopiston sähköisiin palveluihin”. Hankkeen tarkoituksena oli tutkia mobiilivarmen-

teeseen perustuvaa tunnistamista sekä sen toteutusta yliopiston infrastruktuurissa.

Hankkeeseen osallistui myös Methics Oy, joka tarjosi pilotoinnissa käytettävän MSS-

teknologian. Hankkeessa toteutettiin uusien opiskelijoiden käyttöluvan aktivointi -

sovelluksen autentikointi mobiilitunnistamisen avulla.

Pilottiprojektin yhteydessä hankittiin käyttökokemusta MSS-teknologiasta ja sen

mahdollisuuksista. Vahvan tunnistamisen ja sähköisen allekirjoituksen lisäksi mobii-

litunnistamista voidaan hyödyntää muillakin tavoilla. MSS-teknologian avulla voi-

daan esimerkiksi kolmannelle osapuolelle todistaa yliopiston henkilökunnan tai opis-

kelijan suhde yliopistoon. Mobiilitunnistamispalvelua voidaan myös tarjota muille

korkeakouluille tai sidosryhmille.

1lyhenne eng. The European Telecommunications Standards Insitute
2lyhenne eng. Mobile Signature Service
3lyhenne eng. Personal Identification Number



2

2 Käyttäjäntunnistus Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopistossa on käytössä useita sähköisiä palveluita, joihin käyttäjän pi-

tää tunnistautua. Tunnistautumista vaaditaan useista eri syistä. Näistä tärkeimpiä

ovat käyttäjän henkilökohtaisen tiedon käsittely ja vain yliopistoon kuuluville hen-

kilöille tarkoitettu sähköinen palvelu tai tietosisältö. Tällaisten palveluiden käyt-

töä varten kaikille yliopistossa työskenteleville ja opiskeleville luodaan käyttölupa,

joka yksilöidään käyttäjäkohtaisesti kahdeksanmerkkisen käyttäjätunnuksen avul-

la. Käyttäjätunnukseen liitetään salasana, joka on vain kyseisen käyttäjän tiedossa.

Käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla käyttäjä tunnistautuu yliopiston sähköisissä

palveluissa luvan omaavaksi henkilöksi.

Yliopiston käyttäjilleen tarjoamista palveluista voidaan mainita sähköposti, koti-

hakemistot sekä atk-asemien työasemien ja eri järjestelmien käyttöoikeudet. Opis-

kelijat ja työntekijät voivat käyttää näitä palveluita www-palveluina internetissä

tai yliopiston tiloissa erilaisiin tehtäviin tarkoitetuissa käyttöympäristöissä. Erilaisia

käyttöympäristöjä ovat esimerkiksi yliopiston työntekijöiden työhuoneet, opiskeluun

tarkoitetut tietokoneluokat ja opiskelun tukemiseen tarkoitetut työtilat.

2.1 Käyttäjäntunnistamisen menetelmät

Käyttäjän tunnistamiseen käytettävät menetelmät voidaan yleisesti ottaen jakaa

kolmeen osaan: jotain mitä käyttäjä tietää, jotain mitä käyttäjällä on ja jotain mitä

käyttäjä on.

Näistä ensimmäinen, jotain mitä käyttäjä tietää, on sähköisissä palveluissa käyte-

tyin tunnistamisen muoto. Sähköisissä palveluissa luodaan kullekin käyttäjälle sala-

sana ja tätä vastaava salaisuus, joka on tarkoitettu vain käyttäjän itsensä tietoon.

Käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla palvelun käyttäjä ilmoittaa, kuka hän on

(käyttäjätunnus), ja salasanan kirjoittamalla hän ilmaisee tietävänsä hänen henki-

lökohtaisen salaisuuden.

Toinen tunnistamistapa, jotain mitä käyttäjällä on, voi olla jokin laite, joka tun-

nistetaan jonkin sen ainutlaatuisen ominaisuuden, kuten esimerkiksi sarjanumeron

perusteella. Kun käyttäjälle luodaan tunnus sähköiseen palveluun, hänen laitteen

sarjanumero liitetään salasanan tapaan tietojärjestelmissä hänen käyttäjätunnuk-

sensa tunnisteeksi. Laite voi olla vaikka matkapuhelin, jonka SIM-kortin4 perusteel-

4lyhenne eng. Subscriber Identity Module
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la kyseinen käyttäjä tunnistetaan.

Kolmas tapa, jotain mitä käyttäjä on, perustuu johonkin käyttäjän henkilökohtai-

seen ominaisuuteen. Tällainen ominaisuus voi olla esimerkiksi sormenjälki tai sil-

män verkkokalvon muoto. Samoin kuin ensimmäisessä ja toisessa tunnistamistavas-

sa, käyttäjän henkilökohtainen ominaisuus talletetaan tietojärjestelmään käyttäjä-

tunnuksen tunnisteeksi, kun tunnus luodaan. Käyttäjän henkilökohtaisen ominai-

suuden tunnistamiseksi hän tarvitsee tunnistamistapahtuman yhteydessä yleensä

erillisen laitteen, kuten esimerkiksi sormenjäljen tunnistimen tai verkkokalvoa ku-

vaavan skannerin, joka osaa lukea käyttäjän ominaisuuden ja lähettää tätä vastaavan

tiedon tunnistamisjärjestelmään.

Eräs perinteisistä Helsingin yliopistossa käytössä olevista tunnistamismenetelmistä

on tunnistettavan henkilön esittämä henkilöllisyystodistus. Tätä tapaa käytetään

esimerkiksi uuden opiskelijan hakiessa ensimmäistä käyttölupaa yliopiston järjestel-

miin tai salasanan unohtaneen henkilön halutessa vaihtaa salasanansa. Tämä tunnis-

tamismenetelmä edustaa vahvaa tunnistamista5, koska se käyttää kahta edellämai-

nittua menetelmää: jotain mitä käyttäjällä on ja jotain mitä hän on. Henkilökohtais-

ta tunnistamista vaaditaan tilanteissa, joissa henkilön tunnistaminen on ehdottoman

tärkeää.

Yliopiston sähköisissä palveluissa käytetyin tunnistamismenetelmä on käyttäjätun-

nus ja salasana. Käyttäjällä voi olla useita erityyppisiä käyttölupia6 eri järjestelmis-

sä. Yliopistonlaajuisten palveluiden käyttöä on yksinkertaistettu siten, että jokai-

nen käyttäjä valitsee itselleen pääkäyttötunnuksen. Pääkäyttötunnusta käytetään

kirjauduttaessa tunnistamista vaativiin www-palveluihini, kuten esimerkiksi oppi-

misympäristöihin, Mappi-sähköpostiin ja Helsingin yliopiston intranetiin, Almaan.

Pääkäyttötunnuksen avulla Helsingin yliopiston opiskelija tai työntekijä voi käyttää

myös muiden yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja näiden toi-

mintaa tukevien organisaatioiden tarjoamia palveluita. Tämän mahdollistaa tieteen

tietotekniikan keskuksen (CSC) operoima Haka-federaatio [csc07]. Haka-federaatio

koostuu organisaatioista, jotka toimivat palvelun- tai identiteetintarjoajina. Identi-

teetintarjoajat tarjoavat oman organisaationsa jäsenille tunnistamispalvelun ja pal-

veluntarjoajat tarjoavat verkkopalveluita, joiden käyttämiseksi käyttäjän on tunnis-

tauduttava. Haka-federaatio on toteutettu SAML v1.17 standardiin [mmp03] perus-

5Vahvasta tunnistamisesta tarkemmin kappaleessa 2.4.
6Käyttöluvista tarkemmin kappaleessa 2.2.
7lyhenne eng. Security Assertion Markup Language
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tuvalla Shibboleth tekniikalla [shi108].

Syksystä 2007 lähtien on Helsingin yliopistossa ollut käytössä palvelu, jonka avul-

la uudet opiskelijat voivat aktivoida käyttölupansa sähköisesti. Perinteisesti uudet

opiskelijat ovat joutuneet käymään tietotekniikkaosaston tai oman tiedekuntansa

käyttölupapisteessä aktivoimassa lupansa, koska tapahtuman luonne vaatii sen, että

henkilö on tunnistettava ehdottoman varmasti. Tunnistaminen tehdään virallisella

henkilöllisyystodistuksella.

Sähköinen käyttöluvan aktivointi tuli mahdolliseksi uudentyyppisen käyttäjäntun-

nistamismenetelmän avulla. Tässä tunnistamismenetelmässä luotetaan kolmanteen

osapuoleen, joka varmistaa käyttäjän henkilöllisyyden. Kolmas osapuoli on valtion

julkishallinnon yhteinen verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu VETUMA

[val08]. Tämä tunnistaminen edustaa vahvaa tunnistamista, koska VETUMA-palve-

lussa käyttäjät tunnistetaan kansalaisvarmenteen8 tai pankkien yhteisen tunnistus-

palvelun (TUPAS) avulla.

2.2 Käyttöluvat

Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttöoikeuden saamiseksi henkilön on haet-

tava käyttölupaa. Käyttölupia myönnetään kolmeen erilaiseen ympäristöön: Novell-

mikroverkkoon (NDS/eDirectory), Microsoft Active Directory (AD) ja unix-järjes-

telmään. Yliopiston opiskelijoiden ja työntekijöiden tietoja säilytetään pääasiassa

Personec F -henkilökuntarekisterissä ja Oodi-opiskelijarekisterissä. Näistä rekiste-

reistä kerätään tietojärjestelmien käytön kannalta keskeistä tietoa, joka keskitetään

Master -relaatiotietokantaan. Master on käyttöluville keskeisin tietokanta ja sieltä

esimerkiksi aktivoidaan käyttöluvat eri ympäristöihin. Kuvassa 1 on korkean tason

kuvaus yliopiston tietojärjestelmistä.

Käyttölupia luotaessa uusien opiskelijoiden tiedot saadaan Oodista. Opiskelijan kir-

jautuessa läsnäolevaksi hänen tiedot haetaan Masteriin ja samalla hänelle varataan

käyttäjätunnus ja postinimi. Käyttäjätunnus ja postinimi aktivoidaan, kun opiskeli-

ja käy hakemassa ensimmäisen käyttölupansa. Läsnäolevaksi ilmoittautunut opiske-

lija voi hakea käyttölupansa tietotekniikkaosaston tai oman tiedekuntansa käyttö-

lupapisteestä. Lupaa hakiessa opiskelijan on esitettävä opintokirja, läsnäolotodistus

tai ajankohtaisella lukuvuositarralla varustettu opiskelijakortti. Opiskelija todistaa

8Kansalaisvarmenne on VRK:n tarjoama julkisen avaimen menetelmään perustuva sähköinen
henkilöllisyys, joka sisältää mm. henkilön nimen ja sähköisen asiointitunnuksen
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PERSONEC F
henkilökuntarekisteri

MASTER

AD UNIXNDS
(Mikroverkko)

OODI
opiskelijarekisteri

Kuva 1: Helsingin yliopiston tietojärjestelmät

henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella ja allekirjoittaa käyttösitou-

muksen, joka arkistoidaan käyttölupaneuvojan toimesta.

Henkilökuntaan kuuluvat käyttöluvan hakijat täyttävät käyttölupahakemuksen ja

toimittavat hakemuksen sen laitoksen atk-yhdyshenkilölle, jonka laitteistoa työsken-

nellessään tarvitsevat. Atk-yhdyshenkilö tarkistaa ja käsittelee hakemuksen ja toi-

mittaa sen käyttölupapisteeseen tai antaa takaisin hakijalle, joka toimittaa sen itse

käyttölupapisteeseen. Hakijan viedessä käyttölupahakemuksensa itse, hänen henki-

löllisyytensä tarkistetaan henkilöllisyystodistuksesta ja hänelle luodaan käyttölupa.

Käyttäjän on myös allekirjoitettava käyttösitoumus, jonka käyttölupaneuvoja arkis-

toi. Vaihtoehtoisesti käyttölupaneuvoja luo atk-yhdyshenkilön toimittaman luvan ja

täydentää käyttölupahakemukseen luotuun lupaan liittyviä tietoja. Käyttölupaneu-

voja antaa kopion hakemuksesta atk-yhdyshenkilölle ja arkistoi alkuperäisen. Tämän

jälkeen atk-yhdyshenkilö voi luovuttaa käyttöluvan hakijalle tarkistettuaan tämän

henkilöllisyyden henkilöllisyystodistuksesta.

Varsinaiseen käyttöympäristöön, mikroverkkoon, AD:hen tai unixiin, käyttöluvat

syntyvät, kun käyttäjän tiedot aktivoidaan Masterissa ja käyttäjän tietoihin merki-

tään, mihin ympäristöön lupa on tarkoitettu. Tiedon tallentamisen jälkeen käyttö-

lupa luodaan automaattisesti mikroverkkoon, AD:hen tai unixiin.

Erilaisiin tilanteisiin vaaditaan erityyppisiä käyttölupia. Helsingin yliopistossa opis-

keleva tai työskentelevä voi saada henkilökohtaiset tunnukset yleisessä käytössä ole-

viin unix-laitteistoihin, AD:hen tai mikroverkkoihin. Kevyttunnus voidaan myöntää

yliopiston ulkopuolisille henkilöille, joille halutaan antaa tilapäinen pääsy johonkin

tunnistamista vaativaan palveluun kuten www-oppimisympäristöihin tai HUPnet-
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aulaverkkoon9. Kevyttunnuksen myöntää jokin yliopiston laitos ja yksikkö, joka

myös vastaa tunnuksen käytön kustannuksista. Konferensseja ja erityyppisiä tilai-

suuksia varten voidaan yliopiston ulkopuolisille osanottajille myöntää kurssi- ja kon-

ferenssitunnuksia. Erityisiä maksullisia tunnuksia voidaan myöntää yliopiston ul-

kopuolisille yrityksille ja yliopiston omille laitoksille, jotka harjoittavat maksullista

palvelutoimintaa. Ryhmätunnus on tarkoitettu usean henkilön käyttöön tai tilantee-

seen, jossa tunnusta käyttävä henkilö vaihtuu usein. Edellämainittujen lisäksi voi-

daan vielä henkilökunta- tai opiskelijajärjestöille myöntää maksuton käyttäjätunnus

tiedotustoimintaa varten.

Käyttölupien kanssa tekemisissä olevan yliopiston henkilöstön ja käyttöluvan hal-

tijoiden on huolehdittava tietoturvasta. Jokainen luvan haltija vastaa itse omasta

käyttöluvastaan. Jokainen luvan haltija on allekirjoittanut ja hyväksynyt käyttöoi-

keussitoumuksen, jossa käyttäjä sitoutuu noudattamaan Helsingin yliopiston tieto-

järjestelmien käyttösääntöjä [hy07a].

Pääsyä tietotekniikkaosaston ylläpitämään käyttölupajärjestelmään on rajoitettu

käyttöoikeuksin siten, että järjestelmiin on pääsy vain henkilöillä, joiden toimenku-

va vaatii sitä. Asiakaspalveluhenkilökunta voi päivittää käyttöluvan haltijan tietoja

Oodissa ja Personec F-henkilökuntarekisterissä. Tämän lisäksi käyttöluvan haltijat

voivat päivittää omia tietojaan verkkopalveluiden avulla.

Eri laitosten käyttölupa-asioista huolehtivat laitosten omat atk-yhdyshenkilöt. Atk-

yhdyshenkilöt päättäävät kenelle käyttölupia myönnetään ja kuinka pitkäksi aikaa.

Tietotekniikkaosaston asiakaspalveluryhmä vastaa käyttölupien tekemisestä ja osal-

taan käyttölupajärjestelmän tietojen ylläpidosta. Tietotekniikkasosaston käyttäjä-

hallintoryhmä vastaa käyttölupajärjestelmän toimivuudesta ja käyttölupien elinkaa-

resta ylläpitosääntöjen [hy07b] mukaisesti.

2.3 Järjestelmät

Useat Helsingin yliopiston tarjoamat sähköiset palvelut vaativat käyttäjän tunnista-

misen. Käyttäjäntunnistus on keskitetty RADIUS-palvelun avulla siten, että eri jär-

jestelmiin (mikroverkko, unix, AD) luotujen käyttäjätunnusten avulla voidaan kir-

jautua yliopiston yhteisiin palveluihin kuten esimerkiksi Mappi-postiin tai HUPnet-

vierailijaverkkoon.

Eri palveluiden tunnistamismenetelmät on toteutettu erilaisin tavoin. Autentikoin-

9lyhenne eng. Helsinki University Public network
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ti voidaan tehdä Shibboleth-tekniikan avulla, LDAP-hakemistosta10 tai kyselyllä

RADIUS-palvelimelle11. Yhteistä kaikille menetelmille on se, että käyttäjätunnus

ja salasana tarkistetaan lopulta RADIUS-palvelun avulla. Kuvassa 2 havainnolliste-

taan, mistä eri palvelut suorittavat autentikoinnin.

Shibboleth IdP

LDAP Proxy

RADIUS proxy

Mappi-posti
hy-ppp
HUPnet
WebOodi

HY-portaali
Nelli-portaali
useimmat hal-
linnon sovellukset
webCT
web-kioskit

Virtuaaliyliopisto
Ohjelmistojakelu
Haka-federaation
palvelut

Kuva 2: Tunnistamisjärjestelmät

Helsingin yliopisto kuuluu kansalliseen Haka-federaatioon. Sen tarjoamiin palvelui-

hin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat tunnistautua tietotekniikkaosas-

ton ylläpitämän Shibboleth IdP12 -palvelun avulla. Tunnistautumisessa käytetään

pääkäyttötunnusta. Tietotekniikkaosasto myös ylläpitää yliopiston omaa sisäistä

Shibboleth-federaatiota. Yliopiston eri toimijat voivat liittyä federaatioon ja käyttää

tietotekniikkaosaston Shibboleth IdP -palvelua käyttäjien tunnistamiseen ja auto-

risointiin. Tämä onnistuu suojaamalla oma www-palvelu Shibboleth SP:n13 avulla

ja sopimalla yhteisistä säännöistä tietotekniikkaosaston kanssa [hy07]. Shibboleth

IdP:n varsinainen käyttäjätunnistus tehdään LDAP-hakemistosta.

LDAP-hakemisto vastaa yliopiston verkon sisällä eri järjestelmien ja sovellusten

LDAP-yhteyskäytännöllä tehtyihin kyselyihin. Hakemisto pitää sisällään tarpeelli-

siksi katsottuja tietoja yliopiston käyttäjistä ja organisaatioista. Tiedot päivitetään

hakemistoon muun muassa Masterista, Oodista ja Dawa-tietovarastosta. LDAP-

hakemisto on tarkoitettu helpoksi rajapinnaksi käyttäjien ja varsinaisten tietojär-

jestelmien välille. LDAP-autentikoinnilla voidaan esimerkiksi varmistaa onko käyt-

täjällä voimassaoleva käyttölupa. Käyttäjän tietoja voidaan myös käyttää jonkin

10lyhenne eng. Lightweight Directory Acces Protocol
11lyhenne eng. Remote Authentication Dial In User Service
12lyhenne eng. Shibboleth Identity Provider
13lyhenne eng. Service Provider
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palvelun autorisointiin. LDAP-hakemistoa käyttävät autentikointiin muun muassa

Nelli-portaali ja useat hallinnon sovellukset, kuten esimerkiksi UPJWeb. LDAP-

hakemiston salasanatarkistukset tehdään RADIUS-palvelimelta.

RADIUS-järjestelmä koostuu kahdennetusta RADIUS-palvelimesta. Yliopiston yh-

teiset, kaikkien käyttäjien käytössä olevat palvelut autentikoituvat RADIUS-palve-

linta vasten. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Mappi-posti ja Weboodi. RADIUS-

palvelin tarkistaa autentikoinnin yhteydessä käyttöluvan olemassaolon Masterista.

Käyttäjätunnuksesta RADIUS-palvelin päättelee, mitä järjestelmää vasten tunnus

pitää autentikoida.

Keskitetty käyttäjäntunnistus lisää tietoturvaa, koska palveluntarjoajien ei tarvit-

se itse huolehtia käyttäjän tunnistamisesta, käyttäjien tietoja ei tarvitse säilyttää

useassa paikassa eikä käyttäjien tarvitsee muistaa useita salasanoja. Keskitetty käyt-

täjätunnistus myös helpottaa käyttökokemusta, jos eri palveluihin voidaan kirjautua

samalla tunnistautumissivulla.

Erilaisten järjestelmien ylläpito lisää tehtävän työn määrää ja olisi tarkoituksen-

mukaista yhtenäistää tunnistamiskäytäntöjä. Yliopistonlaajuinen kertakirjautumis-

järjestelmä on suunnitteilla, mutta käytännössä toteuttamista hankaloittaa infra-

struktuurin hajanaisuus, teknologioiden monimuotoisuus ja yhä lisääntyvät säästö-

toimenpiteet.

2.4 Vahva tunnistaminen

Yleisesti käytössä olevien tapojen mukaan käyttäjän tunnistamisen voidaan katsoa

olevan vahva, jos tunnistettaessa todennetaan vähintään kaksi seuraavista asioista:

jotain mitä vain käyttäjä tietää (salasana, PIN-koodi), jotain mitä vain käyttäjällä

on (sähköinen tunniste) tai jotain mitä vain käyttäjä on (sormenjälki). Vahva tunnis-

taminen on yleisesti hyväksytty tietoturvakäsite vaikka sitä ole määritelty lainsää-

dännössä. Sähköisistä allekirjoituksista on laadittu laki, joka käsittelee nimenomaan

sähköisiä allekirjoituksia [oik03], mutta direktiiviä voidaan soveltaa myös henkilön

tunnistamiseen [myh05].

Vuonna 2007 Helsingin yliopistossa käyttöön otetut käyttöluvan aktivointi -sovellus

ja salasananvaihto-sovellus vaativat käyttäjän vahvan tunnistamisen. Käyttäjän tun-

nistaminen näissä palveluissa tehdään VETUMA-palvelun avulla. VETUMA-pal-

velussa käyttäjä voi valita tunnistautuuko hän kansalaisvarmenteella HST-kortin14

14lyhenne suom. Henkilön Sähköinen Tunnistaminen
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avulla vai pankin asiakkaalleen luomilla pankkikohtaisilla tunnisteilla TUPAS-pank-

kitunnistuksen avulla.

HST-kortin toiminta perustuu julkisen avaimen menetelmään (PKI15). Julkisen avai-

men menetelmässä käyttäjällä on kaksi avainta, joista toinen on henkilökohtainen

salainen avain ja toinen kaikkien saatavilla oleva julkinen avain. Avaimet on luotu

sellaisia matemaattisia algoritmeja (esim. RSA) käyttämällä, että henkilökohtaisel-

la avaimella salattu tieto voidaan avata julkisella avaimella, eikä tiedon salaaman

henkilön salainen avain paljastu. Tiedon salaajan julkisen avaimen avulla vastaanot-

taja voi varmistua siitä, että tieto on varmasti allekirjoittajan luoma. Julkinen avain

voidaan luoda esimerkiksi siten, että henkilön salaisen avaimen allekirjoittaa jokin

luotettava taho, joka toimii avaimen varmentajana (CA16). Tällöin kolmas osapuo-

li voi luottaa henkilön julkiseen avaimeen, jos hän luottaa sen allekirjoittaneeseen

varmentajaan.

Suomessa kaupallista toimintaa harjoittavia varmentajia ovat esimerkiksi VRK ja

TeliaSonera Finland Oyj (TeliaSonera). Kansalaisvarmenteen varmentajana CA:na

toimii VRK, joka allekirjoittaa kaikki kansalaisvarmenteissa käytettävät avaimet.

HST-kortin avulla käyttäjä voi tunnistautua tai hän voi luoda sähköisen allekir-

joituksen. Allekirjoitus luodaan kortille talletetun salaisen avaimen ja vain käyttä-

jän tiedossa olevan salaisen tunnusluvun avulla. Kortteina voivat toimia henkilö-

ja pankkikortit tai matkapuhelimien SIM-kortit. Perinteisen toimikortin käyttämi-

seksi tietokoneeseen tarvitaan yleensä erillinen kortinlukijalaite ja ohjelmisto, jotka

mahdollistavat kortin käytön. Matkapuhelin osaa lukea SIM-korttia, eikä siihen tar-

vita erillistä ohjelmistoa toimikorttia varten. Matkapuhelimen SIM-kortille tehtyä

toteutusta kutsutaan yleisesti SWIM:ksi17.

TUPAS-pankkitunnistus perustuu Suomen Finanssialan keskusliiton (ent. Suomen

Pankkiyhdistys) määrittelemään toimintamalliin [fk07]. TUPAS-pankkitunnistuk-

sessa tunnistamista vaativa sovellus ohjaa käyttäjän hänen oman pankkinsa sivuille

tunnistautumaan pankin asiakkaalle luomilla pankkikohtaisilla tunnisteilla. Tunnis-

te voi olla esimerkiksi käyttäjätunnus ja kertakäyttöinen tunnusluku. Onnistuneen

tunnistamisen jälkeen pankki ohjaa käyttäjän takaisin sovellukseen. Sovellukselle

välitetään tieto tunnistamisen onnistumisesta ja palveluntarjoajan ja pankin ennal-

tasovittua tietoa käyttäjästä, kuten esimerkiksi nimi ja henkilötunnus.

15lyhenne eng. Public Key Infrastructure
16lyhenne eng. Certificate Authority
17lyhenne eng. SIM Wireless Identity Module
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3 Mobiilitunnistaminen

Mobiilitunnistamisen avulla käyttäjä voi tunnistautua vahvasti tai tehdä sähköisen

allekirjoituksen omalla mobiililaitteellaan. Laite voi olla esimerkiksi matkapuhelin

tai PDA18, tai mikä tahansa muu matkapuhelinverkkoa käyttävä kannettava laite,

johon voidaan tallentaa julkisen avaimen menetelmän vaatimat avaimet ja niiden

käyttöön vaadittava ohjelmisto. Mobiilitunnistamisen mahdollistavalla teknologial-

la on vahva pohja, koska sen käyttöön vaadittava tekniikka on jo laajalti käytössä.

GSM-yhdistyksen mukaan matkapuhelimien käyttäjiä oli yli kaksi ja puoli miljar-

dia vuoden 2007 alussa [wi07]. GSM-teknologia on kehittynyttä ja jatkuvan kehityk-

sen kohteena. Tiedon siirtoon tarvittava matkapuhelinoperaattoreiden välinen infra-

struktuuri ja asiakassuhteet ovat jo olemassa. Lisäksi mobiilitunnistamisen käyttämä

julkisen avaimen menetelmä on turvallinen, yleisesti käytössä oleva tekniikka.

3.1 Taustaa

Sähköinen kommunikointi ja kaupankäynti on yhä useamman ihmisen arkipäivää.

Sähköisessä asioinnissa toimitaan usein ihmisten kanssa, joita ei tunneta entuudes-

taan. Tällöin henkilön tunnistamisen rooli korostuu luotettavan kommunikoinnin

mahdollistamiseksi. Vuonna 1999 Euroopan parlamentti sääti direktiivin sähköisis-

tä allekirjoituksista (1999/93/EC) [eu99], joka julkaistiin 13. joulukuuta 1999. Direk-

tiivin tarkoituksena oli mahdollistaa turvallinen kommunikointi eri osapuolten välil-

lä. Direktiivin toisessa artiklassa määriteltiin sähköinen allekirjoitus yhtä päteväksi

sähköisen tiedon suhteen kuin normaalin allekirjoituksen suhde paperilla olevaan tie-

toon. Koska sähköisen allekirjoituksen merkitys on niin suuri, haluttiin teknologian

standardien toimivuus varmistaa ja saada sille yleinen hyväksyntä ja luottamus. Tä-

tä tehtävää oli työstämässä eurooppalainen telealan standadisoimisjärjestö ETSI19

ja eurooppalaista standardointia edistävä, voittoa tavoittelematon järjestö, CEN20,

ICTSB:n21 luomassa EESSI-työryhmässä22. Näiden ryhmien tekemät standardit luo-

vat pohjan sähköiselle kaupankäynnille ja muulle turvalliselle kommunikoinnille säh-

köisissä medioissa.

Mobiilitunnistamisen standardointi lähti liikkeelle ETSI:n toimesta 2000-luvun alus-

18lyhenne eng. Personal Digital Assistant
19lyhenne engl. The European Telecommunications Standards Institute
20lyhenne ransk. Comité Européen de Normalisation
21lyhenne eng. Information & Communications Technologies Standards Board
22lyhenne eng. European Electronic Signature Standardization Initiative
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sa. Standardit mobiilitunnistamisen infrastruktuurin mahdollistamiseksi23 saatiin

valmiiksi 2003. Motivaationa mobiililaitteiden käyttöön ja standardien kehittämi-

seen oli sen aikaisten ratkaisujen kehittymättömyys. Sähköisen allekirjoituksen luo-

miseen ja varmentamiseen tarvittiin erillisiä laitteita, kuten kortinlukija ja näyttö

WYSIWYS-käyttökokemuksen24 aikaansaamiseksi. Tällaisen teknologian ei uskot-

tu saavuttavan riittävän suurta suosiota kuluttajien keskuudessa [ets03d]. Harvalla

ajateltiin olevan halua ostaa allekirjoitustapahtuman vaatimat erilliset laitteet, joi-

den käyttämiseksi niiden pitää olla kiinni tietokoneessa. Odotukset olivat realistiset,

kuten käy ilmi selvityksissä, jotka tehtiin Euroopan unionin toimesta vuonna 2006

[eu06] ja Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön toimesta vuonna 2005 [rv05].

Varteenotettava teknologia sähköisten allekirjoitusten toteuttamiselle oli kuitenkin

olemassa. Matkapuhelimesta oli tullut suosittu kommunikointiväline ja se sisältää

älykortin ja toimii itse kortinlukijana. Heinäkuussa vuonna 2003, matkapuhelimen

käyttäjiä oli GSM-yhdistyksen tilastojen mukaan 895.2 miljoonaa 201:ssä maassa

[gs03]. Kuluttajien suosimana laitteena matkapuhelin tarjosi hyvän alustan sähköi-

sen allekirjoittamisen käytölle. Matkapuhelimen käyttöä puolsi myös sen valmis in-

frastruktuuri tietoliikenteen ja teknologian kehittämisen puolella.

Mobiilitunnistamiskonseptin laaja hyväksyntä edellyttää standardien kehittämistä

palveluiden tarjoamiseksi ja olemassaolevan infrastruktuurin hyödyntämiseksi. Tä-

hän tehtävään Euroopan komissio myönsi rahoitusta ETSI:lle STF-221:n25 perusta-

miseen. Tehtävänä oli tuottaa määrittely MSS-teknologialle26. Tehtävän perusteella

tuotettiin tekninen raportti ETSI TR 102 203 [ets03d], joka toimi pohjana teknisille

määrittelyille ETSI TS 102 204 [ets03a], ja ETSI TS 102 207 [ets03c].

3.2 Mobiiliallekirjoitus

Euroopan unionin säätämässä direktiivissä sähköisestä allekirjoituksesta [eu99] mää-

ritellään sähköiselle allekirjoitukselle kaksi eri luokkaa. Sähköinen allekirjoitus tar-

koittaa sähköisessä muodossa olevaa tietoa, joka kiinteästi liittyy tai on loogisesti

liitettävissä johonkin muuhun sähköisessä muodossa olevaan tietoon ja jota voidaan

käyttää tunnistamiseen. Kehittynyt sähköinen allekirjoitus tarkoittaa sähköistä al-

lekirjoitusta, joka sisältää seuraavat ominaisuudet:

23ETSI TS 102 204, ETSI TS 102 207
24lyhenne eng. What You See Is What You Sign (Allekirjoitat sen mitä näet)
25lyhenne eng. Specialist Task Force
26Mobile Signature Service (MSS)
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• allekirjoitus on yksiselitteisesti liitettävissä allekirjoittajaan

• allekirjoituksen avulla voidaan identifioida allekirjoittaja

• allekirjoittaja on luonut allekirjoituksen tavalla, joka on yksinomaan hänen

hallinnassaan

• allekirjoitus on liitetty siihen liittyvään johonkin muuhun sähköiseen tietoon

siten, että kaikki muutokset kyseiseen tietoon voidaan havaita

ETSI TR 102 203 -raportissa määritellään mobiiliallekirjoitus seuraavasti: “Univer-

saali tapa käyttää mobiililaitetta kansalaisen tahdon vahvistamiseksi jatkaa transak-

tiota“27. Raportissa määritellään lauseen merkitys vielä tarkemmin. Universaali tapa

tarkoittaa konsistenttia käyttäjäkokemusta, jolla on suurin vuorovaikutteinen yhtei-

sö käyttäjien ja palveluntarjoajien kesken ja jolla on yhteensopiva arkkitehtuuri, joka

on halpa ottaa käyttöön ja jolla on halvat käyttökustannukset. Mobiilaite tarkoit-

taa mitä tahansa laitetta, joka käyttää langatonta puhelinverkkoa, jossa on sisäinen

tai ulkoisesti liitettävä älykortti tai joka toimii ilman älykorttia. Kansalaisen tahto

tarkoittaa käyttäjälle annettua oikeellista ohjetta transaktion suorittamisesta, jonka

käyttäjä voi hyväksyä ja joka on toteutettu siten, että käyttäjä ei voi ymmärtää si-

tä väärin. Transaktio tarkoittaa vuorovaikutteista tapahtumaa, jonka suorittaminen

vaatii käyttäjän hyväksynnän ja jonka tiedot välitetään käyttäjän näkyville hänen

mobiililaitteeseensa.

Mobiiliallekirjoitusta voidaan käyttää kaikenlaisissa palveluissa, joissa halutaan ”vah-

vistaa kansalaisen tahto jatkaa transaktiota”. Transaktio on voitu aloittaa puhelin-

keskustelussa, www-palvelussa tai kasvotusten keskusteltaessa. Toisin sanoen mo-

biililaitetta voidaan käyttää allekirjoittamisvälineenä riippumatta siitä, missä me-

diassa itse transaktio tapahtuu. Ainut vaatimus tapahtumalle on se, että mobiilialle-

kirjoitustapahtuma saadaan aktivoitua ja tapahtuman sähköisessä muodossa olevat

tulokset saadaan käsiteltyä.

Kuvassa 3 havainnollistetaan mobiiliallekirjoitustapahtumaa yleisellä tasolla. Kuvas-

sa kansalainen on henkilö, joka tekee sähköisen allekirjoituksen mobiililaitteellaan.

Henkilö asioi jonkin median välityksellä palveluntarjoajan kanssa. Palveluntarjoaja

voi olla henkilö, www-palvelu tai jokin muu media. Kansalaisen halutessa tunnis-

tautua tai sähköisesti allekirjoittaa jokin tietosisältö, palveluntarjoaja aktivoi alle-

kirjoitustapahtuman lähettämällä allekirjoituspyynnön mobiiliallekirjoituspalvelun

27eng. ”A universal method for using a mobile device to confirm the intention of a citizen to
proceed with a transaction.”
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Allekir joituspyyntö

Mobii l ial lekirjoitus

Transaktio Transaktio
varmistus

Kansalainen Mobiil iallekirjoitus-
palvelun tarjoaja

Palveluntarjoaja

Kuva 3: Mobiiliallekirjoitus

tarjoajalle. Mobiiliallekirjoituspalvelun tarjoaja lähettää allekirjoituspyynnön kan-

salaisen mobiililaitteeseen. Kansalainen allekirjoittaa pyynnön näppäilemällä salai-

sen PIN-koodin, jonka jälkeen allekirjoitusvastaus palautuu palveluntarjoajalle.

3.3 Eri toimijat

Mobiilitunnistamistapahtuman toteuttamiseen kuuluu monta eri osapuolta varmen-

teen sisältämän SIM-kortin myöntäjästä aina loppukäyttäjään asti. Kuvassa 4 on

kuvattu mobiilitunnistamiseen liittyvät toimijat. Eri osapuolet kuvataan alla.

Käyttäjä käyttää palveluntarjoajan (AP) tarjoamaa palvelua, jossa hän tunnistau-

tuu tai tekee sähköinen allekirjoituksen. Käyttäjä hankkii mobiilivarmenteen rekis-

teröivältä osapuolelta (RA28), jossa hänen on todistettava henkilöllisyytensä viral-

lisella henkilöllisyystodistuksella. Käyttäjä on vastuussa kaikista hänen mobiilivar-

menteellaan tehdyistä tapahtumista.

SIM-kortin myöntäjä on matkapuhelinoperaattori, joka tarjoaa matkapuhelinyh-

teyksiä. Operaattori on tuottanut SIM-kortille tarvittavan ohjelmiston ja mobiili-

varmenteen avaimen salasanoineen. Operaattorit vastaavat matkapuhelimien verk-

koyhteyksistä ja niiden verkkovierailuista operaattoreiden kesken. Suomessa mobii-

28lyhenne eng. Registration Authority
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Käyttäjä

Rekisteröivä
osapuoli (RA)

SIM-kortti
Mobiiliallekirjoitus-
palvelun tarjoaja
(MSSP)

Varmentaja
(CA)

Palveluntarjoaja
(AP)

Mobiilivarmenteen rekisteröinti

Mobiiliallekirjoitus

Mobiiliallekirjoitus
pyyntö / vastaus

SIM-kortin
myöntäjä

Kuva 4: Eri toimijat mobiilitunnistamisessa

litunnistamispalvelua tarjoavat matkapuhelinoperaattorit TeliaSonera ja Elisa.

Rekisteröivä osapuoli (RA) on vastuussa käyttäjän tunnistamisesta varmentajan

(CA) politiikan mukaisesti hänen hakiessaan varmennettua SIM-korttia. Suomessa

RA:na toimii poliisi, jonka toimipisteeseen käyttäjän on mentävä aktivoidakseen ja

allekirjoituttaakseen SIM-kortillaan olevan yksityisen avaimen.

Varmentaja (CA) allekirjoittaa käyttäjän yksityisen avaimen. Lisäksi CA ylläpitää

varmenteiden sulkulistaa, johon merkitään kaikki jostain syystä käytöstä poistetut

varmenteet. Suomessa CA:na toimii VRK. CA:n rooli on tärkeä turvallisuuden kan-

nalta, sillä käytännössä kaikki palveluntarjoajat (AP29) luottavat CA:n allekirjoit-

tamiin varmenteisiin.

Mobiiliallekirjoituspalvelun tarjoaja (MSSP30) toimii koko MSS-infrastruktuurin run-

kona. MSSP:t vastaanottavat allekirjoituspyyntöjä AP:ltä ja käsittelevät ja välittä-

vät niitä käyttäjälle. MSSP:t voivat tarjota myös lisäarvopalveluita, kuten varmen-

teiden tai käyttäjien validointia, aikaleimapalveluita tai AP:lle räätälöityjä palvelui-

ta. MSSP-palvelua tarjoavat yleensä matkapuhelinverkkojen operaattorit. Käyttä-

jän oman matkapuhelinoperaattorin MSSP:tä kutsutaan Home MSSP:ksi (HMSSP).

MSSP:t voivat tehdä myös verkkovierailuja, jolloin ne kommunikoivat allekirjoitus-

pyyntöliikennettä keskenään. MSSP AE31 on palvelu, joka ottaa vastaan AP:n lä-

hettämät allekirjoituspyynnöt ja välittää ne MSSP:lle. MSSP RE32 on palvelu, joka

reitittää MSS-viestiliikennettä.

29lyhenne eng. Application Provider
30lyhenne eng. Mobile Signature Service Provider
31lyhenne eng. MSSP Acquiring Entity
32lyhenne eng. MSSP Routing Entity
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Palveluntarjoaja (AP) tarjoaa käyttäjille palvelun, jossa tunnistaudutaan tai teh-

dään sähköinen allekirjoitus mobiililaitteella. AP:t tekevät palvelusopimuksen jon-

kin MSSP AE:n kanssa, jonka kautta ne välittävät allekirjoituspyyntöjä käyttäjille.

3.4 Mobiiliallekirjoitustapahtuma

Mobiiliallekirjoitustapahtuma alkaa siitä, kun käyttäjä haluaa suorittaa sähköisen

allekirjoituksen tunnistautuakseen tai allekirjoittaakseen jonkin tietosisällön. Tapah-

tumaan osallistuu mobiiliallekirjoitusta vaativa tai tarjoava palvelu, matkapuhelino-

peraattori ja käyttäjä.

Yksinkertaisin ympäristö mobiiliallekirjoitukselle on sellainen, jossa käyttäjä on o-

man matkapuhelinoperaattorin verkon piirissä ja sähköistä allekirjoitusta pyytävä

palvelu on tehnyt palvelusopimuksen allekirjoituskyselyiden välittämisestä saman

operaattorin kanssa. Tällaisessa tapauksessa allekirjoitustapahtuma etenee kuvan 5

mukaisesti.

Mobiilikäyttäjä Palveluntarjoaja (AP) Home MSSP

1

2
3 4

56

7 8

910

1112

Kuva 5: Mobiiliallekirjoitustapahtuma käyttäjän kotiverkossa

Mobiiliallekirjoitustapahtuma käyttäjän kotiverkossa etenee seuraavasti:

1. Käyttäjä aktivoi allekirjoitustapahtuman AP:n www-palvelussa. Hän tunnis-

tautuu tai haluaa tehdä sähköisen allekirjoituksen.

2. AP käsittelee käyttäjältä saamaansa tietoa.
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3. AP ilmoittaa käyttäjälle aktivoivansa mobiiliallekirjoitustapahtuman. Käyttä-

jälle näytetään esimerkiksi www-sivu, jolla kerrotaan mitä tapahtuu.

4. AP lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän HMSSP:lle.

5. HMSSP käsittelee AP:lta saamaansa tietoa.

6. HMSSP lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän mobiililaitteeseen.

7. Käyttäjä hyväksyy mobiililaitteeseen tulevan viestin ja allekirjoittaa sen näp-

päilemällä salaisen PIN-koodinsa.

8. Mobiililaite palauttaa allekirjoitusvastauksen HMSSP:lle.

9. HMSSP käsittelee käyttäjältä saamansa allekirjoituksen.

10. HMSSP palauttaa allekirjoitusvastauksen allekirjoitusta pyytäneelle AP:lle.

11. AP käsittelee HMSSP:ltä saamansa allekirjoitusvastauksen.

12. AP ilmoittaa käyttäjälle tiedon allekirjoitustapahtuman onnistumisesta ja al-

lekirjoituksen oikeellisuudesta.

Kun käyttäjä käyttää sähköistä allekirjoitusta pyytävää palvelua jossain muussa

kuin oman matkapuhelinoperaattorin verkon piirissä, MSSP:t tekevät verkkovierai-

lun ja etsivät käyttäjän oman matkapuhelinoperaattorin HMSSP:n. Tällaisessa ti-

lanteessa tapahtumien kulku on kuvan 6 mukainen.

Mobiiliallekirjoitustapahtuma muussa kuin käyttäjän kotiverkossa etenee seuraavas-

ti:

1. Käyttäjä aktivoi allekirjoitustapahtuman AP:n www-palvelussa. Hän tunnis-

tautuu tai haluaa tehdä sähköisen allekirjoituksen.

2. AP käsittelee käyttäjältä saamaansa tietoa.

3. AP ilmoittaa käyttäjälle aktivoivansa mobiiliallekirjoitustapahtuman. Käyttä-

jälle näytetään esimerkiksi www-sivu, jolla kerrotaan mitä tapahtuu.

4. AP lähettää allekirjoituspyynnön omalle MSSP:lle. (Kuvassa MSSP on ’vieras’

käyttäjän näkökulmasta.)

5. MSSP käsittelee AP:lta saamaansa tietoa ja huomaa, että käyttäjä on toisen

matkapuhelinoperaattorin asiakas.
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Mobiilikäyttäjä Palveluntarjoaja (AP) (Vieras) MSSP

1

2
3 4

5
6

7 8

910

11 12

Home MSSP(Roaming) MSSP

13

15

14

16

1718

1920

Kuva 6: Mobiiliallekirjoitustapahtuma vieraassa verkossa (verkkovierailu)

6. MSSP ohjaa pyynnön verkkovierailua tukevalle MSSP:lle.

7. Verkkovierailua tukeva MSSP tunnistaa käyttäjän matkapuhelinoperaattorin

ja hänen HMSSP:n.

8. Verkkovierailua tukeva MSSP ohjaa pyynnön käyttäjän HMSSP:lle.

9. HMSSP käsittelee allekirjoituspyynnön.

10. HMSSP lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän mobiililaitteeseen.

11. Käyttäjä hyväksyy mobiililaitteeseensa tulevan viestin ja allekirjoittaa sen

näppäilemällä salaisen PIN-koodinsa.

12. Mobiililaite palauttaa allekirjoitusvastauksen HMSSP:lle.

13. HMSSP käsittelee käyttäjältä saamansa allekirjoituksen.

14. HMSSP palauttaa allekirjoitusvastauksen verkkovierailua tukevalle MSSP:lle.

15. Verkkovierailua tukeva MSSP käsittelee saamansa allekirjoitusvastauksen.

16. Verkkovierailua tukeva MSSP palauttaa allekirjoitusvastauksen sitä pyytäneel-

le MSSP:lle.
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17. Allekirjoitusta pyytänyt MSSP käsittelee allekirjoitusvastauksen.

18. Allekirjoitusta pyytänyt MSSP palauttaa allekirjoitusvastauksen AP:lle.

19. AP käsittelee HMSSP:ltä saamansa allekirjoitusvastauksen.

20. AP ilmoittaa käyttäjälle tiedon allekirjoitustapahtuman onnistumisesta ja al-

lekirjoituksen oikeellisuudesta.

3.5 Palveluntarjoaja (AP)

Palveluntarjoaja on sovellus, joka käyttää MSSP-palvelua sähköisen allekirjoituksen

pyytämiseen käyttäjältä. AP käyttää sähköistä allekirjoitusta käyttäjän tunnista-

miseen tai jonkin tietosisällön allekirjoittamiseen. Käyttäjä aktivoi allekirjoitusta-

pahtuman AP:ssa ja tämän seurauksena AP lähettää allekirjoituspyynnön MSSP

palvelulle.

ETSI TS 102 203 -standardi määrittelee mobiiliallekirjoitusta käyttävän www-pal-

velun ja MSSP:n välisen rajapinnan ja tietoliikenteessä käytettävät tietorakenteet

ja mallit. Lisäksi dokumentti määrittelee toiminnallisuuden, joka MSSP:n pitää to-

teuttaa. Määrittelyn perusteella voidaan toteuttaa mobiiliallekirjoitusta käyttävä

palvelu.

MSSP:n tulee toteuttaa seuraavat toiminnallisuudet AP:lle:

Allekirjoituspyyntö Käyttäjälle lähetettävä allekirjoituspyyntö.

Statuskysely AP kysyy MSSP:ltä allekirjoitustapahtuman statusta. Statuskyselyä

käytetään asynkronisessa asiakas-palvelin mallissa.

Profiilikysely AP kysyy MSSP:ltä tietoa allekirjoitustapahtumaan osallistuvista

tekijöistä.

Rekisteröintipyyntö AP voi käyttää tätä metodia ilmoittaakseen MSSP:lle uuden

käyttäjän rekisteröinnistä.

Kuittauspyyntö AP voi pyytää MSSP:ltä erillisen ”kuitin”allekirjoitustapahtu-

masta.

Kättelypyyntö AP ja MSSP voivat sopia kommunikoinnissa käytetyistä XML-

allekirjoituksista33.

33lyhenne eng. eXtensible Markup Language
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AP:n ja MSSP:n välinen mobiiliallekirjoitustapahtuma voidaan toteuttaa kolmella

eri tavalla.

Synkronisessa mallissa AP tekee allekirjoituspyynnön MSSP:lle ja jää odottamaan

vastausta. Tapahtuma on esitetty kuvassa 7.

Käyttäjä Sovellus (AP)MSSP

1

23

4

56

7 8

9 10

Kuva 7: Synkroninen mobiiliallekirjoitus

Synkroninen mobiiliallekirjoitus etenee seuraavasti:

1. Käyttäjä aktivoi allekirjoitustapahtuman AP:n palvelussa. Hän tunnistautuu

tai haluaa tehdä sähköisen allekirjoituksen.

2. AP käsittelee käyttäjältä saamaansa tietoa.

3. AP ilmoittaa käyttäjälle aktivoivansa mobiiliallekirjoitustapahtuman. Käyttä-

jälle näytetään esimerkiksi tiedon sisältämä www-sivu.

4. AP lähettää allekirjoituspyynnön MSSP:lle.

5. MSSP käsittelee AP:lta saamaansa tietoa.

6. MSSP lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän mobiililaitteeseen.

7. Käyttäjä hyväksyy mobiililaitteeseen tulevan viestin ja allekirjoittaa sen näp-

päilemällä salaisen PIN-koodinsa.

8. Mobiililaite palauttaa allekirjoitusvastauksen MSSP:lle.

9. Allekirjoitusta pyytänyt MSSP käsittelee vastauksen.



20

10. Allekirjoitusta pyytänyt MSSP palauttaa vastauksen AP:lle.

Asynkronisessa asiakas-palvelin mallissa AP tekee allekirjoituspyynnön MSSP:lle ja

kyselee tietyin väliajoin allekirjoitustapahtuman tilaa statuskyselyn avulla. Allekir-

joitustapahtuman onnistuessa MSSP lähettää statuskyselyn vastauksessa allekirjoi-

tuspyynnön vastauksen. Tapahtuma on esitetty kuvassa 8.

Käyttäjä Sovellus (AP)MSSP

1

23

4

5 6

78

9 10

11

12 13

Kuva 8: Asynkroninen mobiiliallekirjoitus (asiakas-palvelin)

Asynkroninen asiakas-palvelin mobiiliallekirjoitus etenee seuraavasti:

1. Käyttäjä aktivoi allekirjoitustapahtuman AP:n palvelussa. Hän tunnistautuu

tai haluaa tehdä sähköisen allekirjoituksen.

2. AP käsittelee käyttäjältä saamaansa tietoa.

3. AP ilmoittaa käyttäjälle aktivoivansa mobiiliallekirjoitustapahtuman. Käyttä-

jälle näytetään esimerkiksi tiedon sisältämä www-sivu.

4. AP lähettää allekirjoituspyynnön MSSP:lle.

5. MSSP käsittelee AP:lta saamaansa tietoa.

6. MSSP vastaa AP:lle, että allekirjoituspyyntöä ollaan tekemässä.

7. AP ylläpitää tietoa allekirjoituspyynnön tilasta.

8. MSSP lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän mobiililaitteeseen.
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9. Käyttäjä hyväksyy mobiililaitteeseensa tulevan viestin ja allekirjoittaa sen

näppäilemällä salaisen PIN-koodinsa.

10. Mobiililaite palauttaa allekirjoitusvastauksen MSSP:lle.

11. AP lähettää MSSP:lle statuskyselyn.

12. MSSP käsittelee AP:lta saamaansa kyselyn. MSSP selvittää kyseisen allekir-

joitustapahtuman statuksen.

13. MSSP palauttaa AP:lle tiedon allekirjoitustapahtuman statuksesta ja palaut-

taa myös allekirjoitusvastauksen mikäli se on valmis.

Asynkronisessa palvelin-palvelin mallissa AP tekee allekirjoituspyynnön MSSP:lle ja

tapahtuman ollessa valmis MSSP ottaa yhteyden AP:hen. Tässä mallissa AP:n on

toimittava myös palvelimena ottaakseen vastaan MSSP:n lähettämän ilmoituksen.

Tapahtuma on esitetty kuvassa 9.

Käyttäjä Sovellus (AP)MSSP

1

23

4

5 6

7

8 9

10 11

1213

Kuva 9: Asynkroninen mobiiliallekirjoitus (palvelin-palvelin)

Asynkroninen palvelin-palvelin mobiiliallekirjoitus tapahtuma etenee seuraavasti:

1. Käyttäjä aktivoi allekirjoitustapahtuman AP:n palvelussa. Hän tunnistautuu

tai haluaa tehdä sähköisen allekirjoituksen.

2. AP käsittelee käyttäjältä saamaansa tietoa.
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3. AP ilmoittaa käyttäjälle aktivoivansa mobiiliallekirjoitustapahtuman. Käyttä-

jälle näytetään esimerkiksi tiedon sisältämä www-sivu.

4. AP lähettää allekirjoituspyynnön MSSP:lle.

5. MSSP käsittelee AP:lta saamaansa tietoa.

6. MSSP vastaa AP:lle, että allekirjoituspyyntöä ollaan tekemässä.

7. MSSP lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän mobiililaitteeseen.

8. Käyttäjä hyväksyy mobiililaitteeseensa tulevan viestin ja allekirjoittaa sen

näppäilemällä salaisen PIN-koodinsa.

9. Mobiililaite palauttaa allekirjoitusvastauksen MSSP:lle.

10. Allekirjoitusta pyytänyt MSSP käsittelee vastauksen.

11. MSSP lähettää ilmoituksen allekirjoituksen saapumisesta AP:lle.

12. AP käsittelee MSSP:ltä saamansa ilmoituksen.

13. AP lähettää ilmoituksen allekirjoituksen saapumisesta takaisin MSSP:lle.

3.6 Protokollat ja turvallisuus

ETSI:n MSS-standardi käyttää turvallisuusnäkökohtien suunnittelussa ja määritte-

lyssä hyväkseen RFC 3552:ta“Guidelines for Writing RFC Text on Security Conside-

rations” [rk03]. RFC 3552 tarjoaa hyvät lähtökohdat yleisesti tunnettujen internetin

turvallisuusuhkien ymmärtämiseen ja torjumiseen.

RFC 3552 määrittelee www-palveluiden yleisimmiksi ongelmiksi palvelun luvatto-

man tai epäsopivan käytön ja palvelunestohyökkäykset. Näiden ongelmakohtien tor-

jumiseksi palveluiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota luottamuksellisuuden var-

mistamiseen ja käsiteltävän tiedon eheyteen ja kiistämättömyyteen.

MSS-standardi tekee seuraavat olettamukset turvallisuuden toteuttamisessa. Vies-

tien välitykseen osallistuvat järjestelmät ovat täysin ylläpitäjien hallinnassa ja toi-

saalta viestien välitykseen käytettävät viestintäkanavat ovat lähes täysin mahdol-

lisen hyökkääjän hallinnassa. Hyökkääjällä tarkoitetaan esimerkiksi henkilöä, jo-

ka haluaa väärinkäyttää palvelua, käyttäjän henkilökohtaista tietoa tai käyttäjän

ja palvelun välistä viestiliikennettä. Yleisimpiä internetissä tehtäviä hyökkäyksiä
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ovat viestintäsalaisuuden loukkaus (confidentiality violation), salasanojen kuuntelu

(password sniffing), välitettävien viestien uudelleenlähetys (replay attack), viestien

lisääminen tai poisto (message insertion, deletion) ja viestiliikenteen kaappaaminen

(man-in-the-middle).

MSS-standardi ottaa mainitut riskit huomioon seuraavien toimenpiteiden avulla:

• TLS34 RFC 2246 [da99]. TLS:n avulla suojaudutaan viestintäsalaisuuden louk-

kaukselta, salasanojen kuuntelulta, viestien lisäämiseltä ja poistolta ja viesti-

liikenteen kaappaamiselta. TLS:ää voidaan käyttää palvelintunnisteena, jol-

loin MSSP käyttää X509v3 sertifikaattia tai molemminpuolisena tunnisteena

(mutual authentication), jolloin sekä AP että MSSP käyttävät X509v3 serti-

fikaattia. FiCom-suositus vaatii molemminpuolisen tunnistamisen.

• Viestien sähköinen allekirjoitus. XML-allekirjoituksella voidaan suojata viestit

kun TLS:llä suojataan viestintäkanava. FiCom-suositus ei tue XML-allekirjoi-

tuksia.

• AP:n ja MSSP:n identiteetit ja niihin liittyvät salasanat mahdollistavat eri

osapuolten tunnistamisen. Ne ovat tarpeellisia jos TLS:ää käytetään vain yk-

sipuolisesti palvelintunnisteena.

• Aikaleimat ja tapahtumanumerot estävät viestien uudelleenlähetykset.

Taulukko 1: Turvallisuustoimenpiteet MSS-standardin ja FiCom-suosituksen mu-

kaan

Turvallisuustoimenpide ETSI MSS toteutus ETSI MSS käyttö FiCom v1.1

MSSP AP MSSP AP MSSP AP

TLS RFC 2246, palvelin autentikointi Y Y Y Y Y Y

TLS RFC 2246, keskinäinen autenti-

kointi

Y N N N Y Y

XML-allekirjoitus Y N N N N N

AP:n ja MSSP:n identifiointi Y Y Y Y Y Y

AP:n salasana Y Y Y Y Y Y

Aikaleima Y Y Y Y Y Y

Tapahtumanumero Y Y Y Y Y Y

34lyhenne eng. Transport Layer Security
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3.7 Mobiilikansalaisvarmenne

Mobiilikansalaisvarmenne on matkapuhelimen SIM-korttiin liitettävä VRK:n myön-

tämä kansalaisvarmenne. Mobiilikansalaisvarmenne myönnetään kaikille Suomen kan-

salaisille ja VRK:n ylläpitämään väestötietojärjestelmään (VTJ) merkityille ulko-

maan kansalaisille.

Mobiilikansalaisvarmenne otettiin käyttöön VRK:n ja TeliaSoneran yhteistyössä mar-

raskuussa 2004. Elisa Oyj aloitti kansalaisvarmenteen sisältävien SIM-korttien jake-

lun kesäkuussa vuonna 2005. Molemmat matkapuhelinoperaattorit toimivat MSS-

infrastruktuurissa ja tarjoavat käyttäjilleen Home MSSP -palvelua.

Mobiilikansalaisvarmenne on niin sanottu laatuvarmenne, jonka tulee täyttää säh-

köisistä allekirjoituksista laissa (7 §, 2.mom.) [oik03] asetetut vaatimukset. VRK:sta

tuli 1.4.2003 Suomen ensimmäinen laatuvarmentaja, jonka ominaisuudet määritel-

lään samassa laissa kohdassa 10 § - 15 §. Kyseiset lain kohdat määrittelevät laatu-

varmentajan yleisiä velvollisuuksia (§ 10), käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen

luotettavuuden (§ 11), varmenteen myöntämiseen liittyviä yksityiskohtia (§ 12), var-

menteen peruuttamiseen liittyviä toimenpiteitä (§ 13), sääntöjä varmentajan pitä-

mästä rekisteristä (§ 14) ja rekisterin tietojen säilyttämisestä (§ 15).

Laatuvarmentajan varmentamalle sähköiselle allekirjoitukselle annetaan käsinkir-

joitetun allekirjoituksen oikeusvaikutus kaikissa EU-maissa. Sähköinen allekirjoitus

tehdään julkisen avaimen menetelmällä (PKI), jossa käyttäjällä on salainen henkilö-

kohtainen avain ja julkinen avain. Käyttäjä allekirjoittaa haluamansa tiedon salaisel-

la avaimella. Allekirjoitus tehdään näppäilemällä salainen PIN-koodi matkapuheli-

men vastaanotettua allekirjoituspyynnön. Käyttäjällä on kaksi salaista PIN-koodia,

joista toinen on tarkoitettu tunnistautumiseen ja toinen sähköisen allekirjoituksen

tekemiseen. Kolmas osapuoli, joka luottaa VRK:hon varmentajana, voi avata käyt-

täjän allekirjoittaman tiedon käyttäjän julkisella avaimella ja todeta dokumentin

oikeellisuuden. Sähköinen allekirjoitus kuvataan tarkemmin luvussa 5.2.

Laatuvarmenteessa tulee olla seuraavat tiedot:

• tieto siitä, että varmenne on laatuvarmenne,

• tieto varmentajasta ja sen sijoittumisvaltiosta,

• allekirjoittajan nimi tai salanimi, josta ilmenee että se on salanimi,

• allekirjoituksen todentamistiedot, jotka vastaavat allekirjoittajan hallinnassa
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olevia allekirjoituksen luomistietoja,

• laatuvarmenteen voimassaoloaika,

• laatuvarmenteen yksilöivä tunnus,

• varmentajan kehittynyt sähköinen allekirjoitus,

• mahdolliset laatuvarmenteen käyttörajoitukset ja

• allekirjoittajaan liittyvät erityiset tiedot, jos ne ovat tarpeen laatuvarmenteen

käyttötarkoituksen kannalta.

VRK ylläpitää listaa (Revocation list) suljetuista varmenteista. Sulkulistalla oleva

varmenne ei ole enää käyttökelpoinen. Varmenne voi joutua sulkulistalle useista eri

syistä. Käyttäjä voi itse ilmoittaa varmenteensa sulkulistalle, jos hän epäilee yksityi-

sen avaimensa tiedon paljastuneen jollekin toiselle osapuolelle. Varmenne voi myös

joutua sulkulistalle epäillyn väärinkäytöksen johdosta. VRK:hon varmentajana luot-

tavien palveluiden pitää allekirjoituksia hyväksyessään tarkistaa, ettei käsiteltävä

varmenne ole sulkulistalla.

3.8 Rekisteröitymiskäytäntö ja siihen liittyvät vaatimukset

Mobiilitunnistamisen mahdollistamiseksi henkilöllä tulee olla kansalaisvarmenteen

tallentamiseen ja käyttämiseen soveltuva SIM-kortti. Tutkielmaa kirjoittaessa vuon-

na maaliskuussa vuonna 2008 yleisesti tarjolla olevissa SIM-korteissa ei vielä ole tä-

tä ominaisuutta, vaan käyttäjän on erikseen pyydettävä sellainen omalta matkapu-

helinoperaattoriltaan. Kortin saatuaan käyttäjän täytyy käydä tunnistautumassa

poliisilaitoksella, jossa tapahtuu SIM-kortille asennetun varmenteen varsinainen al-

lekirjoitus VRK:n puolesta. Poliisi toimii VRK:n luottamana allekirjoituksen rekis-

teröijänä (RA). Muutaman päivän kuluttua varmenteen allekirjoittamisesta VRK

lisää käyttäjän allekirjoitetun julkisen avaimen omaan hakemistoonsa. Kuvassa 10

kuvataan toimenpiteet mobiilivarmenteen hankkimiseksi.

Mobiilitunnisteen hankkiminen etenee seuraavasti:

1. Käyttäjä menee operaattorin toimipisteeseen hakemaan hakemaan PKI SIM-

korttia.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Käyttäjä
Kortin liikkeellelaskija

(operaattori)

Rekisteröijä
(poliisi)

Varmentaja
(VRK)

Kuva 10: Mobiilitunnisteen hankkiminen

2. Operaattori luovuttaa käyttäjälle mobiilikansalaisvarmenteeseen liittyvät kor-

tilla olevat yksityiset avaimet, varmenteen käyttämiseksi tarvittavat PIN-koo-

dit ja asiakkuustodistuksen.

3. Käyttäjä menee rekisteröimään varmenteen rekisteröijänä toimivan poliisin luo

poliisilaitokselle. Käyttäjällä on oltava mukanaan operaattorin antamat SIM-

kortti ja asiakkuustodistus sekä henkilöllisyystodistus.

4. Rekisteröijä tunnistaa käyttäjän varmentajana toimivan VRK:n määrittele-

män varmennuskäytännön mukaisella tavalla [vae04], [vae05]. Rekisteröijä toi-

mittaa varmentajalle varmenteen hakemiseen liittyvät tiedot henkilöstä.

5. Varmentaja allekirjoittaa mobiilikansalaisvarmenteen yksityisellä avaimellaan.

6. Varmentaja lisää käyttäjän allekirjoitetun julkisen avaimen varmentajan ha-

kemistoon muutaman päivän kuluessa. Käyttäjä saa SMS-viestin, jossa kerro-

taan hänen ICCID35 numeronsa varmistukseksi siitä, että hänen SIM-kortille

myönnetty varmenne on lisätty varmentajan hakemistoon.

35lyhenne eng. Integrated Circuit Card ID
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3.9 FiCom-suositus ETSI:n MSS-standardille v1.1

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry, on suomalaisen ICT-alan36

edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Sen jäsenyrityksiin kuuluu muun muassa tele-,

internet- ja kaapelitelevisio-operaattoreita, tietoverkkolaitteiden ja -järjestelmien val-

mistajia, ohjelmisto- ja tietotekniikkataloja ja muita alan tekijöitä. FiCom ry:n teh-

tävä on edistää jäsenistönsä liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa kilpailukykyä.

Lisäksi FiCom kehittää yhdessä toimialan yritysten kanssa tietoverkkoalan toimin-

tavarmuutta sekä edistää alan varautumista vakavien häiriöiden ja poikkeusolojen

varalle [fi08].

Dokumentti FiCom ry:n soveltamisohje ETSI:n MSS-standardille v1.1 [fi06] mää-

rittelee FiCom Mobile Signature Service -suosituksen (jatkossa FiCom-suositus).

FiCom-suositus on luotu mobiilikansalaisvarmennetta varten. Sen on toteuttanut

avoin työryhmä, johon on kuulunut eri operaattoreiden sekä suomalaisten ETSI-

standardia noudattavien MSSP-tuotteiden toimittajia.

FiCom-suosituksen mukaisesti voidaan Suomessa toteuttaa mobiiliallekirjoituspal-

velu, joka käsittää:

• ETSI TS 102 204 -yhteensopivan palveluntarjoaja-rajapinnan matkapuhelimel-

la tehdylle allekirjoitukselle ja käyttäjän mobiilitunnistamiselle,

• ETSI TS 102 207 -yhteensopivan eri matkapuhelinverkkojen välisen allekirjoi-

tusvierailun (Mobile Signature Roaming),

• yhtenäisen, operaattorista riippumattoman käyttäjäkokemuksen ja

• turvallisuutta ja käytettävyyttä parantavat, ETSI-standardeja täydentävät li-

säpalvelut.

Soveltamisohje ei rajoita ohjeen ulkopuolella olevien lisätoiminnallisuuksien tarjoa-

mista. Ohje lähinnä määrittelee pakolliset toiminnallisuudet, jotka yhteensopivuu-

den takaamiseksi pitää toteuttaa. FiCom-suositus asettaa joitakin erityisvaatimuk-

sia ja rajoituksia MSS-standardien toteutukselle. Alla luetellaan oleellisimmat erot

FiCom-suosituksen ja ETSI:n MSS-standardin välillä.

• ETSI:n MSS-standardi määrittelee kolme erilaista viestintätapaa: synkroni-

nen, asynkroninen asiakas-palvelin ja asynkroninen palvelin-palvelin. FiCom-

36lyhenne eng. Information and Communications Technology
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suositus tukee toistaiseksi vain synkronista viestintätapaa, mutta myös asynk-

roninen asiakas-palvelin malli toimii.

• FiCom-suositus tukee vain viestiformaatteja MSS SignatureReq (allekirjoitus-

pyyntö), MSS SignatureResp(allekirjoitusvastaus), MSS ReceiptReq(kuittaus-

pyyntö) ja MSS ReceiptResp (kuittausvastaus). FiCom-suositus ei toistaiseksi

tue asynkroniseen viestinvälitykseen liittyviä viestiformaatteja.

• FiCom-suosituksen mukaisessa arkkitehtuurissa edellytetään vahva molemmin-

puolinen tunnistaminen ja viestiliikenteen salaus kaikkien tapahtumiin osallis-

tuvien osapuolten välillä.

• FiCom-suosituksen mukaan AP:lla tulee olla erillinen sopimus jokaisen Home

MSSP:n kanssa, jonka käyttäjille AP haluaa lähettää allekirjoituspyyntöjä.

Tämän lisäksi AP:lla täytyy olla yksiselitteiden yhteystieto (AP ID) ja sii-

hen liittyvä salasana (AP PWD). AP ID ja AP PWD luodaan yleensä AE:n

kanssa tehtävän palvelusopimuksen yhteydessä. AP ID:tä käytetään AP:n au-

torisoimiseksi HMSSP:n palveluihin. AP ID säilyy AP:lla, vaikka AP siirtyisi

käyttämään jotain muuta AE:ta viestinvälittämiseen.

• FiCom-suositus tukee allekirjoituspyyntöihin liittyvän häirinnän estoa häirin-

nän estokoodin avulla. Tämä toteutetaan liittämällä käyttäjän henkilökoh-

taisiin tietoihin vähintään kolme merkkiä sisältävä koodi, joka käyttäjän pi-

tää antaa puhelinnumeronsa lisäksi allekirjoitusta aktivoidessaan. Käyttäjän

HMSSP tarkistaa häirinnän estokoodin ennen varsinaista allekirjoituspyynnön

lähettämistä käyttäjälle. Häirinnän estokoodia ei tarvita jos palveluntarjoajal-

la on muita keinoja häirinnän estoon.

• FiCom-suosituksen mukaan AP:n on luotava jokaiselle allekirjoitustapahtu-

malle yksiselitteinen istuntotunnus. Istuntotunnuksen perusteella RADIUS-

palveluissa VPN-istunto37 ja tunnistuspyyntö voidaan liittää toisiinsa. Istun-

totunnus näytetään myös palveluntarjoajan palvelussa ja allekirjoituspyynnös-

sä. Sen avulla estetään käyttäjän eri allekirjoitustapahtumien sekaantuminen

toisiinsa.

• FiCom-suositus tukee vain PKCS#738 allekirjoitusformaattia [ka98].

• FiCom-suositus ei tue palveluviestien XML-allekirjoitusta.

37lyhenne eng. Virtual Private Network
38lyhenne eng. Public-Key Cryptography Standards
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3.10 Palveluntarjoajan rajapinta

MSS-viestiliikenne on toteutettu SOAP 1.2 39 protokollan [ml03] avulla, jota kul-

jetetaan HTTP-protokollan40 [fi99] avulla. SOAP-protokolla on tarkoitettu raken-

teellisen tiedon siirtoon hajautetussa ympäristössä. Se perustuu XML:ään [ers02]

ja HTTP-protokollaan. Turvallisuuden vuoksi HTTP-yhteys kulkee TLS:n päällä

[da99].

Suomessa toteutettu mobiiliallekirjoitustapahtuma on FiComin suosituksen mukai-

sesti synkroninen. Synkroninen allekirjoitustapahtuma alkaa ja päättyy yhdessä ja

samassa palveluntarjoajan MSSP AE:n rajapintaan avaamassa HTTP-yhteydessä.

Allekirjoitustapahtuma koostuu allekirjoituspyynnöstä ja -vastauksesta ja mahdol-

lisesti näiden lisäksi kuittauspyynnöstä ja -vastauksesta.

MSS-viestit on kääritty HTTP-viestin sisään käärittyyn SOAP-kirjekuoreen, jo-

ka sisältää otsikkoelementin ja sisältöelementin. FiCom-suosituksen mukaan MSS-

palvelupyynnöissä ei tarvita otsikkoelementtiä, mutta sisältöelementti on pakollinen.

Alla on esimerkki allekirjoituspyynnön kehyksestä:

POST /MSS_Signature HTTP/1.1

Host: mss.mobile.sonera.net

Content-Type: application/soap+xml; charset="utf-8"

Content-Length: nnnn

<?xml version="1.0"?>

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<env:Body>

<MSS_Signature>

</MSS_Signature>

</env:Body>

</env:Envelope>

Sisältöelementissä varsinainen MSS-palvelupyyntö on kääritty MSS Signature-nimi-

seen operaation tarkentavaan elementtiin. MSS-standardin mukainen palvelupyyn-

tö sisältää aina jonkin seuraavista viestityypin määrittävistä elementeistä. FiCom-

suositus tukee vain neljää ensimmäistä.

MSS SignatureReq

MSS SignatureResp

39lyhenne eng. Simple Object Access Protocol
40lyhenne eng. Hypertext Transfer Protocol
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MSS ReceiptReq

MSS ReceiptResp

MSS StatusReq

MSS StatusResp

MSS RegistrationReq

MSS RegistrationResp

MSS ProfileReq

MSS ProfileResp

MSS HandshakeReq

MSS HandshakeResp

Viestityypin määrittävä elementti varaa oletusnimiavaruuden ETSI:n MSS-standar-

din määrityksille. Tämän lisäksi elementissä voidaan varata muitakin nimiavaruuksia

esimerkiksi FiCom-suosituksen mukaiselle allekirjoituspyyntöjen lisäarvopalveluille:

<MSS_ReceiptReq xmlns="http://uri.etsi.org/TS102204/v1.1.2#"

xmlns:ds="http://mss.ficom.fi/TS102204/v1.0.0#" . . . >

Jos allekirjoitustapahtuman aikana tapahtuu virhetilanne, MSSP palauttaa palve-

luntarjoajalle SOAP FAULT -viestin. SOAP FAULT -viestit on listattu dokumentin

liitteessä 1.

3.10.1 Allekirjoituspyyntö (MSS SignatureReq)

Allekirjoituspyyntö koostuu MSS-standardin mukaisista pakollisista ja ei-pakollisista

elementeistä ja attribuuteista. FiCom-suositus toteuttaa MSS-standardin pakolliset

elementit ja attribuutit. Lisäksi FiCom-suositus tukee joitakin ei-pakollisia element-

tejä ja attribuutteja.

Liitteessä 2 olevissa taulukoissa 10 ja 11 on lueteltu kaikki allekirjoituspyyntöön liit-

tyvät elementit ja attribuutit. Niistä on lueteltu nimi, arvo ja lyhyt kuvaus. Lisäk-

si on merkitty, onko kyseinen elementti tai attribuutti pakollinen MSS-standardin

mukaan sekä tukeeko FiCom-suositus kyseistä attribuuttia tai elementtiä.

Tässä kappaleessa kuvataan allekirjoituspyynnön rakenne. Selvyyden vuoksi allekir-

joituspyynnön kuvauksen tekstissä käytetään seuraavia korostuksia:

vahvistus Vahvistuksella kuvataan elementtejä
korostus Korostuksella kuvataan attribuutteja
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MSS SignatureReq

Elementti sisältää seuraavat attribuutit:

MajorVersion, MinorVersion

MajorVersion- ja MinorVersion-attribuutit kertovat MSS-rajapinnasta käytettävän

version. Tutkielman kirjoitushetkellä versio on 1.1.

Jos palvelun (AP) asettama versionumero poikkeaa käytetystä versionumerosta, AE

palauttaa AP:lle statuskoodin 108 (INCOMPATIBLE INTERFACE).

MessagingMode

MessagingMode määrittelee viestintätavan. Se voi olla synkroninen, asynkroninen

asiakas-palvelin tai asynkroninen palvelin-palvelin. FiCom suositus tukee ainoastaan

synkronista mallia.

Jos AE tai HMSSP ei tue AP:n ilmoittamaa viestitätapaa, ne palauttavat AP:lle

statuskoodin 101 (WRONG PARAM).

ValidityDate

ValidityDate attribuutin avulla AP voi asettaa käynnistämälleen allekirjoitustapah-

tumalle ajankohdan, minkä jälkeen AE:n on keskeytettävä tapahtuma. Jos Validi-

tyDate-attribuuttia ei ole asetettu, käytetään AE:n oletusarvoa.

AP:n asettaman tai AE:n oletusarvoisen aikarajan umpeuduttua HMSSP keskeyttää

tapahtuman ja lähettää AP:lle statuskoodin 208 (EXPIRED TRANSACTION).

TimeOut

TimeOut attribuutilla AP voi määritellä ajan sekunneissa, mikä AE:n pitää odottaa

ennen kuin se vastaa AP:lle. Jos aikaa ei ole määritelty, käytetään AE:n oletusarvoa.

Esimerkki MSS SignatureReq -elementin attribuuteista:

<MSS_SignatureReq xmlns="http://uri.etsi.org/TS102204/v1.1.2#" MajorVersion="1"

MinorVersion="1" MessagingMode="synch" ValidityDate="2008-03-12T14:22:00Z">

MSS SignatureReq -elementti sisältää seuraavat elementit:

AP Info

MSSP Info

MobileUser

DataToBeSigned
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SignatureProfile

AdditionalServices

AP Info

Elementti sisältää seuraavat attribuutit:

AP ID

AP ID on yksikäsitteinen URI41, jonka AP saa tehdessään palvelusopimuksen AE:n

kanssa. AP ID:n avulla kaikki allekirjoitustapahtumaan osallistuvat tahot tunnista-

vat tapahtuman aktivoineen AP:n. AP ID on muotoa ”http://mss.mobile.sonera.net-

/mssURI/HelsinkiUniversity”, missä alkuosa yksilöi MSSP AE:n ja loppuosa AP:n.

Jos AP ID:tä ei ole asetettu AE:n ohjeistuksen mukaisesti, AE palauttaa AP:lle

statuskoodin 104 (UNAUTHORIZED ACCESS). Jos HMSSP ei tunnista AP ID:tä,

niin se palauttaa AP:lle statuskoodin 104 (UNAUTHORIZED ACCESS).

AP TransID

AP TransID on AP:n allekirjoituspyyntöön liittämä pyynnön yksilöivä tapahtuma-

numero. AP luo itse tapahtumanumeron ja AE käyttää tätä numeroa kommunikoin-

nissa viitatessaan kyseiseen tapahtumaan. Tapahtumanumeron on hyvä olla AP:n

kannalta historiallisesti uniikki allekirjoitustapahtumien tallentamista ajatellen. Tä-

tä numeroa ei yleensä tarvita synkronisessa viestinvälityksessä, mutta se on silti

generoitava standardin kunnioittamiseksi.

Tapahtumanumero voi sisältää numeroita ja kirjaimia, mutta ei kaksoispisteitä. Ta-

pahtumanumeron muoto on W3C:n42 suosituksen mukainen NCName43.

Jos tapahtumanumero puuttuu allekirjoituspyynnöstä, AE palauttaa AP:lle status-

koodin 102 (MISSING PARAM).

AP PWD

AP PWD on AP:n ja AE:n välistä palvelusopimusta tehdessä AP:lle annettu sala-

sana. FiCom-suosituksen mukaan AE:n ja AP:n pitää tunnistaa toisensa vahvasti

TLS-kättelyn avulla, joten MSS-standardin mukaista salasanaa ei siten erikseen tar-

vita. Standardin vaatimusten toteuttamiseksi sen on kuitenkin oltava käytössä.

Jos AP:n allekirjoituspyynnöstä puuttuu salasana tai se on väärä, AE palauttaa

AP:lle statuskoodin 104 (UNAUTHORIZED ACCESS).

41lyhenne eng. Uniform Resource Identifier
42lyhenne eng. The World Wide Web Consortium
43NCName määritelty tarkemmin: http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#NCName
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Instant

Instant on AP:n allekirjoituspyyntöön liittämä aikaleima, joka ilmaisee pyynnön

lähettämishetken. Aikaleiman tyyppi W3C:n suosituksen mukainen dateTime44.

Jos allekirjoituspyynnöstä puuttuu aikaleima, AE palauttaa AP:lle statuskoodin 102

(MISSING PARAM).

AP URL

AP URL attribuuttia käytetään asynkronisessa palvelin-palvelin viestinvälitysmal-

lissa. AP URL:n avulla AP kertoo MSSP:lle mihin osoitteeseen se voi lähettää

ilmoituksen (Mobile Signature Notification) allekirjoitustapahtuman valmistuessa.

FiCom-suositus ei huomioi AP URL-parametria.

Esimerkki AP Info -elementistä:

<AP_Info AP_ID="http://mss.mobile.sonera.net/mssURI/HelsinkiUniversity"

AP_TransID="AP1.47E4DCE7.5605" AP_PWD="ss01432Uu" Instant="2008-03-12T14:21:00Z">

MSSP Info

MSSP Info sisältää seuraavat elementit ja attribuutit:

MSSP ID

MSSP ID on yksikäsitteinen URI, joka identifioi MSSP:n. FiCom-suosituksen mu-

kaan elementin voi jättää tyhjäksi, sillä AP:n ei tarvitse tietää mille HMSSP:lle

allekirjoituspyyntö on osoitettu. Suomessa käyttäjän HMSSP saadaan selville Mobi-

leUser -elementin käyttäjän tunnisteena käytettävän matkapuhelinnumeron avulla.

Jos allekirjoituspyynnöstä puuttuu MSSP Info -elementti tai MSSP ID -elementti,

AE palauttaa AP:lle statuskoodin 102 (MISSING PARAM). Jos MSSP ID on mää-

ritelty, mutta AE ei kelpuuta annettua arvoa, AE palauttaa AP:lle statuskoodin 101

(WRONG PARAM).

Instant

Instant on HMSSP:n ja AE allekirjoituspyynnön vastaukseen liittämä aikaleima,

joka ilmaisee vastauksen lähettämishetken.

Esimerkki MSSP Info -elementistä:

<MSSP_Info>

<MSSP_ID></MSSP_ID>

</MSSP_Info>

44dateTime määritelty tarkemmin: http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime
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MobileUser

MobileUser sisältää seuraavat elementit:

MSISDN

MSISDN elementtiä käytetään Suomessa käyttäjän yhteystietona FiCom:in suosi-

tuksesta. MSISDN45 on käyttäjän matkapuhelimen numero kansainvälisessä nume-

roformaatissa, joka Suomessa alkaa etuliitteellä +358. Numeron siirrettävyydestä

säädetyn lain [fi03] perusteella käyttäjän matkapuhelinoperaattori (HMSSP) on sel-

vitettävissä puhelinnumeron avulla.

Jos MSISDN puuttuu allekirjoituspyynnöstä, ei AE eikä HMSSP voi tunnistaa käyt-

täjää ja AP:lle palautetaan statuskoodi 105 (UNKNOWN CLIENT). Jos MSISDN

on paikallaan, mutta HMSSP ei jostain syystä tavoita käyttäjää, AP:lle palautetaan

statuskoodi 209 (OTA ERROR).

Esimerkki MobileUser -elementistä:

<MobileUser>

<MSISDN>+358123456789</MSISDN>

</MobileUser>

DataToBeSigned

DataToBeSigned -elementti sisältää varsinaisen käyttäjälle allekirjoitetuksi osoite-

tun sisällön. Sisältö voi olla selväkielistä tekstiä, heksadesimaaliesitys mielivaltaisen

binääritiedon SHA-146 -tiivisteestä tai mielivaltainen pitkä heksadesimaaliluku eli

tunnistushaaste.

Jos allekirjoitetaan selväkielistä sanomaa, HMSSP muuttaa sanoman sisällön XML-

lomakkeen UTF-8 merkistöstä päätelaitteen GSM 03.38-merkistöön. AP:n on huo-

mioitava merkkimuunnos, jos se validoi allekirjoituksen itse. Jos sanomassa on GSM

03.38-merkistöön kuulumattomia merkkejä, ne muutetaan kysymysmerkeiksi.

Jos allekirjoitetaan tiivisteen heksadesimaaliesitystä, AP:n pitää liittää allekirjoi-

tuspyyntöön DataToBeDisplayed -elementti, joka näytetään käyttäjälle elementin

DataToBeSigned tilalla.

Jos allekirjoitetaan tunnistushaastetta, näytetään käyttäjälle allekirjoitustapahtu-

man vakiomuotoinen viesti.

45lyhenne eng. Mobile Station International ISDN Number
46lyhenne eng. Secure Hash Algorithm
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Allekirjoitettavan sisällön maksimipituus on 160 merkkiä. Jos sisältö on tätä pidem-

pi, HMSSP palauttaa AP:lle statuskoodin 103 (WRONG DATA LENGTH).

Elementti sisältää seuraavat attribuutit:

MimeType

MimeType määrittelee allekirjoitettavan sisällön MIME-tyypin. FiCom-suositus tu-

kee ainoastaan ”text/plain”tyyppiä.

Jos HMSSP ei tue AP:n ilmoittamaa MIME-tyyppiä, HMSSP palauttaa AP:lle sta-

tuskoodin 107 (INAPPROPRIATE DATA).

Encoding

Encoding määrittelee allekirjoitettavan sisällön merkistön. FiCom-suositus tukee ai-

noastaan UTF-8 merkistöä.

Jos HMSSP ei tue AP:n ilmoittamaa merkistöä, HMSSP palauttaa AP:lle status-

koodin 107 (INAPPROPRIATE DATA).

Esimerkki DataToBeSigned -elementistä tiivisteen allekirjoituksessa:

<DataToBeSigned MimeType="text/plain" Encoding="UTF-8">

52AC29FF4BCE36E3A6C781EEF3A19BCC449AD

</DataToBeSigned>

Esimerkki DataToBeSigned -elementistä selväkielistä tekstiä allekirjoittaessa:

<DataToBeSigned MimeType="text/plain" Encoding="UTF-8">

Vahvistan tiedot HelsinkiUniversity:n profiilissa: olen läsnäolevaksi

ilmoittautunut opiskelija keväällä 2008.

</DataToBeSigned>

DataToBeDisplayed

DataToBeDisplayed -elementti liitetään allekirjoituspyyntöön vain silloin, kun Data-

ToBeSigned-elementissä käyttäjää pyydetään allekirjoittamaan tiivisteen heksade-

simaaliesitystä. Tällöin DataToBeDisplayed -elementti näytetään DataToBeSigned

-elementin tilalla. DataToBeDisplayed -elementin pitää aina sisältää yksikäsitteinen

viittaus alkuperäiseen dokumenttiin ja tiivisteen heksadesimaaliesitys.

Käyttäjän vastuulla on tarkistaa alkuperäinen dokumentti ja varmistaa, että doku-

mentin tiiviste on sama kuin allekirjoitettavassa sisällössä näytettävä tiiviste.

Esimerkki DataToBeDisplayed -elementistä:
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<DataToBeDisplayed MimeType="text/plain" Encoding="UTF-8">

Sopimusteksti: http://www.helsinki.fi/atk/digitalservices/jojaluom20080322.pdf

Allekirjoitettava tiiviste: 52AC29FF4BCE36E3A6C781EEF3A19BCC449AD

</DataToBeDisplayed>

MSS Format

MSS Format -elementin avulla AP voi pyytää tiettyä formaattia allekirjoitukselle.

Mahdollisia formaatteja ovat muun muassa: XML Signature [ers02], CMS [ho99],

PKCS#7 [ka98], PKCS#10 [nk00]. FiCom-suositus tukee vain PKCS#7-formaattia.

Esimerkki MSS Format-elementistä:

<MSS_Format>

<mssURI>http://uri.etsi.org/TS102204/v1.1.2#PKCS7</mssURI>

</MSS_Format>

SignatureProfile

SignatureProfile-elementin avulla AP voi kertoa, mitä palvelutasoa se odottaa al-

lekirjoitustapahtumalta. FiCom-suositus määrittelee kaksi palvelutasoa, sähköinen

allekirjoitus ja käyttäjän tunnistaminen. FiCom on määritellyt kaksi URI:a, joiden

avulla AP:n tulee kertoa kumpaa palvelua haluaa.

Sähköinen allekirjoitus http://mss.ficom.fi/TS102206/v1.0.0/FiCom-

FINEID-citizen-certificate-signature-profile.xml

Käyttäjän tunnistaminen http://mss.ficom.fi/TS102206/v1.0.0/FiCom-

FINEID-citizen-certificate-authentication-

profile.xml

MSS-standardin mukaan SignatureProfile -elementti ei ole pakollinen, mutta FiCom-

suosituksen mukaan AP:n on käytettävä elementtiä.

FiCom-suositus ei ota kantaa siihen, miten HMSSP:n tulee toimia jos se ei ymmärrä

AP:n käyttämää allekirjoitusprofiilia. Jos HMSSP palauttaa virheilmoituksen, sen

statuskoodi on 109 (UNSUPPORTED PROFILE).

Esimerkki SignatureProfile-elementistä sähköisessä allekirjoituksessa:

<SignatureProfile>

<mssURI>http://mss.ficom.fi/TS102206/v1.0.0/FiCom-FINEID-citizen-certificate

-signature-profile.xml</mssURI>

</SignatureProfile>
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AdditionalServices

AdditionalServices-elementin avulla AP voi kertoa mitä lisäarvopalveluita se haluaa

allekirjoitustapahtuman yhteydessä. FiCom-suositus tukee kolmea eri lisäarvopalve-

lua. Lisäarvopalvelut määritellään URI:en avulla:

Istuntotunnus http://mss.ficom.fi/TS102204/v1.0.0#sessionId

Häirinnän estokoodi http://mss.ficom.fi/TS102204/v1.0.0#noSpam

Kielipreferenssi http://mss.ficom.fi/TS102204/v1.0.0#userLang

Lisäarvopalvelu-elementti muodostetaan Service-elementistä, siihen sisältyvästä De-

scription-elementistä ja vapaasti nimettävästä parametrit ilmaisevista elementeistä.

Elementit kootaan seuraavasti:

<AdditionalServices>

<Service>

<Description>

<mssURI> service1 URI </mssURI>

</Description>

< param1 > param1 value < /param1 >

< param2 > param2 value < /param2 >

</Service>

<Service>

<Description>

<mssURI> service2 URI </mssURI>

</Description>

< param1 > param1 value < /param1 >

< param2 > param2 value < /param2 >

</Service>

</AdditionalServices>

Istuntotunnus

Istuntotunnus-lisäarvopalvelulla on aina yksi parametri, SessionID-elementti. Ele-

mentin arvo noudattaa samoja sääntöjä kuin elementin AP Info:n attribuutti AP -

TransID. SessionID- ja AP TransID-elementtien arvo voi olla myös sama.

Jos Istuntotunnus-elementti puuttuu allekirjoituspyynnöstä, HMSSP palauttaa AP:-

lle statuskoodin 102 (MISSING PARAM).

Häirinnän estokoodi

Häirinnän estokoodi-lisäarvopalvelulla on aina yksi parametri, NoSpamCode-ele-

mentti. Elementin arvon on oltava merkkijono, joka koostuu numeroista ja kirjai-
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mista. Merkkijonon on oltava vähintään kolme merkkiä pitkä ja sen ensimmäinen

merkin on oltava kirjain. Elementin arvo voi olla myös tyhjä, jos käyttäjä on valinnut

olla käyttämättä häirinnän estoa.

NoSpamCode-elementti voi sisältää seuraavat attribuutit:

Verify

Verify-attribuuttia voidaan käyttää, jos käyttäjät joutuvat tunnistautumaan AP:n

palvelussa ennen mobiiliallekirjoituksen pyytämistä tai häirinnän estokoodia on jo

aikaisemmin kysytty. Tällöin koodia ei tarvitse enää kysyä käyttäjältä ja AP liittää

NoSpamCode-elementtiin Verify-attribuutin arvoksi ’no’.

Jos NoSpamCode-elementti puuttuu allekirjoituskyselystä, HMSSP palauttaa AP:lle

statuskoodin 102 (MISSING PARAM). Jos NoSpamCode-häirinnän estokoodi ei ole

sama HMSSP:n käyttäjäprofiilin kanssa, HMSSP palauttaa AP:lle statuskoodin 101

(WRONG PARAM).

Kielipreferenssi

Kielipreferenssin avulla AP ilmoittaa HMSSP:lle, millä kielellä käyttäjä haluaa pal-

velua. Kielipreferenssi-lisäarvopalvelulla on aina yksi parametri, UserLand-elementti.

Elementin arvo on ISO 3166 -määritelmän mukainen kaksikirjaiminen maakoodi.

FiCom-suositus tukee tämän lisäarvopalvelun käyttöä, mutta ei ota kantaa siihen,

kuinka HMSSP palvelun toteuttaa.

Esimerkki AdditionalServices-elementistä Häirinnän estokoodi -lisäarvopalvelun ta-

pauksessa:

<AdditionalServices>

<Service>

<Description>

<mssURI>http://mss.ficom.fi/TS102204/v1.0.0#noSpam</mssURI>

</Description>

<NoSpamCode>auts3</NoSpamCode>

</Service>

</AdditionalServices>

SignatureProfileComparison

SignatureProfileComparison -elementin avulla AP voi määritellä, kuinka MSSP:n

tulisi käsitellä aikaisemmin mainittua SignatureProfile-elementtiä. Koska FiCom-

suositus tukee vain kahta eri allekirjoitusprofiilia, sähköistä allekirjoitusta ja käyttä-
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jän tunnistamista, ei elementillä ole tarkoitusta eikä sitä suosituksen mukaan huo-

mioida.

Jos AP on liittänyt tämän elementin allekirjoituspyyntöön, tulee arvon olla ’exact’,

joka on MSS-standarin mukainen oletusarvo. FiCom-suositus ei ota kantaa siihen

miten HMSSP:n tulee reagoida, jos elementin arvo on jotain muuta. Jos kuitenkin

HMSSP palauttaa AP:lle virheilmoituksen, sen statuskoodin tulee olla 109 (UN-

SUPPORTED PROFILE).

KeyReference

KeyReference -attribuutin avulla AP voi kertoa MSSP:lle mitä laitetta tai varmen-

netta käyttäjä haluaa käyttää. FiCom-suositus ei tue tätä elementtiä, koska käytet-

tävä allekirjoitusprofiili määrittelee käytettävän laitteen ja varmenteen.

FiCom-suositus ei ota kantaa siihen miten HMSSP:n tulee suhtautua, jos AP on

liittänyt tämän elementin allekirjoituspyyntöön. Jos HMSSP kuitenkin palauttaa

virheilmoituksen AP:lle, tulee sen olla statuskoodi 404 (NO KEY FOUND).

Taulukossa 2 on esimerkki allekirjoituspyynnöstä.

3.10.2 Allekirjoitusvastaus (MSS SignatureResp)

Käyttäjän HMSSP luo allekirjoitusvastauksen saatuaan allekirjoituksen käyttäjäl-

tä. HMSSP lähettää vastauksen takaisin MSSP AE:lle, joka palauttaa vastauksen

allekirjoitusta pyytäneelle palveluntarjoajalle (AP). Jos AE ei saa yhteyttä käyttä-

jän HMSSP:hen, se generoi itse virheilmoituksen ja palauttaa sen AP:lle. FiCom-

suosituksen tukemassa synkronisessa viestintämallissa, AP saa allekirjoitusvastauk-

sen samassa HTTP-istunnossa, jossa allekirjoituspyynnön aktivoi.

Allekirjoitusvastaus koostuu MSS-standardin mukaisista pakollisista ja ei-pakolli-

sista elementeistä ja attribuuteista. FiCom-suositus toteuttaa MSS-standardin pa-

kolliset elementit ja attribuutit. Lisäksi FiCom-suositus tukee joitakin ei-pakollisia

elementtejä ja attribuutteja.

Liitteessä 3 olevassa taulukossa 12 on lueteltu kaikki allekirjoitusvastaukseen liitty-

vät elementit ja attribuutit. Niistä on lueteltu nimi, arvo ja lyhyt kuvaus. Lisäksi

on merkitty, onko elementti tai attribuutti pakollinen MSS-standardin mukaan ja

tukeeko FiCom-suositus sitä.

Tässä kappaleessa kuvataan allekirjoitusvastauksen rakenne. Selvyyden vuoksi alle-

kirjoitusvastauksen kuvauksen tekstissä käytetään seuraavia korostuksia:
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Taulukko 2: Allekirjoituspyyntö

POST /MSS_Signature HTTP/1.1

Host: mss.mobile.sonera.net

Content-Type: application/soap+xml; charset="utf-8"

Content-Length: nnnn

<?xml version="1.0"?>

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<env:Body>

<MSS_Signature>

<MSS_SignatureReq xmlns="http://uri.etsi.org/TS102204/v1.1.2#"

MajorVersion="1" MinorVersion="1" MessagingMode="synch"

ValidityDate="2008-03-12T14:22:00Z">

<AP_Info AP_ID="http://mss.mobile.sonera.net/mssURI/HelsinkiUniversity"

AP_TransID="AP1.47E4DCE7.5605" AP_PWD="ss01432Uu"

Instant="2008-03-12T14:21:00Z">

<MSSP_Info>

<MSSP_ID>

<URI>http://mss.mobile.sonera.net</URI>

</MSSP_ID>

</MSSP_Info>

<MobileUser>

<MSISDN>+358123456789</MSISDN>

</MobileUser>

<DataToBeSigned MimeType="text/plain" Encoding="UTF-8">

52AC29FF4BCE36E3A6C781EEF3A19BCC449AD

</DataToBeSigned>

<SignatureProfile>

<mssURI>http://mss.ficom.fi/TS102206/v1.0.0/FiCom-FINEID-citizen-

certificate-signature-profile.xml</mssURI>

</SignatureProfile>

<AdditionalServices>

<Service>

<Description>

<mssURI>http://mss.ficom.fi/TS102204/v1.0.0#noSpam</mssURI>

</Description>

<NoSpamCode>auts3</NoSpamCode>

</Service>

</AdditionalServices>

</MSS_Signature>

</env:Body>

</env:Envelope>

vahvistus Vahvistuksella kuvataan elementtejä
korostus Korostuksella kuvataan attribuutteja

MSS SignatureResp

Elementti sisältää seuraavat attribuutit:

MajorVersion, MinorVersion
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MajorVersion- ja MinorVersion-attribuutit kertovat MSS-rajapinnasta käytettävän

version. Tutkielman kirjoitushetkellä versio on 1.1.

MSSP TransID

MSSP TransID on AE:n tai HMSSP:n allekirjoitusvastaukseen liittämä vastauksen

yksilöivä tapahtumanumero. Tapahtumanumeron on oltava yksilöllinen sen luojan

kannalta. Tapahtumanumeron muoto on W3C:n suosituksen mukainen NCName.

Esimerkki MSS SignatureResp -elementin attribuuteista:

<MSS_SignatureResp xlmns="http://uri.etsi.org/TS102204/v1.1.2#"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" MajorVersion="1"

MinorVersion="1" MSSP_TransID="HE.3FE4AC6B.4129">

AP Info

AP Info -elementti on suora kopio AP:n lähettämän allekirjoituspyynnön samanni-

misestä kentästä.

MSSP Info

Elementti sisältää seuraavat attribuutit ja elementit:

Instant

Instant on HMSSP:n tai AE:n allekirjoitusvastaukseen liittämä aikaleima, joka il-

maisee vastauksen lähettämishetken. Aikaleiman tyyppi on W3C:n suosituksen mu-

kainen NCName.

MSSP ID

MSSP ID on yksikäsitteinen tunniste, joka identifioi allekirjoitusvastauksen luoneen

HMSSP:n tai AE:n. Tunniste voi olla mikä tahansa MSS-standardin mukainen tie-

totyyppi.

Esimerkki MSSP Info-elementistä, jossa käytetään URI-tyyppistä tunnistetta:

<MSSP_Info Instant="2008-03-12T14:21:21Z">

<MSSP_ID>

<URI>http://mss.mobile.sonera.net</URI

</MSSP_ID>

</MSSP_Info>

MobileUser



42

MobileUser-elementti on suora kopio AP:n lähettämän allekirjoituspyynnön saman-

nimisestä kentästä.

HMSSP voi lisätä alielementin UserIdentifier, joka sisältää allekirjoittajan henkilö-

tietoja. Henkilötiedot kirjataan merkkijonona, jossa voi olla useita <avain=arvo>

tietueita pilkulla erotettuna. UserIdentifier-elementti voi sisältää välilyöntejä, mutta

ei rivinvaihtoja. Henkilötiedot voivat sisältää esimerkiksi seuraavia avaimia:

Avain Kuvaus Arvo
OID.2.5.4.3 Sukunimi Etunimi Satu Koehenkilö Testi 123456789A
OID.2.5.4.4 Sukunimi Koehenkilö
OID.2.5.4.5 Sähköinen asiointitunnus 123456789A
OID.2.5.4.6 Kaksikirjaiminen maakoodi (ISO 3166) FI

Allekirjoittajan ensisijainen yksilöivä tieto on sähköinen asiointitunnus (SATU). Al-

lekirjoittajan tiedot voidaan hakea myös allekirjoittajan varmenteesta, mutta FiCom-

suosituksen mukaan ainakin SATU tulisi saada valmiina UserIdentifier-elementissä.

Esimerkki MobileUser-elementistä:

<MobileUser>

<MSISDN>+358123456789</MSISDN>

<UserIdentifier>OID.2.5.4.5=123456789A, OID.2.5.4.6=FI</UserIdentifier>

</MobileUser>

Status

Status-elementti kertoo allekirjoitustapahtuman statuksen. Status-elementti sisältää

seuraavat elementit ja attribuutit:

StatusCode

StatusCode-elementti sisältää seuraavat attribuutit:

Value

Value-attribuutti ilmaisee allekirjoitustapahtuman statuksen. Statuksella on integer-

tyyppinen numeroarvo ja se on aina jokin MSS-standardin määrittelemä koodi (Sta-

tusCode). FiCom-suosituksen tukemat statuskoodit ovat dokumentin liitteenä.

StatusMessage

StatusMessage-elementti on vapaaehtoinen lisäkenttä statuksen kuvaamiseksi.

FiCom-suositus noudattaa seuraavia MSS-standardin sääntöjä:
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Jos HMSSP onnistuu koostamaan sähköisen allekirjoituksen, se merkitsee status-

koodiksi 500 (SIGNATURE).

Jos allekirjoitustapahtuman validoija toteaa, että allekirjoitus on:

• validi, statuskoodi saa arvon 502 (VALID SIGNATURE),

• joutunut sulkulistalle, statuskoodi saa arvon 501 (REVOKED CERTIFICATE)

tai

• virheellinen tai varmenne on vanhentunut, statuskoodi saa arvon 503 (INVA-

LID SIGNATURE).

Muut FiCom-suosituksen tukemat statuskoodit luetellaan dokumentin liitteessä 1.

Soveltamisohjeita on allekirjoituspyynnön tarkemmissa kuvauksissa kappaleessa 3.10.1.

Esimerkki Status-elementistä:

<Status>

<StatusCode Value="502" />

<StatusMessage>VALID SIGNATURE</StatusMessage>

</Status>

SignatureProfile

SignatureProfile -elementti kertoo AP:lle mitä allekirjoitusprofiilia on käytetty. Fi-

Com-suosituksen mukaan tämä elementti on suora kopio allekirjoituspyynnön vas-

taavasta elementistä.

MSS Signature

MSS Signature-elementti on HMSSP:n koostama käyttäjän sähköinen allekirjoitus.

Allekirjoitus on base64-enkoodattu PKCS#7:n standardin mukainen allekirjoitus-

viesti. FiCom-suositus ei tue muita allekirjoitusformaatteja.

Esimerkki MSS Signature-elementistä:

<MSS_Signature>

<Base64Signature>YDVR0PBAQDAgXgMBcGA1UdIAQQMA4wDAYKKwYBBAGBglIDATAsBglghkgB

hvhCAQ0EHxYdT3BlblNTTCBHZW5lcmF0ZWQgQ2VydGlmaWNhdGUwHQYDVR0OBBYEFJZlG/ee/YcEnLb

yyCwrc+1SklxGMGsGA1UdIwRkMGKhWKRWMFQxDzANBgNVBAMMBlRlc3RjYTEQMA4GA1UECwwHdGVzdG

xhYjEQMA4GA1UECgwHTWV0aGljczEQMA4GA1UECAwHRklOTEFORDELMAkGA1UEBhMCRkmCBgEU2hbQX

jANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOCAQEAhO8t/cRm3N3zXaI0aovXXTmdqg6o68wogcFqi0FfUyKzCkllVklO

0paERMc3P69xhh6</Base64Signature>

</MSS_Signature>
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Taulukossa 3 on esimerkki allekirjoitusvastauksesta.

Taulukko 3: Allekirjoitusvastaus

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/soap+xml; charset="utf-8"

Content-Length: nnnn

<?xml version="1.0"?>

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<env:Body>

<MSS_Signature>

<MSS_SignatureResp xlmns="http://uri.etsi.org/TS102204/v1.1.2#"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" MajorVersion="1"

MinorVersion="1" MSSP_TransID="HE.3FE4AC6B.4129">

<AP_Info AP_ID="http://mss.mobile.sonera.net/mssURI/HelsinkiUniversity"

AP_TransID="AP1.47E4DCE7.5605" AP_PWD="ss01432Uu"

Instant="2008-03-12T14:21:00Z">

<MSSP_Info Instant="2008-03-12T14:21:21Z">

<MSSP_ID>

<URI>http://mss.mobile.sonera.net</URI

</MSSP_ID>

</MSSP_Info>

<MobileUser>

<MSISDN>+358123456789</MSISDN>

<UserIdentifier>OID.2.5.4.5=123456789A, OID.2.5.4.6=FI</UserIdentifier>

</MobileUser>

<MSS_Signature>

<Base64Signature>YDVR0PBAQDAgXgMBcGA1UdIAQQMA4wDAYKKwYBBAGBglIDATAsBglghk

gBhvhCAQ0EHxYdT3BlblNTTCBHZW5lcmF0ZWQgQ2VydGlmaWNhdGUwHQYDVR0OBBYEFJZlG/ee/YcEn

LbyyCwrc+1SklxGMGsGA1UdIwRkMGKhWKRWMFQxDzANBgNVBAMMBlRlc3RjYTEQMA4GA1UECwwHdGVz

dGxhYjEQMA4GA1UECgwHTWV0aGljczEQMA4GA1UECAwHRklOTEFORDELMAkGA1UEBhMCRkmCBgEU2hb

QXjANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOCAQEAhO8t/cRm3N3zXaI0aovXXTmdqg6o68wogcFqi0FfUyKzCkllVk

lO0paERMc3P69xhh6</Base64Signature>

</MSS_Signature>

<Status>

<StatusCode Value="502" />

<StatusMessage>VALID SIGNATURE</StatusMessage>

</Status>

</MSS_SignatureResp>

</MSS_Signature>

</env:Body>

</env:Envelope>

3.10.3 Kuittauspyyntö (MSS ReceiptReq)

Palveluntarjoaja (AP) voi onnistuneen tai epäonnistuneen allekirjoituspahtuman jäl-

keen tehdä kuittauspyynnön, jonka avulla AP lähettää tiedon tapahtuman onnistu-

misesta tai epäonnistumisesta käyttäjälle.
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Liittessä 4 olevassa taulukossa 13 on lueteltu kaikki kuittauspyyntöön liittyvät ele-

mentit ja attribuutit. Niistä on lueteltu nimi, arvo ja lyhyt kuvaus. Lisäksi on mer-

kitty, onko elementti tai attribuutti pakollinen MSS-standardin mukaan ja tukeeko

FiCom-suositus sitä.

Tässä kappaleessa kuvataan MSS ReceiptReq-elementin rakenne. Selvyyden vuoksi

allekirjoituspyynnön kuvauksen tekstissä käytetään seuraavia korostuksia:

vahvistus Vahvistuksella kuvataan elementtejä
korostus Korostuksella kuvataan attribuutteja

MSS ReceiptReq

MSS ReceiptReq-elementti sisältää seuraavat attribuutit:

MajorVersion, Minorversion

MajorVersion- ja MinorVersion-attribuutit kertovat MSS-rajapinnasta käytettävän

version. Tutkielman kirjoitushetkellä versio on 1.1.

Jos palvelun (AP) asettama versionumero poikkeaa käytetystä versionumerosta, AE

palauttaa AP:lle statuskoodin 108 (INCOMPATIBLE INTERFACE).

MSSP Trans ID

MSSP Trans ID attribuutti on tapahtumanumero, jolla AP kohdistaa kuittauspyyn-

nön aikaisempaan allekirjoitustapahtumaan. MSSP Trans ID on suora kopio AP:n

allekirjoituspyyntöön HMSSP:ltä saadun vastauksen vastaavasta kentästä.

Jos tapahtumanumero puuttuu tai HMSSP ei jostain syystä osaa liittää kuittaus-

pyyntöä aikaisempaan allekirjoitustapahtumaan, HMSSP palauttaa AP:lle status-

koodin 101 (WRONG PARAM).

Esimerkki MSSP Trans ID-elementistä:

<MSS_ReceiptReq xmlns="http://uri.etsi.org/TS102204/v1.1.2#"

xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" MajorVersion="1"

MinorVersion="1" MSSP_Trans_ID="AP.47E4DCE7.5605">

MSS ReceiptReq-elementti sisältää seuraavat elementit:

AP Info, MSSP Info, MobileUser

Elementit ovat suoria kopioita AP:n aikaisemmin lähettämän allekirjoituspyynnön

vastaavista elementeistä. Elementin AP Info attribuutti Instant on kuitenkin uusit-

tava, sillä sille on annettava ajankohtainen aikaleima.
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Status

Status-elementti näyttää allekirjoitustapahtuman loppustatuksen. Status-elementti

on suora kopio AP:n vastaanottaman allekirjoitusvastauksen vastaavasta elementis-

tä.

Message

Message-elementti sisältää käyttäjälle tarkoitetun kuittausviestin. Elementillä on

samat attribuutit ja pituusrajoitus kuin allekirjoituspyynnön DataToBeSigned-ele-

mentillä.

SignedReceipt

SignedReceipt-elementti sisältää käyttäjälle tarkoitetun AP:n allekirjoittaman kuit-

tausviestin. FiCom-suositus ei ota kantaa tämän elementin käyttöön. AP:n tulee oh-

jeistaa käyttäjää, kuinka tämän tiedon kanssa toimitaan. Yleensä elementissä välite-

tään sähköisesti allekirjoitettu kuittausviestin tiiviste. Dokumentin ja AP:n julkisen

avaimen sijainti voidaan kertoa viestissä.

Taulukossa 4 on esimerkki kuittauspyynnöstä.

3.10.4 Kuittausvastaus (MSS ReceiptResp)

Kuittausvastauksessa AP saa tiedon kuittauspyynnön onnistumisesta tai epäonnis-

tumisesta.

Liitteessä 5 olevassa taulukossa 14 on lueteltu kaikki kuittausvastaukseen liittyvät

elementit ja attribuutit. Niistä on lueteltu nimi, arvo ja lyhyt kuvaus. Lisäksi on mer-

kitty, onko elementti tai attribuutti pakollinen MSS-standardin mukaan ja tukeeko

FiCom-suositus sitä.

Tässä kappaleessa kuvataan allekirjoitusvastauksen rakenne. Selvyyden vuoksi alle-

kirjoituspyynnön kuvauksen tekstissä käytetään seuraavia korostuksia:

vahvistus Vahvistuksella kuvataan elementtejä
korostus Korostuksella kuvataan attribuutteja

MSS ReceiptResp

MSS ReceiptResp-elementti sisältää seuraavat attribuutit:

MajorVersion, Minorversion

MajorVersion- ja MinorVersion-attribuutit kertovat MSS-rajapinnasta käytettävän
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Taulukko 4: Kuittauspyyntö

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/soap+xml; charset="utf-8"

Content-Length: nnnn

<?xml version="1.0"?>

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<env:Body>

<MSS_Signature>

<MSS_ReceiptReq xmlns="http://uri.etsi.org/TS102204/v1.1.2#"

xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" MajorVersion="1"

MinorVersion="1" MSSP_Trans_ID="AP.47E4DCE7.5605">

<AP_Info AP_ID="http://mss.mobile.sonera.net/mssURI/HelsinkiUniversity"

AP_TransID="AP1.47E4DCE7.5605" AP_PWD="ss01432Uu"

Instant="2008-03-25T14:21:29Z">

<MSSP_Info>

<MSSP_ID>

<URI>http://mss.mobile.sonera.net</URI>

</MSSP_ID>

</MSSP_Info>

<MobileUser>

<MSISDN>+358123456789</MSISDN>

</MobileUser>

<Status>

<StatusCode Value="502" />

<StatusMessage>VALID SIGNATURE</StatusMessage>

</Status>

<Message>

Sisäänkirjautumisesti onnistui!

</Message>

</MSS_SignatureResp>

</MSS_Signature>

</env:Body>

</env:Envelope>

version. Tutkielman kirjoitushetkellä versio on 1.1.

MSS ReceiptResp-elementti sisältää seuraavat elementit:

AP info, MSSP Info

AP Info- ja MSSP Info-elementit ovat identtisiä allekirjoituspyynnön vastaavien ele-

menttien kanssa.

Status

Status-elementti ilmoittaa kuittauspyynnön onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Jos pyyntö on toimitettu käyttäjän mobiililaitteeseen, HMSSP palauttaa AP:lle sta-

tuskoodin 100 (REQUEST OK). Jos AE tai HMSSP ei tunnista käyttäjää, AP:lle

palautetaan statuskoodi 105 (UNKNOWN CLIENT). Jos HMSSP ei tavoita käyt-
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täjää, HMSSP palauttaa AP:lle statuskoodin 209 (OTA ERROR).

Taulukossa 5 on esimerkki kuittausvastauksesta.

Taulukko 5: Kuittausvastaus

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/soap+xml; charset="utf-8"

Content-Length: nnnn

<?xml version="1.0"?>

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<env:Body>

<MSS_Signature>

<MSS_ReceiptResp xmlns="http://uri.etsi.org/TS102204/v1.1.2#"

xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" MajorVersion="1"

MinorVersion="1" MSSP_Trans_ID="AP.47E4DCE7.5605">

<AP_Info AP_ID="http://mss.mobile.sonera.net/mssURI/HelsinkiUniversity"

AP_TransID="AP1.47E4DCE7.5605" AP_PWD="ss01432Uu"

Instant="2008-03-25T14:21:29Z">

<MSSP_Info Instant="2008-03-25T14:21:43Z">

<MSSP_ID>

<URI>http://mss.mobile.sonera.net</URI>

</MSSP_ID>

</MSSP_Info>

<Status>

<StatusCode Value="100" />

<StatusMessage>REQUEST OK</StatusMessage>

</Status>

</MSS_SignatureResp>

</MSS_Signature>

</env:Body>

</env:Envelope>

3.10.5 Virheilmoitukset (SOAP FAULT)

FiCom-suositus tukee MSS-standardin käyttämää SOAP 1.2 -määritykseen perus-

tuvaa virhetiedotusmekanismia. Huomatessaan virheen, MSSP RE, MSSP AE tai

HMSSP keskeyttää tapahtuman ja lähettää SOAP FAULT-viestin palveluntarjoa-

jalle (AP).

Allaolevassa taulukossa 14 on lueteltu kaikki SOAP FAULT -viestiin liittyvät ele-

mentit. Niistä on lueteltu nimi, arvo ja lyhyt kuvaus.

Alla kuvataan SOAP FAULT -viestin sisältämät elementit.

Code

Code-elementti sisältää seuraavat elementit:
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Taulukko 6: SOAP FAULT -viestin elementit

Nimi Alielementti Arvo Kuvaus

Code Value env:Sender tai

env:Receiver

SOAP 1.2 mukainen virhekoodi

Subcode Value Integer MSS-palvelun virhekoodi

Reason Text reasontext Virhekoodin selite

Node anyURI Virheen havainneen entiteetin URI

Role anyURI Virheen havainneen entiteetin rooli

Value

Value-elementti sisältää SOAP 1.2:n mukaisen statuskoodin. Se on joko env:Sender

tai env:Receiver. SOAP 1.2 määrittelee myös koodit env:VersionMismatch, env:Must-

Understand ja env:DataEncodingUnknown. FiCom-suositus ei tue näitä koodeja,

koska ne ovat tarpeettomia, jos kaikki osapuolet noudattavat suositusten mukaista

SOAP-versiota ja viestirakenteita sekä käyttävät UTF-8 merkistöä. AP:n kannalta

oleellinen virheen syy selviää MSS-palvelun statuskoodista.

Subcode

Subcode-elementti sisältää seuraavat elementit:

Value

Subcode-elementin sisältämä Value-elementti sisältää MSS-palvelun statuskoodin.

Koodit on kuvattu dokumentin liitteessä 1. SOAP 1.2 sallii useamman Subcode-

elementin sisällyttämisen toistensa sisään, mutta FiCom-suositus huomioi vain ylim-

män tason Subcode-elementin.

Reason

Reason-elementti sisältää seuraavat elementit:

Text

Text-elementti sisältää MSS-palvelun statuskoodia vastaavan selitteen.

Node

Node-elementti kertoo virheen havainneen entiteetin URI:n.

Role

Role-elementti ilmaisee virhetilanteen havainneen entiteetin roolin. Rooli voi olla

jokin seuraavista:



50

http://uri.etsi.org/TS102207/v1.1.2#role AcquiringEntity

http://uri.etsi.org/TS102207/v1.1.2#role HomeMSSP

http://uri.etsi.org/TS102207/v1.1.2#role IdentityIssuer

http://uri.etsi.org/TS102207/v1.1.2#role RoutingEntity

http://uri.etsi.org/TS102207/v1.1.2#role VerifyingEntity

4 Mobiilitunnistaminen Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston tietotekniikkaosastolla aloitettiin syksyllä 2007 hanke ”Mobii-

litunnistautuminen yliopiston sähköisiin palveluihin”. Hankkeen tarkoituksena on

tutkia mobiilikansalaisvarmenteeseen perustuvaa tunnistamista sekä sen toteutus-

ta Helsingin yliopiston (HY) infrastruktuurissa. Hankkeen toteutukseen osallistuu

HY:n lisäksi Methics Oy, joka tarjoaa pilotoinnissa käytettävän MSS-teknologian.

Hankkeen aloittamisen motiivina oli yliopiston tavanomaisen tutkimus- ja kehitys-

työn lisäksi mielenkiinto kustannustehokkaan vahvan tunnistamisen teknologian löy-

tämiseen. Käytössä olevan VETUMA-tunnistamisen lopullinen kustannustaso on

toistaiseksi epäselvä, sillä valtiovarainministeriö maksaa kustannukset projektin al-

kuvaiheessa. Helsingin yliopiston suurista käyttäjämääristä johtuen kustannukset

saattavat nousta kohtuuttoman suuriksi valtiovarainministeriön tarjoaman tuen lo-

puttua.

Mobiilitunnistamisen testaamiseksi oli tehtävä selvityksiä koskien lainsäädäntöä ja

käytettävää teknologiaa. MSS-teknologiaa testattiin käytännössä integroimalla se

aikaisemmin luotuun käyttöluvan aktivointisovellukseen. Sovelluksen autentikointi

on toteutettu VETUMA:n avulla ja tässä projektissa se korvattiin mobiilitunnista-

misella.

4.1 Kiuru MSSP AE

Kiuru MSSP on toimiva MSS-järjestelmä. Kiurun avulla voidaan tehdä sähköinen

allekirjoituspyyntö käyttäjän matkapuhelimeen. Järjestelmä tukee myös allekirjoi-

tusten varmentamista ja mobiilioperaattoreiden välistä MSS-verkkovierailua. Kiurua

hallitaan konfiguraatiotiedostojen avulla ja siinä on www-käyttöliittymä palvelun-

tarjoajien (AP) ja mobiilikäyttäjien hallintaan.

MSSP AE on eräs MSSP:n palvelu. AE välittää mobiiliallekirjoitusliikennettä mo-

biiliallekirjoituksia käyttävien palvelujen ja käyttäjien matkapuhelinoperaattoreiden
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HMSSP:ien välillä. Käytännössä kaikki mobiiliallekirjoituksia käyttävien palvelui-

den allekirjoituspyynnöistä tulee MSS-verkkoon AE:n kautta. AP:t tekevät myös

palvelusopimuksen sen AE:n kanssa, jonka kautta haluavat liittyä MSS-verkkoon.

AE toteuttaa ETSI TS 102 204 mukaisen rajapinnan kommunikoidessaan AP:n

kanssa. AE:n saatua allekirjoituspyynnön AP:ltä, se välittää liikenteen käyttäjän

HMSSP:lle. MSSP:ien välinen kommunikointi tapahtuu ETSI TS 102 207 -määritel-

män mukaisesti.

”Mobiilitunnistautuminen yliopiston sähköisiin palveluihin” -hankkeessa Methics Oy

tarjosi yliopiston käyttöön Kiuru MSSP -järjestelmän ja Oasis DSS:n47 [oa07]. Kiuru

konfiguroitiin siten, että se toteuttaa lähinnä MSSP AE:n toiminnallisuutta. AE:n

testaamiseksi järjestelmästä asennettiin kaksi erillistä instanssia, AE1 ja AEDEV.

Näitä varten Helsingin yliopiston domainiin luotiin kaksi palvelinta, ae1.it.helsinki.fi

ja aedev.it.helsinki.fi. AE1 toimii pilottikäytössä käyttöluvan aktivointi -palvelun

testaamisessa ja AEDEV:iä käytetään kehitysympäristönä Kiuru MSSP:n kehitys-

työssä. Käytännössä Methics Oy tarjosi HY:lle MSSP AE-järjestelmän ja Oasis

DSS:n testattavaksi. HY tarjosi Methics Oy:lle infrastruktuurin Kiuru-järjestelmän

kehittämiseksi. Kuvassa 11 on yleiskuva Kiuru MSSP AE1:n asennuksesta.

MSSP AE
HY-AE1

AP

Mobile User

MSSP

AP
Manager

MobileUser
Manager

Reporting

AP
HY-AP1

AP
HY-AP2

:4443

:4443

:2443

:8443

MSSP

mss.mobile.sonera.net ae1.it.helsinki.fi

HomeMSSP

he1.methics.fi

WIG Sim

Helsingin yliopistoSonera

Methics

ETSI TS
102 204

ETSI TS
102 207

Kuva 11: Kiuru MSSP AE

AE1 on yhteydessä kahteen eri HMSSP-järjestelmään. Ensimmäinen on Methics

Oy:n testi-HMMSP, joka sijaitsee heidän palvelimellaan. Testi-HMSSP:ssä allekir-

joituspyyntöihin vastaa 30:llä testikäyttäjällä populoitu SmartTrust DP6 WIG -

47lyhenne eng. Digital Signature Service
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adapteri48. Toinen HMSSP on TeliaSoneran varsinainen tuotannossa oleva HMSSP,

joka lähettää allekirjoituspyynnöt oikeisiin mobiililaitteisiin. Tekniikan testaamisessa

käytetään enimmäkseen Methics Oy:n testi-HMSSP:tä ja varsinaisissa käyttötesteis-

sä käytetään TeliaSoneran HMSSP:tä. Testaamista varten hankitaan TeliaSoneralta

kaksi PKI SIM-korttia.

HY:n AE1:seen tulevat allekirjoituspyynnöt ohjataan numeron perusteella oikealle

HMSSP:lle. Methics Oy:n testausympäristö tunnistaa numeroavaruuden, joka al-

kaa numeroilla +35847. Kaikki muut numerot reititetään normaalisti TeliaSoneran

HMSSP:n kautta.

Kiuru MSSP:n toiminnallisuus voidaan jakaa viiteen eri tyyppiin tai rooliin. MSSP-

palvelin tarjoaa MSSP:n keskeisen toiminnallisuuden ja toimii liikenteen jakajana.

Hallintatyökalujen avulla hallitaan AP- ja mobiilikäyttäjien tietoja. Raportointityö-

kalujen avulla kerätään tilastoja tietokannoista ja sen avulla voidaan tuottaa lasku-

tukseen liittyviä raportteja kaupallista käyttöä varten. MSSP AE välittää allekirjoi-

tuspyyntöjä ja vastauksia AP:n ja HMMSP:n välillä. MSSP RE välittää liikennettä

AE:n ja HMSSP:n välillä. Helsingin yliopistossa ollaan kiinnostuneita lähinnä MSSP

AE -toiminnallisuudesta. AE:n toimintaan liittyvät oleellisesti kuvassa 11 olevat AP

Manager, MobileUser Manager ja eri AP:t.

AP Managerin avulla hallitaan MSSP AE-järjestelmään allekirjoituspyyntöjä lähet-

täviä sovelluksia. AP Managerin avulla ylläpidetään listaa kaikista AP:ista, joiden

sallitaan tehdä allekirjoituspyyntöjä AE:lle. Listalla ylläpidetään tietoa sallittujen

sovellusten nimistä, teknisistä tiedoista ja sopimusnumeroista. Sovellukset identifioi-

daan listalla olevan sovellukset yksilöivän koodin, AP ID:n, avulla. AP:n tunnista-

minen tapahtuu AP ID:lle asetetun salasanan, AP PWD, avulla.

MobileUser (MU) Managerin avulla hallitaan MSSP:n mobiililaitteiden käyttäjiä.

Käyttäjät identifioidaan MSISDN:n perusteella, mutta myös käyttäjien IMSI49 nu-

merot talletetaan. IMSI-numero on matkapuhelimen SIM-kortille talletettu yksilölli-

nen numero, jota käytetään kyseisen liittymän identifiointiin matkapuhelinverkossa.

MobileUser Manageriin voidaan tallettaa tietoa käyttäjistä tarpeen mukaan. Olen-

naisia tietoja ovat esimerkiksi NoSpam-häirinnän estokoodi, SATU ja käytettävä

kieli.

MSSP AE:ta käyttävät sovellukset ja mobiililaitteiden käyttäjät ovat MSSP-järjes-

telmässä aina jossain seuraavista tiloista:

48lyhenne eng. SmartTrust DP6 Wireless Internet Gateway
49lyhenne eng. International Mobile Subscriber Identity
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ACTIVE AP/MU on aktiivinen ja normaalissa tilassa

INACTIVE AP/MU on poissa käytöstä jostain syystä eikä voi pyytää allekir-

joitusta tai vastata allekirjoituspyyntöön

RESERVED AP/MU on poissa käytöstä toistaiseksi

REMOVED AP/MU on poistettu käytöstä kokonaan

Helsingin yliopistolle asennettuun Kiuru-järjestelmään kuuluu lisäksi APTester-ni-

minen sovellus, jonka avulla voidaan simuloida allekirjoitusta pyytävän sovelluksen

toimintaa. APTesterin käyttöliittymä on www-lomake, jolla voidaan määritellä si-

muloitavaa sovellusta koskevat tiedot, kuten esimerkiksi AP ID ja AP PWD. Alle-

kirjoituspyynnön osalta voidaan määritellä halutaanko pyytää sähköinen allekirjoi-

tus vai käyttäjän tunnistus, käyttäjän MSISDN, sähköisesti allekirjoitettava teksti ja

käyttäjän NoSpam-häirinnän estokoodi. Tiedot kirjoitetaan www-lomakkeelle niille

tarkoitettuihin kenttiin, jonka jälkeen APTester lähettää lomakkeen tiedot AE:lle

normaalina allekirjoituspyyntönä. Allekirjoitusvastaus päivitetään sen saapuessa si-

vun alalaidassa olevaan tekstikenttään.

4.2 Kiuru MSSP:n integrointi HY:n infrastuktuuriin

Kiuru MSSP:n avulla voidaan toteuttaa käyttäjän vahva tunnistaminen Helsin-

gin yliopiston sähköisissä palveluissa. MSSP AE:n tarjoama ETSI TS 102 204 -

määritelmän toteuttava rajapinta vastaanottaa sovelluksen lähettämän allekirjoitus-

pyynnön ja välittää sen käyttäjän HMSSP:lle. HMSSP lähettää allekirjoituspyyn-

nön käyttäjän mobiililaitteeseen käyttäjän allekirjoitettavaksi. Allekirjoituspyyntö

on kuvattu kuvassa 12.

Kuvassa AP on jokin HY:n palvelu, jonka autentikointi toteutetaan mobiilitun-

nistamisen avulla. Palvelun autentikointi-rajapinta toteuttaa allekirjoituspyynnön

HTTPS Request -pyyntönä MSSP AE:n SOAP rajapintaan. AE tarkistaa, että so-

vellus on luotettu ja kaikki pyynnön tiedot ovat ETSI TS 102 204 -määrittelyn

mukaiset. Jos allekirjoituspyyntö täyttää määrittelyn vaatimukset, AE lähettää al-

lekirjoituspyynnön käyttäjän matkapuhelinoperaattorin HMSSP:lle. Jos AE ei ole

samassa verkossa kuin käyttäjän HMSSP, se tekee verkkovierailun käyttäjän pu-

helinnumeron perusteella. HMSSP lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän mobiili-

laitteeseen. Käyttäjän allekirjoitettua allekirjoituspyynnön, HMMSP palauttaa alle-

kirjoitusvastauksen AE:lle samaa reittiä kuin allekirjoituspyyntö tuli. AE palauttaa

allekirjoitusvastauksen AP:lle HTTPS Response -vastauksena.
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MSSP AE

(H)MSSP

Allekirjoituspyyntö
(HTTPS SOAP)
ETSI TS 102 204

Allekirjoituspyyntö
ETSI TS 102 207

Sähköinen-
allekirjoitus

Helsingin yliopisto

Matkapuhelinoperaattori

Autentikointi

AP 

Käyttäjä

Kuva 12: Allekirjoituspyyntö

AP:n ja AE:n väliset yhteydet on suojattu TLS-protokollan avulla, joten HY:n AP-

palvelulla täytyy olla AE:n sertifikaatti luotettujen sertifikaattien listalla palvelin-

konfiguraatiossa. FiCom-suosituksen mukaan toteutetaan molemminpuolista tunnis-

tautumista, joten AE:n täytyy myös luottaa AP-palveluun. AE:lla täytyy siis myös

olla AP:n sertifikaatti luotettujen sertifikaattien listalla omassa palvelinkonfiguraa-

tiossaan.

Mobiilitunnistaminen poikkeaa periaatteiltaan aikaisemmista Helsingin yliopiston

tunnistautumistavoista. Aikaisemmin käytetty käyttäjätunnus ja salasana ovat edus-

taneet jotain, mitä käyttäjä tietää. MSS-teknologia mahdollistaa sen todentamisen,

mitä käyttäjällä on ja mitä hän tietää.

4.3 Pilottiprojekti: Käyttöluvan aktivointi

Käyttöluvan aktivointi -palvelun avulla läsnäoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskeli-

jat voivat aktivoida käyttäjätunnuksensa www-sovelluksella. Sovelluksessa käyttäjät

voivat valita itselleen sopivan kahdeksan merkkiä sisältävän käyttäjätunnuksen ja

etunimi.sukunimi@helsinki.fi -muotoisen sähköpostiosoitteen. Yleensä käyttäjätun-

nus muodostetaan siten, että liitetään yhteen käyttäjän etunimestä ensimmäinen

kirjain ja sukunimi tai sukunimen seitsemän ensimmäistä merkkiä. Nykyisin kuiten-
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kin käyttäjätunnuksia on suhteellisen paljon ja edellä mainitulla tavalla luotu tun-

nus voi olla jo käytössä jollain toisella henkilöllä. Tällaisessa tapauksessa sovellus

muodostaa käyttäjälle muutamia vaihtoehtoisia vapaana olevia tunnuksia tiettyjä

algoritmejä käyttäen. Vaihtoehdoista käyttäjä voi valita itselleen mieleisen. Saman-

lainen rutiini tehdään käyttäjän sähköpostiosoitteen osalta, jos kyseinen etunimi

ja sukunimi ovat jo käytössä. Käyttäjän valitsemat tiedot aktivoidaan Masteriin ja

samalla merkitään tieto käyttäjän oletustyöympäristöstä.

Käyttöluvan aktivointi -sovellus oli hyvä kohde MSS-teknologian testaamiseen. So-

vellus toteutettiin vain vuotta aikaisemmin ja sen kehittämisessä mukana olleet ih-

miset olivat edelleen tavoitettavissa ja heillä oli projektiin liittyvät asiat tuoreessa

muistissa. Sovellus on myös osoittautunut käyttökelpoiseksi. Pilotissa mukana ol-

leiden tiedekuntien opiskelijat saivat mahdollisuuden aktivoida käyttölupansa säh-

köisesti ja Helsingin yliopiston asiakaspalvelun ruuhka helpottui palvelun käyttäjien

määrää vastaavasti. Näiden asioiden lisäksi VETUMA-tunnistamisen rinnalle oli hy-

vä löytää vaihtoehtoista teknologiaa.

4.3.1 Mobiilitunnistuksen integrointi olemassaolevaan sovellukseen

Käyttöluvan aktivointi -sovelluksen autentikointi on toteuttu VETUMA:n avulla.

VETUMA-autentikointi on toteutettu siten, että sitä käyttävä sovellus ohjaa käyt-

täjän tunnistautumaan VETUMA-palveluun. Sovellus saa autentikointi-rajapinnan

kautta vahvistuksen siitä, että käyttäjä on tunnistettu ja tiedon käyttäjän henki-

löllisyydestä. Rajapinnan paluuarvona on käyttäjän yksilöivä tieto, HETU, jonka

perusteella käyttäjä tunnetaan HY:n tietojärjestelmissä.

Mobiilitunnistamisen integrointi käyttöluvan aktivointi -sovellukseen tarkoittaa käy-

tännössä olemassaolevan palvelun autentikoinnin korvaamista mobiilitunnistamisel-

la. Tässä muutoksessa käyttöluvan aktivointi -sovelluksen autentikointirajapinnassa

tapahtuu kaksi merkittävää muutosta. Rajapinnan täytyy lähettää käyttäjästä tie-

toa ja käsitellä vastauksena saamaansa tietoa.

VETUMA-rajapinnassa ei lähetetä tietoja käyttäjästä VETUMA-palveluun. Mobii-

litunnistusrajapinnassa lähetetään käyttäjän MSISDN sekä hänen henkilökohtainen

NoSpam-häirinnän estokoodi MSSP AE:lle. Tämä toteutetaan siten, että käyttäjä

täyttää tunnistustapahtuman yhteydessä www-lomakkeelle matkapuhelinnumeron-

sa (MSISDN) ja henkilökohtaisen NoSpam-koodin. Lomakkeen tiedot toimitetaan

allekirjoituspyynnön mukana MSSP AE:lle.
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Toinen ero rajapinnoissa on paluuarvo. VETUMA-rajapinta palauttaa käyttäjän

HETU:n, jota voidaan suoraa käyttää käyttäjän identifiointiin. Mobiilitunnistuksen

allekirjoitusvastauksessa palautetaan käyttäjän SATU. Käyttäjän SATU:a ei vielä

välttämättä ole talletettu yliopiston tietojärjestelmiin. Jos SATU:a ei ole, joudutaan

sen perusteella tekemään kysely VTJ:ään HETU:n saamiseksi. HETU:n perusteella

henkilö tunnetaan HY:n tietojärjestelmissä ja hänen tietoihin Masteriin talletetaan

myös hänen SATU. Tilannetta havainnollistaa kuva 13.

VETUMA

HETU

TUPAS

MSSP AE

HMSSP

SATU

MAPUID VTJ

SATU

HETU

Käyttöluvan aktivointi-palvelu

HETU

OperaattoriFujitsu Services Oy

Väestörekisterikeskus

Helsingin yliopisto

HST-kortti Mobiililaite

Vetuma-
autentikointi

Mobiili-
autentikointi

MSISDN
NOSPAM

SATU/HETU

HETU

Kuva 13: Autentikointi, VETUMA ja mobiilitunnistus

Edellä mainitun VTJ:lle tehtävän kyselyn suorittaminen toteutettiin luomalla käyt-

töluvan aktivointi -sovelluksen ja AE:n väliin moduli MAPUID. Moduli voi muut-

taa sähköisen asiointitunnuksen henkilötunnukseksi kahdella tavalla. Ensin tehdään

kysely omaan tietojärjestelmään. Jos hakemistosta löytyy kyseinen SATU, niin hen-

kilön HETU palautetaan käyttöluvan aktivointi -sovellukselle. Jos SATU:a ei löydy,

niin tehdään SATU:n perusteella kysely VTJ:ään ja palautetaan vastauksena saatu

HETU käyttöluvan aktivointisovellukselle. Käyttäjän SATU talletetaan myös Mas-

teriin tulevaa käyttöä varten.
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4.3.2 Muutokset olemassa oleviin järjestelmiin

Mobiilitunnistamisen käyttöönottamiseksi Helsingin yliopiston tietojärjestelmiin teh-

tiin kaksi oleellista muutosta Kiuru MSSP:n asentamisen lisäksi. Master-tietokantaan

tehtiin uusi taulu käyttäjien SATU:n tallentamista varten. Tämän lisäksi tehtiin

MAPUID-moduli, joka tekee kyselyn VTJ:ään kysyäkseen henkilön HETU:a SA-

TU:n perusteella.

Yliopiston tietojärjestelmiin ei ole aikaisemmin tallettu käyttäjien SATU:a, joten

käyttäjän tunnistamiseksi SATU:n perusteella jouduttiin suunnittelemaan uusi me-

netelmä. Ensimmäinen vaihtoehto oli populoida kaikkien yliopiston käyttäjien tiedot

kerralla VTJ:stä. Tämä vaihtoehto ei ollut hyvä koska kaikilla yliopiston käyttäjillä

ei ole SATU:a. SATU aktivoidaan VTJ:ssä vasta, kun henkilö hankkii VRK:n kan-

salaisvarmenteen. Tämän lisäksi pohdittiin, kuinka suuri osa yliopiston käyttäjistä

tulee tarvitsemaan SATU:a.

Suunnittelun tuloksena päätettiin aloittaa siten, että jokaisen sähköistä allekirjoitus-

ta tekevän käyttäjän tiedot kysytään VTJ:stä ensimmäisellä käyttökerralla. Kyselyn

jälkeen tieto talletetaan yliopiston tietojärjestelmiin tulevaa käyttöä varten. Käytän-

nössä aina, kun käyttäjä tunnistautuu mobiilivarmenteen avulla, tarkistetaan ensin

onko kyseisen henkilön SATU yliopiston tietojärjestelmissä. Jos on, käyttäjä tunnis-

tetaan. Jos ei ole, niin tehdään kysely VTJ:hin ja talletetaan tunnistetun käyttäjän

SATU.

SATU talletetaan ensimmäisen allekirjoitustapahtuman yhteydessä Master-tietokan-

taan. Sieltä SATU haetaan automaattisten päivitysten yhteydessä LDAP-hakemis-

toon, josta se voidaan tulevilla kerroilla tarkistaa. Masteriin luotiin taulu, jonka

kentiksi laitettiin SATU ja HETU. Näiden kenttien lisäksi tauluun lisättiin mui-

den järjestelmien, kuten esimerkiksi LDAP-hakemiston päivittämiseksi käytettäviä

kenttiä.

Toteutus tehtiin MAPUID-modulin avulla. MAPUID-moduli toteutettiin Perl-oh-

jelmointikielellä ja siitä tehtiin hieman monikäyttöisempi kuin pelkästään mobiili-

tunnistamisen puitteissa oli tarpeen. Moduli luo sitä kutsuttaessa käyttäjäkohtaisen

olion, jolle voidaan syöttää käyttäjän HETU, SATU tai käyttäjätunnus. Annetun

tiedon perusteella olio osaa hakea muut tiedot ja palauttaa ne kysyjälle. Moduli

MAPUID näkyy kuvassa 13.



58

4.3.3 Opiskelijan profiilin välittäminen

“Mobiilitunnistautuminen yliopiston sähköisiin palveluihin” -hankkeessa oli tarkoi-

tuksena selvittää myös periaatteelliset ja lailliset näkökohdat tunnistamisen yhtey-

dessä tapahtuvalle opiskelijan tietojen välittämiselle kolmannelle osapuolelle. Täl-

lainen tieto voi olla esimerkiksi opiskelijan status yliopistolla ja kolmas osapuoli

esimerkiksi pankin opintolainasovellus. Esimerkkitapauksessa opiskelija allekirjoit-

taa mobiilivarmenteella opintolainahakemuksen ja allekirjoituspyynnön yhteydessä

haetaan opiskelijan “opiskelutodistus” Helsingin yliopistolta.

ETSI TS 102 207 mahdollistaa MSSP:n toimimisen myös Routing Entity:nä (RE).

Tällöin allekirjoituspyyntö voidaan ohjata kyseisen RE:n kautta ja RE voi lisätä tie-

toa varmennepyyntöön. Opiskelijan profiilitiedon hakemisen yhteydessä allekirjoitus-

pyyntö ohjautuu HY:n MSSP RE:lle, joka hakee tarvittavan attribuutin Shibboleth

IdP:ltä. Attribuutin hakevaa entiteettiä kutsutaan Profile API:ksi.

Shibboleth IdP 2.0 toteuttaa SAML 2.0:n Web Browser SSO Profiilia. Profiili mää-

rittelee Service Providerin (SP) ja IdP:n välisen kommunikaation. Shibboleth SP

suojaa www-palvelua ja nojaa käyttäjän tunnistamisessa IdP:hen. SP voi pyytää

IdP:ltä tietoja (attribuutteja) tunnistautuneesta käyttäjästä. Näitä attribuutteja

voidaan käyttää käyttäjän autorisointiin palvelussa. Profiilitiedon haussa ajatukse-

na on, että SP tarjoaa www-sivun, joka kertoo kertoo käyttäjän statuksen yliopis-

tolla.

Profiilitiedon välityksessä RE:n Profile API ottaa yhteyden www-sivuun, joka tar-

joaa käyttäjän status-attribuutin. Www-sivu on suojattu Shibboleth SP:llä, joten

tästä seuraa SAML 2.0 Web Browser SSO Profile:n mukainen tapahtumasarja käyt-

täjän tunnistamiseksi. RE toimii tässä tapahtumassa niin sanotusti käyttäjän www-

selaimena ja saa tunnistustapahtuman päätteeksi www-sivun sisällön, eli kyseisen

käyttäjän statustiedon. Koko tapahtumasarja on kuvattu tarkemmin kuvassa 14.

Opiskelijan profiilin välittämistapahtuma etenee seuraavasti:

1. Opiskelija selaa pankin www-sivua internetissä. Opiskelija täyttää opintolai-

nasovelluksessa lomakkeen, antaa matkapuhelinnumeron, häirinnän estokoodin

ja luvan hakea oma opiskelijaprofiili Helsingin yliopistolta.

2. Pankin AP-lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän AE:lle.

3. AE lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän HMSSP:lle. Pyyntö ohjataan Hel-

singin yliopiston MSSP RE:n kautta.
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Kuva 14: Opiskelijan profiilin välittäminen

4. HY MSSP RE ohjaa allekirjoituspyynnön käyttäjän HMSSP:lle.

5. Käyttäjän HMSSP lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän matkapuhelimeen.

6. Käyttäjä allekirjoittaa tunnistuspyynnön.

7. Käyttäjän HMSSP palauttaa allekirjoitusvastauksen HY MSSP RE:lle.

8. HY MSSP RE:n Profile API tekee profiilikyselyn Shibboleth SP:lle.

9. Shibboleth SP ohjaa Profile API:n tunnistautumaan Shibboleth IdP:n mobii-

litunnistuspalveluun (AP). Profile API täyttää käyttäjän matkapuhelinnume-

ron ja häirinnän estokoodin lomakkeelle ja aktivoi allekirjoitustapahtuman.

10. IdP:n AP lähettää allekirjoituspyynnön HY MSSP AE:lle.
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11. HY MSSP AE lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän HMSSP:lle.

12. Käyttäjän HMSSP lähettää allekirjoituspyynnön käyttäjän matkapuhelimeen.

13. Käyttäjä allekirjoittaa tunnistuspyynnön.

14. Käyttäjän HMSSP palauttaa allekirjoitusvastauksen HY MSSP AE:lle.

15. AE palauttaa allekirjoitusvastauksen IdP:lle.

16. IdP tunnistaa käyttäjän ja ohjaa Profile API:n SP:lle.

17. SP palauttaa Profile API:lle käyttäjän statuksen.

18. HY MSSP RE palauttaa allekirjoitusvastauksen profiilitietoineen AE:lle.

19. AE palauttaa allekirjoitusvastauksen profiilitietoineen pankin AP:lle.

20. Pankki hyväksyy opiskelijan opintolainahakemuksen ja palauttaa tiedon tästä

opiskelijalle www-sivulla.

Edellä kuvatussa esimerkissä käyttäjän attribuutti haettiin IdP:ltä SAML 2.0 Web

Browser SSO -profiilin mukaisesti. Tässä profiilissa käyttäjä tunnistautuu henkilö-

kohtaisesti IdP:lle. Esimerkissä käytettiin vahvaa tunnistusta, kun IdP autentikoi

käyttäjän mobiilitunnistamisen avulla. Tämän ratkaisun hyvä puoli on se, että Hel-

singin yliopiston ja kolmannen osapuolen (pankin) välillä ei tarvita erillistä palve-

lusopimusta.

Hankkeessa “Mobiilitunnistautuminen yliopiston sähköisiin palveluihin” tutkitaan

vielä vaihtoehtoisia tapoja hakea käyttäjän attribuutteja yliopiston IdP:ltä. Eräs

malli on sellainen, jossa pankin lähettämä tunnistuspyyntö on itse asiassa allekir-

joituspyyntö valtakirjalle. Allekirjoittamalla pyynnön, opiskelija antaa luvan oman

opiskelijatiedon hakemiseen. Tässä tapauksessa Profile API saa kysyä IdP:ltä suo-

raa käyttäjän attribuutteja käyttäjän allekirjoittaman valtakirjan avulla. Tällöin

käyttäjän ei tarvitse tehdä kahta allekirjoitusta tapahtuman aikana.

Haasteena on selvittää eri tapoja, kuinka käyttäjän sähköisen allekirjoituksen avul-

la voidaan saada SAML 2.0 -protokollan mukainen oikeutus (Assertion) kyseisen

käyttäjän tietoihin.
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4.3.4 VETUMA:n ja mobiilitunnistamisen eroja

Pilottiprojektissa oli tarkoituksena myös verrata mobiilitunnistamista yliopistolla jo

käytössä olevaan VETUMA-tunnistamiseen. VETUMA-tunnistus on tällä hetkellä

käytössä käyttöluvan aktivointi ja salasananvaihto -sovelluksissa. Kuvassa 13 sivulla

56 on kuvattu kummatkin tunnistamismenetelmät.

VETUMA:n käyttö tapahtuu yhden rajapinnan avulla, jonka kutsut on toteutet-

tu käyttäjän selaimen avulla HTTP Request:in POST-komennolla. Yhteydet suo-

jataan käyttämällä HTTPS-protokollaa. VETUMA tarjoaa erityyppisiä toimintoja,

joilla kaikilla on omat kutsu- ja vastaustyyppinsä. VETUMA:n suorittaessa palve-

lulta saatua kutsua, toiminto voi onnistua tai se voi jäädä suorittamatta eri syistä.

VETUMA-rajapinta palauttaa kontrollin palveluun kutsumalla palvelun alkuperäi-

sessä kutsussa ilmoittamaa paluuosoitetta. Paluuosoitteita on erilaisia, joita kutsu-

taan riippuen VETUMA-tapahtuman lopputuloksesta. Erilaisia lopputuloksia ovat:

toiminnon suoritus onnistui, käyttäjä perui toiminnon tai toiminnon suorittaminen

epäonnistui jostain syystä. Paluuosoitteen valinnan lisäksi VETUMA palauttaa ai-

na vastauksessa statusparametrin, joka kertoo onnistuiko tapahtuma ja syyn, jos se

ei onnistunut.

Mobiilitunnistamisessa käytetään myös vain yhtä rajapintaa. Rajapinnan avulla pal-

velu välittää MSSP AE:lle käyttäjän MSISDN:n ja NoSpam-häirinnän estokoodin.

Sovellus tekee SOAP-protokollan mukaiset kutsut HTTPS-protokollaa käyttäen. Al-

lekirjoituspyynnön vastaukset tulevat paluuviestissä saman protokollan mukaisesti.

Erityispiirteenä on se, että virheilmoitukset palautetaan SOAP FAULT -viestinä

normaalin paluuviestin sijaan.

Suurin VETUMA:n ja mobiilitunnistamisen rajapintojen välinen ero niitä käyttä-

vän palvelun kannalta on rajapinnan kutsutavat. VETUMA:a käyttäessä parametrit

siirtyvät käyttäjän selaimen mukana VETUMA-palveluun, ja autentikointitapahtu-

man jälkeen palvelu palauttaa käyttäjän takaisin sovellukseen parametrien kans-

sa. FiCom-suosituksen mukaisessa synkronisessa MSS-allekirjoituspyynnössä sovel-

lus lähettää allekirjoituspyynnön HTTP Request pyyntönä MSSP AE:lle ja jää odot-

tamaan HTTP Response vastausta.

Mobiilitunnistuksessa palvelu voi tehdä allekirjoituspyynnöt synkronisesti tai asynk-

ronisesti50. Synkroninen tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että pyynnön lähetetty-

ään sovellus jää odottamaan vastausta. Asynkronisessa pyynnössä palvelu lähettää

50FiCom-suositus tukee toistaiseksi vain synkronista tapaa.
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pyynnön ja kysyy itse hieman myöhemmin AE:ltä, onko vastaus jo saapunut. Kuvat

7 ja 8 selittävät MSS-standardin mukaisen synkronisen ja asynkronisen kutsutavan.

Allaoleva kuva 15 selittää VETUMA:ssa käytetyn asynkronisen menetelmän.

VetumaPankkiKäyttäjä Sovellus

1. Käyttäjä tulee suojattuun palveluun

2. Palvelu ohjaa
käyttäjän Vetuma-
palveluun

3. Käyttäjä ohjataan
valitsemalleen tun-
nistusmenetelmälle

4. Tunnistautumis-
lomake

6. Pankki toimittaa
tiedon käyttäjän
tunnistamisesta
Vetumalle 7. Vetuma palauttaa

vastauksen tunnis-
tustapahtuman 
onnistumisesta

5. Käyttäjä
tunnistautuu

Kuva 15: VETUMA-tunnistus

Mobiilitunnistamisen ja VETUMA:n käytössä on muitakin eroja. VETUMA-tun-

nistamisessa käyttäjän tunnistaa kolmas osapuoli, joka lähettää käyttäjän tiedot

yliopistolle. Yliopiston järjestelmän on luotettava tiedon lähettäjään, koska se ei voi

varmistaa tiedon oikeellisuutta. Mobiilitunnistamisen yhteydessä vastauspyynnössä

tulevat yleensä käyttäjän perustiedot, mutta aina lähetetään myös käyttäjän alle-

kirjoitus, josta yliopisto voi itse varmistaa allekirjoittajan henkilöllisyyden kiistat-

tomasti.

5 Mobiilitunnistamisen hyödyt ja mahdollisuudet

MSS-teknologia ja -infrastruktuuri on ollut valmis käytettäväksi jo muutaman vuo-

den. Mobiilikansalaisvarmenne otettiin käyttöön VRK:n ja TeliaSoneran yhteistyös-

sä marraskuussa 2004. Mobiilitunnistamista hyödyntäviä palveluita ei vielä ole pal-

jon julkisuudessa. Etu-klubin [va08], VRK:n ylläpitämän informaatiosivuston, mu-

kaan kansalaisvarmennetta hyödyntäviä palveluita on yli 50 ja määrä on tasaisessa
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kasvussa. Suurin osa käytössä olevista palveluista on viranomaispalveluita.

Mobiilitunnistamisen avulla voidaan tehdä laatuvarmennetasoinen sähköinen alle-

kirjoitus, jota voidaan käyttää käyttäjän vahvaan tunnistamiseen tai sähköisen al-

lekirjoituksen tekemiseen. Vahvan tunnistamisen ja sähköisen allekirjoituksen lisäksi

mobiilitunnistamista voidaan hyödyntää muillakin tavoilla. Yliopisto voi esimerkik-

si toimia käyttäjiensä varmentajana tai tarjota mobiilitunnistamispalvelua muille

korkeakouluille tai yhteistyökumppaneille.

Seuraavissa kappaleissa käyn tarkemmin läpi mobiilitunnistamisen käyttömahdolli-

suuksia Helsingin yliopistossa.

5.1 Vahva tunnistaminen

Mobiilitunnistamisen avulla voidaan käyttäjä tunnistaa vahvasti. Vahvalle tunnista-

miselle on useita käyttötarkoituksia:

• Www-palvelut

– Käyttöluvan aktivointisovellus

– Salasananvaihtosovellus

– Haka-federaation vahvaa tunnistamista vaativat palvelut

– Mahdolliset uudet palvelut

• Käyttölupapisteessä tunnistautuminen ilman henkilöllisyystodistusta

Tunnistamistapahtuman käyttäjän käyttökokemus on esitetty kuvassa 16.

Alla on selitetty tunnistamistapahtuma. Selityksen yhteydessä kirjaimella a on mer-

kitty käyttäjän itse aktivoimaa tapahtumaa, ja kirjaimella b on merkitty jonkin

muun henkilön aktivoimaa tapahtumaa. Tässä tapauksessa muu henkilö on käyttö-

lupapisteen asiakaspalveluhenkilö. Tunnistamistapahtuma etenee seuraavasti:

1. Tunnistamistapahtuman aktivointi

(a) Käyttäjä selaa www-palvelua, joka vaatii vahvan tunnistautumisen. Käyt-

täjä antaa matkapuhelinnumeronsa ja häirinnän estokoodin www-lomak-

keella.
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Kuva 16: Mobiiliallekirjoitustapahtuma: tunnistautuminen

(b) Käyttäjä asioi asiakaspalvelupisteessa ja hänen täytyy todistaa henkilöl-

lisyytensä. Asiakaspalveluhenkilö pyytää käyttäjältä hänen matkapuhe-

linnumeron ja häirinnän estokoodin ja syöttää ne käyttölupatyökalujen

www-lomakkeelle.

2. Käyttäjä saa tunnistuspyynnön matkapuhelimeensa (kuva 16, kohta 1).

(a) Käyttäjä tarkistaa matkapuhelimen näytöllä olevan tunnistuspyynnön

istuntotunnuksen ja varmistaa, että se on sama mikä näytetään www-

palvelun tunnistussivulla.

(b) Käyttäjä ja asiakaspalveluhenkilö varmistavat yhdessä, että käyttäjän

matkapuhelimen tunnistuspyynnön istuntotunnus on sama kuin asiakas-

palveluhenkilön käyttämässä käyttölupatyökalussa.

3. Käyttäjä allekirjoittaa tunnistuspyynnön näppäilemällä salaisen tunnistukseen

tarkoitetun PIN-koodin (kuva 16, kohta 2).

4. Käyttäjä saa vahvistuviestin tunnistamisen onnistumisesta (kuva 16, kohta 3).

(a) Käyttäjä on tunnistautunut www-palveluun ja voi jatkaa sen käyttöä.

(b) Asiakaspalveluhenkilö on saanut käyttölupatyökalulta vahvistuksen, kuka

kyseinen käyttäjä on.

Joidenkin yliopiston palveluiden luonne vaatii käyttäjän ehdottoman varman tun-

nistamisen. Vahvan tunnistamisen avulla voidaan internetissä toteuttaa palveluita,
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joita on aikaisemmin pitänyt suorittaa asiakaspalveluhenkilökunnan toimesta. Vah-

van tunnistamisen myötä on helpotettu opiskelijoiden elämää kyseisten toimintojen

osalta ja vähennetty asiakaspalvelutehtävissä olevien henkilöiden työmäärää. Erityi-

sesti vaikutus näkyy tiettyinä ruuhkahuippuina kuten syksyisin uusien opiskelijoiden

hakiessa käyttölupia.

Toisenlaisiakin ruuhkahuippuja on olemassa. Helmikuussa 2008 Helsingin yliopiston

tietojenkäsittelytieteen laitokselle tehtiin tietomurto. Käyttäjien salasanoja joudut-

tiin“nollaamaan“51 tietojenkäsittelytieteen laitoksen- ja tietotekniikkaosaston järjes-

telmissä. Käyttäjät joutuivat vaihtamaan salasanansa käyttölupapisteissä tai inter-

netissä salasananvaihtopalvelun avulla. Salasananvaihtopalvelua käytti tapahtuman

aikana noin 4000 käyttäjää.

5.2 Sähköinen allekirjoitus

Allekirjoitus on perinteisesti todiste allekirjoittajan henkilöllisyydestä ja hänen tah-

dostaan allekirjoitetun asiakirjan suhteen. Allekirjoitukseen käytetään omaa nimeä

tai sen lyhennettä. Sähköinen allekirjoitus on julkisen avaimen menetelmään (PKI)

perustuva tapahtuma, jossa henkilö allekirjoittaa sähköisessä muodossa olevan tie-

don omalla henkilökohtaisella salaisella avaimella. Allekirjoitettu tieto voidaan avata

henkilön julkisella avaimella.

Sähköinen allekirjoitus toteutetaan seuraavasti:

1. Sähköisessä muodossa olevasta tiedosta (dokumentista) lasketaan jotain ma-

temaattista funktiota (esim. SHA-1) käyttäen dokumentin tiiviste. Tiivistettä

voidaan sanoa dokumentin sormenjäljeksi, koska kahdella erilaisella dokumen-

tilla ei käytännössä voi olla samanlaista tiivistettä.

2. Allekirjoittaja luo sähköisen allekirjoituksen allekirjoittamalla tiivisteen omal-

la salaisella avaimella.

Sähköisen allekirjoituksen todennus toteutetaan seuraavasti:

1. Dokumentista lasketaan tiiviste samaan tapaan kuin allekirjoitusta luodessa.

2. Sähköinen allekirjoitus (allekirjoittajan allekirjoittama tiiviste) avataan alle-

kirjoittajan julkisella avaimella.

51Käyttäjien salasanat vaihdettiin satunnaisiksi merkkijonoiksi ylläpitäjien toimesta.
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3. Jos dokumentista laskettu tiiviste ja avattu sähköinen allekirjoitus ovat samo-

ja, voidaan olla varmoja, että kyseinen dokumentti on allekirjoitettu allekir-

joittajan salaisella avaimella.

Sähköiselle allekirjoitukselle on Helsingin yliopistossa useita käyttötarkoituksia:

• Sopimuksen allekirjoittaminen

– uuden opiskelijan käyttölupasitoumus

– UPJ / kehityskeskustelut

– laitehankinnat

– työntekoon liittyvät määräykset

• Ylläpidettävien järjestelmien erilaisten tilatietojen kuittaukset

Sähköisen allekirjoitustapahtuman käyttäjän käyttökokemus on kuvattu kuvassa 17.

Kuva 17: Mobiiliallekirjoitustapahtuma: sähköinen allekirjoitus

Allekirjoitustapahtuma etenee seuraavasti:

1. Allekirjoitustapahtuman aktivointi

(a) Uusi opiskelija (käyttäjä) lukee käyttöoikeussitoumusta www-palvelussa

ja suostuu noudattamaan sitoumuksen sääntöjä.

(b) Käyttäjä antaa matkapuhelinnumeronsa ja häirinnän estokoodin www-

lomakkeella.
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2. Käyttäjä saa allekirjoituspyynnön matkapuhelimeensa (kuva 17, kohta 1).

3. Käyttäjä tarkistaa matkapuhelimen näytöllä olevan tunnistuspyynnön istun-

totunnuksen ja varmistaa, että se on sama mikä näytetään www-palvelun al-

lekirjoitussivulla.

4. Käyttäjä jatkaa tapahtumaa painamalla puhelimen OK-näppäintä.

5. Käyttäjä tarkistaa sopimuksen www-osoitteen matkapuhelimen näytöltä (kuva

17, kohta 2) ja lataa sopimuksen itselleen.

6. Käyttäjä laskee lataamastaan sopimuksesta tiivisteen ja varmistaa, että se on

sama kuin matkapuhelimen näytöllä näkyvä tiiviste (kuva 17, kohta 2).

7. Käyttäjä allekirjoittaa sopimuksen matkapuhelimella syöttämällä salaisen al-

lekirjoittamiseen tarkoitetun PIN-koodinsa (kuva 17, kohta 3).

8. Käyttäjä saa vahvistusviestin allekirjoituksen onnistumisesta (kuva 17, kohta

4).

9. Allekirjoitusta pyytänyt järjestelmä tallentaa käyttäjän allekirjoittaman tii-

visteen.

Sähköisen allekirjoituksen tekeminen ei ole ihan suoraviivaista. Käyttäjän on ensin

ladattava dokumentti omalle koneelle, jonka jälkeen siitä pitää laskea tarkistussum-

ma, jota verrataan matkapuhelimen allekirjoituspyynnössä olevaan. Jos tarkistus-

summat ovat samat, voi käyttäjä olla varma siitä, että allekirjoitettava dokumentti

pitää sisällään saman tiedon kuin hänen aikaisemmin lataamansa dokumentti.

Toimivan ympäristön toteuttaminen dokumenttien sähköiselle allekirjoittamiselle

vaatii huolellista infrastruktuurin suunnittelua. Dokumenttien mahdollinen pitkäai-

kainen säilyttäminen on otettava huomioon samoin kuin rajapinnat eri järjestelmiin.

Käyttäjille on tarjottava helposti ymmärrettävä käyttöliittymä ja kattava ohjeistus,

sekä on suositeltava ohjelmistoja allekirjoitusten tekemiseksi. Lisäksi itse sähköisten

allekirjoitusten käytön suunnittelu vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä.

5.3 Yliopisto käyttäjien varmentajana

Kuten hankkeessa ”Mobiilitunnistautuminen yliopiston sähköisiin palveluihin” selvi-

tettiin, mobiilitunnistamista voidaan käyttää esimerkiksi opiskelijan statuksen var-

mistamiseen kolmannelle osapuolelle. Luvun 4.3.3 esimerkissä “Opiskelijan profiilin
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välittäminen”kuvattiin teknisellä tasolla tapahtuma, jossa mobiilitunnistamista hyö-

dyntäen voidaan tarjota “opintotodistus” pankille opiskelijan anoessa opintolainaa

pankin www-sovelluksessa.

Olennainen teknologia kyseisessä esimerkissä oli toteuttu MSS-järjestelmän ja Hel-

singin yliopiston IdP:n avulla. MSS-järjestelmän avulla käyttäjä tunnistautui pankil-

le ja tunnistamistapahtuman yhteydessä käyttäjän opiskelijastatusta kysyttiin Hel-

singin yliopistolta. Tieto pyydettiin Shibboleth SP -palvelulta. Käyttäjän tunnis-

taminen ja varsinainen opiskelijastatuksen hakeminen tapahtui Shibboleth IdP:n

avulla.

Vastaavalla tavalla voidaan pyytää yliopiston käyttäjästä mitä tahansa tietoa, jo-

ka löytyy yliopiston tietojärjestelmistä. Kysyttävä tieto on konfiguroitavissa SP-

palvelussa ja sen avulla voidaan myös autorisoida tiedon luovutus käyttäjäkohtai-

sesti henkilön ominaisuuksien perusteella, esimerkiksi sen perusteella, onko kyseinen

henkilö opiskelija tai henkilökuntaa.

Palvelun käyttö vaatii käyttäjän suostumusta tiedon hakemiseen palvelun käytön

yhteydessä. Huomattavaa on vielä, että yliopiston on rajattava tiedon luovutus sel-

laisiin attribuutteihin, joiden oikeellisuudesta voidaan olla ehdottoman varmoja. Ky-

seeseen ei siis tule sellainen tieto, jonka käyttäjä voi itse päivittää tietojärjestelmiin

ilman yliopiston henkilökunnan vahvistusta. Tällainen tieto on esimerkiksi osoite tai

puhelinnumero.

Käyttäjäkokemus tiedon luovuttamisen yhteydessä on seuraava (esimerkkinä pankin

opintolainasovellus, kuva 14 sivulla 59):

1. Opiskelija (käyttäjä) selaa pankin www-sivua internetissä. Käyttäjä täyttää

opintolainasopimuslomakkeen, antaa matkapuhelinnumeron, häirinnän esto-

koodin ja luvan hakea oma opiskelijaprofiili Helsingin yliopistolta.

2. Käyttäjä saa allekirjoituspyynnön pankilta matkapuhelimeen.

3. Käyttäjä allekirjoittaa tunnistuspyynnön ja saa vahvistusviestin matkapuheli-

meensa kuten on kuvattu kappaleessa 5.1 ja kuvassa 16.

4. Käyttäjä saa allekirjoituspyynnön Helsingin yliopistolta matkapuhelimeen.

5. Käyttäjä allekirjoittaa tunnistuspyynnön ja saa vahvistusviestin matkapuheli-

meensa kuten on kuvattu kappaleessa 5.1 ja kuvassa 16.
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6. Pankki hyväksyy opiskelijan opintolainahakemuksen ja näyttää tiedon tästä

opiskelijalle www-sivulla.

Käyttäjäkokemus valtakirjan avulla luovutetun tiedon yhteydessä on kuvassa 18

(esimerkkinä pankin opintolainasovellus, kuva 14 sivulla 59). Tämä toimintamalli

ontutkimuksen kohteena.

Kuva 18: Sähköinen allekirjoitus: valtakirja opintotodistuksen myöntämiseen

Tapahtuma etenee seuraavasti:

1. Opiskelija (käyttäjä) selaa pankin www-sivua internetissä. Käyttäjä täyttää

opintolainasopimuslomakkeen, antaa matkapuhelinnumeron, häirinnän esto-

koodin ja suostuu allekirjoittamaan valtakirjan opintotodistuksen hakemiseen

Helsingin yliopistolta.

2. Käyttäjä saa allekirjoituspyynnön pankilta matkapuhelimeen(kuva 18, kohta

1).

3. Käyttäjä tarkistaa matkapuhelimen näytöllä olevan allekirjoituspyynnön is-

tuntotunnuksen ja varmistaa, että se on sama mikä näytetään pankin www-

palvelussa.

4. Käyttäjä jatkaa tapahtumaa painamalla puhelimen OK-näppäintä.

5. Käyttäjä tarkistaa matkapuhelimen näytöllä olevan tekstin (kuva 18 kohta 2).

6. Käyttäjä jatkaa tapahtumaa painamalla puhelimen OK-näppäintä.
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7. Käyttäjä allekirjoittaa valtakirjan matkapuhelimella syöttämällä salaisen alle-

kirjoittamiseen tarkoitetun PIN-koodinsa (kuva 18, kohta 3).

8. Käyttäjä saa vahvistusviestin allekirjoituksen onnistumisesta (kuva 18, kohta

4).

9. Pankki hyväksyy opiskelijan opintolainahakemuksen ja näyttää tiedon tästä

opiskelijalle www-sivulla.

5.4 Mobiilitunnistamispalvelun tarjoaminen

Helsingin yliopiston oman käytön lisäksi mobiilitunnistamista voidaan tarjota kol-

mansille osapuolille palveluna. Helsingin yliopistolla toimivalle MSSP AE:lle voidaan

sallia myös muiden kuin yliopiston omien palveluiden tekemät allekirjoituspyynnöt.

Kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi korkeakoulut, yhteistyökumppanit tai

muut sidosryhmät.

Kuvassa 19 on kuvattu mobiilitunnistamispalvelun tarjoamista usealle eri osapuolel-

le. Kuvan yläreunassa olevat palveluntarjoajat ovat eri tahoja, jotka käyttävät Hel-

singin yliopiston MSSP AE:tä allekirjoituspyyntöjen tekemiseen. Palveluntarjoajat

tarjoavat käyttäjilleen jotain palvelua, jossa käytetään mobiilitunnistamista sähköi-

seen allekirjoittamiseen tai henkilön vahvaan tunnistamiseen. Helsingin yliopiston

omat palvelut käyttävät AE:tä samaan tapaan kuin palvelua käyttävät kolmannet-

kin osapuolet.

Allekirjoitusta tehdessä www-palvelut lähettävät allekirjoituspyynnön Helsingin yli-

opiston MSSP AE:lle. AE lähettää pyynnön sille matkapuhelinoperaattorin MSSP:lle

kenen kanssa yliopisto on tehnyt palvelusopimuksen. Operaattorin MSSP ohjaa al-

lekirjoituspyynnön käyttäjän matkapuhelinoperaattorin HMSSP-palvelulle. Käyttä-

jän HMSSP pyytää käyttäjältä sähköisen allekirjoituksen ja palauttaa käyttäjältä

saaman allekirjoitusvastauksen samaa reittiä takaisin palveluntarjoajalle.

Palvelun tarjoaminen olisi kannattavaa seuraavista syistä:

• Mobiilitunnistamisinfrastruktuurin ylläpito vaatii jonkin verran työtä. Usean

eri toimijan palveluiden keskittäminen yhden toimijan MSSP AE -palveluun

säästäisi eri osapuolten työmäärää.

• Mobiilitunnistamispalvelun käytöstä voisi pyytää kohtuullista palvelumaksua.

Näin voitaisiin tasata MSS-järjestelmän käytöstä koituvia lisenssimaksuja.
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Kuva 19: Mobiilitunnistamispalvelun tarjoaminen

• Helsingin yliopiston tietotekniikkaosaston tavoite toimia palvelukeskuksena tu-

lisi toteen. Samaan aikaan tietotaito MSS-tekniikasta ja palveluiden tarjoami-

sesta kasvaa.

5.5 Käytettävyys

Mobiilitunnistamisen käytettävyyttä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta.

Toinen on sähköisen allekirjoituksen tekijän kokemus ja toinen on järjestelmän yl-

läpitäjän kokemus. Käyttäjän kokemuksen pitäisi olla universaali Suomessa käy-

tössä olevissa palveluissa, koska FiCom-suositus suosittelee yhtenäistä, operaatto-

rista ja MSS-järjestelmän toimittajasta riippumatonta käyttäjäkokemusta. Ylläpi-

täjän kannalta käyttökokemus voi kuitenkin olla hyvinkin erilainen riippuen MSS-

järjestelmästä.

Suomessa on kaksi MSS-järjestelmätoimittajaa, Methics Oy ja Valimo Wireless. Met-

hics Oy:n Kiuru -järjestelmä vaikuttaa projektin myötä saadun kokemuksen perus-

teella toimivalta MSS-järjestelmältä. Järjestelmä on toteutettu Java-teknologialla ja

se koostuu kolmesta osasta. MSSP-palvelin hoitaa viestinvälitystä ja validointia, hal-
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lintamodulin avulla hallitaan järjestelmää ja raportointimodulin avulla voidaan au-

ditoida järjestelmää tai tuottaa raportteja eri tarkoituksia varten. Hankkeessa ”Mo-

biilitunnistautuminen yliopiston sähköisiin palveluihin” saatu MSSP -järjestelmän

tekninen tuki oli ammattitaitoista.

Loppukäyttäjän kokemuksen tutkiminen jäi tutkielman osalta puolitiehen, koska mo-

biilikansalaisvarmenteen sisältävien SIM-korttien hankinta ei onnistunut odotetulla

tavalla. Korttien hankinta viivästyi, eikä objektiivista tutkimusta käytettävyystes-

tien muodossa voitu toteuttaa tutkielman aikataulussa. Käytettävyydestä voi kui-

tenkin päätellä jotain Tilastokeskuksen matkapuhelinliittymien määristä kertovien

tilastojen perusteella. Televiestintä 2006 [ti06] -tilaston perusteella Suomessa oli vuo-

den 2006 lopussa lähes 5,7 miljoonaa matkapuhelinliittymää. Pre-paid -liittymiä oli

kahdeksan prosenttia ja noin 22 prosenttia liittymistä oli yritysten käytössä. Näiden

lukujen perusteella voi varovaisesti päätellä, että hyvin moni suomalainen osaa käyt-

tää matkapuhelinta. Edellisten kappaleiden kuvien 16 ja 17 perusteella voi päätellä,

että allekirjoituksen tekeminen teknisenä suorituksena ei ole kovin vaikea.

Allekirjoitustapahtuma poikkeaa matkapuhelimella tehtävistä päivittäisistä ruuti-

neista kuitenkin siinä, että tapahtuma on yhdistettävä samanaikaisesti www-sivulla

olevaan autentikointitapahtumaan tai sähköiseen allekirjoitukseen. Mobiiliallekirjoi-

tus on uudentyyppinen konsepti, joka voi herättää kysymyksiä siitä, kuinka se toi-

mii tai voiko järjestelmän toimintaan luottaa. Erityisesti asia alkaa kiinnostamaan

kun toteutetaan oikeudellisesti tai taloudellisesti merkittäviä päätöksiä tai siirre-

tään luottamuksellista tietoa mobiilitunnistamisen avulla. Tämä asia on mielestäni

oleellisin yksittäinen tekijä, joka on otettava huomioon mobiilitunnistamisen käytön

suunnittelussa.
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6 Johtopäätös

Mobiilitunnistamisen avulla voidaan tehdä laatuvarmennetasoinen sähköinen alle-

kirjoitus matkapuhelimella. Allekirjoitusta voidaan käyttää vahvaan tunnistamiseen

tai sähköisessä muodossa olevien dokumenttien sähköiseen allekirjoittamiseen. Yli-

opistolla on palveluita, jotka vaativat palvelun käyttäjän ehdottoman varman tun-

nistamisen. Palveluita käyttääkseen, käyttäjä on perinteisesti joutunut käymään

yliopistolla todistaakseen henkilöllisyytensä.

Vahvan tunnistamisen avulla voidaan ehdottoman varmaa tunnistamista vaativia

palveluita automatisoida. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi uuden opiskelijan

käyttöluvan aktivointi ja salasanan unohtaneen käyttäjän salasanan vaihto. Yliopis-

toon hyväksytty uusi opiskelija voi aktivoida käyttölupansa internetissä. Tämä hyö-

dyttää erityisesti ulkopaikkakuntalaisia, sillä he voivat käyttöluvan saatuaan tehdä

kurssi-ilmoittautumisia ja seurata opiskeluun liittyviä asioita yliopiston intranetissä

ollessaan vielä kotipaikkakunnallaan.

Mobiilitunnistaminen mahdollistaa uudentyyppisten palveluiden toteutuksen. MSS-

teknologian avulla yliopisto voi esimerkiksi luovuttaa pankille opintotodistuksen

opiskelijan hakiessa opintolainaa.“Mobiilitunnistautuminen yliopiston sähköisiin pal-

veluihin” -hankkeessa tutkitaan erityyppisiä ratkaisuja tietojen luovutukseen. MSS-

teknologian ja yliopiston IdP-järjestelmän avulla yliopisto voi toimia opiskelijoiden

ja henkilökunnan tietojen varmentajana.

Helsingin yliopisto voi myös tarjota mobiilitunnistuspalvelua muille korkeakouluille

ja yhteistyökumppaneille. Tällä tavoin voidaan kattaa mobiilitunnistamisen vaati-

man infrastruktuurin aiheuttamia kuluja, sekä tarjota korkealaatuista palvelua si-

dosryhmille.
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rv05 L. Railas, J. V., Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003, Vaikutusten

arviointi, 2005. http://www.mintc.fi/oliver/upl732-Julkaisuja%

2053_2005.pdf. [20.3.2008]

nk00 M. Nystrom, B. K., PKCS #10: Certification Request Syntax Speci-

fication Version 1.7, 2000. http://www.ietf.org/rfc/rfc2986.txt.

[21.3.2008]

myh05 Myhr, T., Regulating a European eID, 2005. http:

//www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/files.nsf/files/

10313AA51D04D035C225711F0042E16C/$file/Thomas_Myhr_report.

pdf. [11.2.2008]

ml03 N. Mitra, Y. L., SOAP 1.2: SOAP Version 1.2 Part 0: Primer, 2003.

http://www.w3.org/TR/soap12-part0/. [9.3.2008]

oa07 Oasis, Oasis Digital Signature Service (DSS) TC, 2007. http:

//www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=dss.

[30.3.2008]
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Liite 1. Statuskoodit

Liitteessä on lueteltu FiCom-suosituksen mukaiset statuskoodit. Muut MSS-stan-

dardin mukaiset koodit sisältävät tietoa lähinnä asynkronisesta viestinnästä, jota

FiCom-suositus ei tue.

Taulu 7 sisältää MSS SignatureResp- ja MSS ReceiptResp-viestien statuskoodit.

Taulut 8 ja 9 sisältävät SOAP FAULT-virheilmoituksissa AP:lle palautettavat koo-

dit.

Taulukko 7: MSS-statuskoodit
Koodi Selite Kuvaus

100 REQUEST OK Kuittauspyyntö toimitettu käyttäjälle.

500 SIGNATURE Sähköinen allekirjoitus on koostettu.
Allekirjoitusta ei ole vielä validoitu.

501 REVOKED CERTIFICATE Sähköinen allekirjoitus on koostettu,
mutta Käyttäjän varmenne on sulkulis-
talla. Huom. varmenteen ekspiroitumi-
nen ilmaistaan koodilla 503.

502 VALID SIGNATURE Sähköinen allekirjoitus on koostettu ja
todettu validiksi.

503 INVALID SIGNATURE Sähköinen allekirjoitus on koostettu,
mutta allekirjoitus on validoinnissa to-
dettu vialliseksi tai varmenne on ekspi-
roitunut.
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Taulukko 8: SOAP FAULT -statuskoodit (env:Sender)
Koodi Selite Kuvaus

101 WRONG PARAM Yksi tai useampi palvelupyynnön para-
metreistä on virheellinen.

102 MISSING PARAM Yksi tai useampi palvelupyynnön vaa-
dituista parametreista puuttuu.

103 WRONG DATA LENGTH Elementin DataToBeSigned arvo on
sallittua pidempi.

104 UNAUTHORIZED ACCESS AP:ta ei tunneta, annettu salasana ei
kelpaa tai AP pyytää lisäarvopalvelua,
johon sillä ei ole käyttöoikeutta.

105 UNKNOWN CLIENT AE tai HMSSP ei tunne Käyttäjää, jota
palvelupyyntö koskee.

107 INAPPROPRIATE DATA AP on antanut elementille DataToBe-
Signed, DataToBeDisplayed tai Messa-
ge MIMEtyypin tai enkoodauksen, jota
HMSSP ei tue.

108 INCOMPATIBLE INTERFACE AE tai HMSSP ei tue AP:n kertomaa
rajapinnan versionumerota.

109 UNSUPPORTED PROFILE AP on määritellyt allekirjoitusprofiilin,
jota HMSSP ei tue.

208 EXPIRED TRANSACTION Tapahtuman aikaraja on ylittynyt.

701 A Roaming Header block is missing. Tapahtuma keskeytynyt allekirjoitus-
vierailussa ilmenneen teknisen ongel-
man vuoksi.

702 An Identity Issuer Header block is mis-
sing.

703 A Home MSSP Header block is missing.
710 Appropriate input information is mis-

sing.

720 The validity date of the transaction has
expired.

Tapahtuman aikaraja umpeutunut pal-
velupyynnön reitityksen aikana.

900 INTERNAL ERROR Tuntematon ongelma.
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Taulukko 9: SOAP FAULT -statuskoodit (env:Receiver)
Koodi Selite Kuvaus

209 OTA ERROR HMSSP ei tavoittanut Käyttäjää. Mat-
kapuhelin suljettu tai yhteysongelma.

401 USER CANCEL Käyttäjä on peruuttanut tapahtuman.

402 PIN NR BLOCKED Allekirjoittaminen päätelaitteella epä-
onnistunut.

403 CARD BLOCKED
404 NO KEY FOUND
405 NO URL FOUND
406 PB SIGNATURE PROCESS

422 NO CERT FOUND Käyttäjän allekirjoitus onnistui, mutta
allekirjoitusta vastaavaa varmennetta ei
voitu liittää mukaan.

423 CRL PB FiComsuositus ei huomioi näitä koode-
ja. Jos validointia ei kyetä tekemään,
palautetaan status 500 (SIGNATURE).

424 CRL EXPIRED
425 ERROR CERTIFICATE

750 Unable to provide Routing Entity ser-
vices.

Tapahtuma keskeytynyt allekirjoitus-
vierailussa ilmenneen teknisen ongel-
man vuoksi.

760 Unable to provide Identity Issuer ser-
vices.

770 Unable to provide Verifying Entity ser-
vices.

780 Unable to provide services.
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Liite 2. MSS SignatureReq attribuutit ja elementit

Liitteessä on taulukoitu allekirjoituspyynnön (MSS SignatureReq) pakolliset (tau-

lukko 10) ja ei-pakolliset (taulukko 11) elementit ja attribuutit.

Taulukko 10: Allekirjoituspyynnön MSS-standardin mukaiset pakolliset elementit ja

attribuutit

Nimi Arvo Kuvaus Vaadittu FiCom

MSS -

Signature-

Req

Major-

Version

”1” Rajapinnan yläversio, tällä hetkel-

lä 1.

Kyllä Kyllä

Minor-

Version

”1” Rajapinnan alaversio, tällä hetkel-

lä 1.

Kyllä Kyllä

Messaging-

Mode

MMType Käytettävä viestinnän muo-

to: synkroninen, asynkroninen

asiakas-palvelin, asynkroninen

palvelin-palvelin.

Kyllä Kyllä

Validity-

Date

DateTime Allekirjoitustapahtuman ekspiroi-

tumisaika.

Ei Ei

TimeOut positiveInteger Aika sekunneissa, mikä MSSP:n

tulee odottaa ennen vastausta

AP:lle

Ei Ei

AP Info AP ID anyURI Palveluntarjoajan yhteystieto sekä

AP:n tapahtumalle antama tapah-

tumanumero ja aikaleima.

Kyllä Kyllä

AP TransID NCName Palveluntarjoajan luoma yksikäsit-

teinen tapahtumanumero.

Kyllä Kyllä

AP PWD String Palveluntarjoajan tunnistamisessa

käytetty salasana.

Kyllä Kyllä

Instant DateTime Palveluntarjoajan luoma aikaleima

lähettämishetkelle.

Kyllä Kyllä

AP URL anyURI Asynkronisessa palvelin-palvelin

mallissa AP:n MSSP:lle ilmoitta-

ma URL, johon MSSP voi lähettää

ilmoituksen allekirjoitustapahtu-

man valmistumisesta.

Ei Ei

MSSP Info MSSP ID ”MeshMember” AP:n tai MSSP:n identifioiva

merkkijono.

Kyllä Kyllä

Instant DateTime MSSP:n luoma aikaleima. Vain

MSSP:n vastauksissaan käyttämä.

Ei Ei

MobileUser MobileUser-

Type

Käyttäjän yhteystieto, jonka avul-

la hänelle voidaan lähettää allekir-

joituspyyntö.

Kyllä Kyllä

DataToBe-

Signed

MimeType “text/plain” Käyttäjän allekirjoitettavaksi tar-

koitetun sisällön MIME-tyyppi.

Kyllä Kyllä

Encoding “UTF-8” Sisällössä käytettävä merkistö. Kyllä Kyllä
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Taulukko 11: Allekirjoituspyynnön MSS-standardin mukaiset ei-pakolliset elementit

ja attribuutit

DataToBeDisplayed DataType Allekirjoitettavan tiedon tiiviste Ei Kyllä

MSS Format MssURI Pyyntö käyttää tiettyä allekirjoi-

tuksen formaattia

Ei Kyllä

SignatureProfile mssURIType Pyyntö käyttää tätä allekirjoitus-

profiilia allekirjoitustapahtumassa

Ei Kyllä

AdditionalServices AdditionalService-

Type

Lista lisäarvopalveluista Ei Kyllä

SignatureProfileComparison SignatureProfile-

ComparisonType

Ohje, kuinka MSSP:n tulee käsitel-

lä aiemmin määriteltyä Signature-

Profilea

Ei Ei

KeyReference KeyReferenceType Ilmoitus MSSP:lle jos se ei tiedä

käyttäjän salaista avainta tai ser-

tifikaattia.

Ei Ei
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Liite 3. MSS SignatureResp attribuutit ja elemen-

tit

Liitteessä on taulukoitu allekirjoitusvastauksen (MSS SignatureResp) elementit ja

attribuutit.

Taulukko 12: Allekirjoitusvastauksen MSS-standardin mukaiset elementit ja attri-

buutit

Nimi Arvo Kuvaus Vaadittu FiCom

MSS -

Signature-

Resp

Major-

Version

”1” Rajapinnan yläversio, tällä hetkel-

lä 1.

Kyllä Kyllä

Minor-

Version

”1” Rajapinnan alaversio, tällä hetkel-

lä 1.

Kyllä Kyllä

MSSP -

TransID

NCName MSSP:n luoma yksikäsitteinen ta-

pahtumanumero

Kyllä Kyllä

AP Info AP ID anyURI Palveluntarjoajan (AP) identifioi-

va aikaleima.

Kyllä Kyllä

MSSP Info Instant DateTime MSSP:n luoma aikaleima. Kyllä Kyllä

MSSP ID MSSP:n identifioiva merkkijono. Kyllä Kyllä

URI URI MSSP:n identifioiva merkkijono. Kyllä Kyllä

MobileUser MobileUser-

Type

Käyttäjän yhteystieto, jonka avul-

la hänelle voidaan lähettää allekir-

joituspyyntö.

Kyllä Kyllä

UserIdentifier key=value Allekirjoittajan henkilötietoja. Ei Ei

Status Tapahtuman status. Kyllä Kyllä

Statuscode Value integer Statuskoodi Kyllä Kyllä

StatusMessage StatusType Statusviesti Ei Kyllä

SignatureProfile mssURItype AP:n määrittelemä käytettävä

profiili.

Ei Kyllä

MSS -

Signature

Base64-

Signature

SignatureType Käyttäjän sähköinen allekirjoitus

lisättynä vaihtoehtoisella lisätie-

dolla.

Ei Ei
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Liite 4. MSS ReceiptReq attribuutit ja elementit

Liitteessä on taulukoitu kuittauspyynnön (MSS ReceiptReq) elementit ja attribuu-

tit.

Taulukko 13: Kuittauspyynnön MSS-standardin mukaiset elementit ja attribuutit

Nimi Arvo Kuvaus Vaadittu FiCom

MSS -

ReceiptReq

Major-

Version

”1” Rajapinnan yläversio, tällä hetkel-

lä 1.

Kyllä Kyllä

Minor-

Version

”1” Rajapinnan alaversio, tällä hetkel-

lä 1.

Kyllä Kyllä

MSSP -

Trans ID

NCName MSSP:n luoma yksikäsitteinen ta-

pahtumanumero

Kyllä Kyllä

AP Info AP ID anyURI Kopio allekirjoituspyynnöstä. Kyllä Kyllä

AP TransID NCName Kopio allekirjoituspyynnöstä. Kyllä Kyllä

AP PWD String Kopio allekirjoituspyynnöstä. Kyllä Kyllä

Instant DateTime Palveluntarjoajan luoma aikaleima

lähettämishetkelle.

Kyllä Kyllä

AP URL anyURI Kopio allekirjoituspyynnöstä. Ei Ei

MSSP Info MSSP ID ”MeshMember” Kopio allekirjoituspyynnöstä. Kyllä Kyllä

Instant DateTime Kopio allekirjoituspyynnöstä. Ei Ei

MobileUser MobileUser-

Type

Kopio allekirjoituspyynnöstä. Kyllä Kyllä

Status Kopio allekirjoitusvastauksesta. Kyllä Kyllä

Statuscode Value integer Kopio allekirjoitusvastauksesta. Kyllä Kyllä

StatusMessage StatusType Kopio allekirjoitusvastauksesta. Ei Kyllä

Message DataType AP:n käyttäjälle lähettämä viesti. Ei Kyllä

SignedReceipt XML Signature AP:n käyttäjälle lähettämä sähköi-

sesti allekirjoitettu viesti.

Ei Kyllä
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Liite 5. MSS ReceiptReq attribuutit ja elementit

Liitteessä on taulukoitu kuittausvastauksen (MSS ReceiptResp) elementit ja attri-

buutit.

Taulukko 14: Kuittausvastauksen MSS-standardin mukaiset elementit ja attribuutit

Nimi Arvo Kuvaus Vaadittu FiCom

MSS -

Receipt-

Resp

Major-

Version

”1” Rajapinnan yläversio, tällä hetkel-

lä 1.

Kyllä Kyllä

Minor-

Version

”1” Rajapinnan alaversio, tällä hetkel-

lä 1.

Kyllä Kyllä

AP Info AP ID anyURI Kopio allekirjoituspyynnöstä. Kyllä Kyllä

AP TransID NCName Kopio allekirjoituspyynnöstä. Kyllä Kyllä

AP PWD String Kopio allekirjoituspyynnöstä. Kyllä Kyllä

Instant DateTime Palveluntarjoajan luoma aikaleima

lähettämishetkelle.

Kyllä Kyllä

AP URL anyURI Kopio allekirjoituspyynnöstä. Ei Ei

MSSP Info MSSP ID ”MeshMember” Kopio allekirjoituspyynnöstä. Kyllä Kyllä

Instant DateTime Kopio allekirjoituspyynnöstä. Ei Ei

Status Kopio allekirjoitusvastauksesta. Kyllä Kyllä

Statuscode Value integer Kuittauspyynnön status. Kyllä Kyllä

StatusMessage StatusType Kuittauspyynnön status. Ei Kyllä


