
turvallista liiketoimintaa
- luottamuspalvelut
Luottamus- ja varmennuspalveluiden avulla hoidat turvallisesti kaikki 
luottamukselliset ja identiteetin vahvistusta vaativat toiminteet verkossa, 
kuten sopimusten allekirjoittamisen, asiakkaan tunnistamisen ja dokumenttien 
hallinnoinnin.

Luottamuspalveluista säädetään EU:n eIDAS -asetuksessa ja Suomessa niitä valvoo 
Traficom. Luottamuspalveluilla tunnistetaan toimijat ja asiakas luotettavasti  
ja toteutetaan sähköiset palvelut tietoturvallisesti.

Monipuoliset sovelluskohteet
Kaikki sensitiivinen tiedonsiirto verkossa, esimerkiksi: 

Verkkokauppa   Verkossa tehtävä sopiminen

Maksaminen    Kaikki verkossa tapahtuva arkistointi

Hyödyt
Tietoturvallinen sähköinen asiointi
Sensitiivisen tiedon suojaus
Asioijan tunnistaminen vahvasti
Kiistämätön sähköinen hyväksyntä

Lisätietoa: telia.fi/luottamuspalvelut

https://www.telia.fi/yrityksille/palvelut/luottamuspalvelut/kaikki-ratkaisut


Vahva sähköinen tunnistaminen antaa asiakkaillesi mahdollisuuden rekisteröityä ja 
kirjautua palveluihisi suoraan mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Saat kaikki 
luotettavat tunnistusvaihtoehdot palveluusi yhdellä sopimuksella ja integraatiolla.

Mobiilivarmenne on helppo tapa tunnistaa henkilöllisyys sähköisissä asiointipalveluissa, 
erityisesti silloin kun pankkitunnisteita ei haluta käyttää. Tunnistautuminen hoituu 
hetkessä omalla kännykällä, valitsemallasi tunnusluvulla. Allekirjoitat esimerkiksi 
sähköisen sopimuksen sujuvasti ja turvallisesti.

Sähköisellä allekirjoituksella voit tehdä sitovan sopimuksen turvallisesti ja nopeasti. 
Selvityksen mukaan noin puolet allekirjoituspyynnön saaneista allekirjoittaa kahden 
tunnin sisällä pyynnöstä. Täysin digitalisoitu prosessi on merkittävästi tehokkaampi ja 
ekologisempi vaihtoehto perinteisille aikaan ja paikkaan sidotuille allekirjoituksille.

Arkistopalvelu tarjoaa tehokkaan ja helppokäyttöisen selainpohjaisen ratkaisun 
dokumenttien hallintaan ja pitkäaikaissäilytykseen. Tekoälyä hyödyntävä ratkaisu sisältää 
monipuoliset hakuominaisuudet sekä joustavan asiakkaan tarpeisiin sovitettavan 
metatietomallin. Palvelu integroituu vaivattomasti osaksi yrityksen prosesseja 
työnkulkujen, automaattitoimintojen ja rajapintojen avulla. 

Korkean tietoturvatason kotimainen palvelumme vastaa laajasti yritysten ja 
organisaatioiden varmennustarpeisiin. Tarjoamme mm. SSL/TLS -palvelinvarmenteet, 
client-varmenteet PC- tai IoT -laitteille, S/MIME-varmenneratkaisun sähköpostin 
salaukseen sekä työkalut dokumenttien tai koodin allekirjoitukseen. Toteutamme myös 
yrityksille yksilöllisesti räätälöityjä PKI-järjestelmiä palveluna. Erittäin helppokäyttöiset 
hallintatyökalut sekä kehittyneet automaatioratkaisut säästävät työaikaa ja parantavat 
tehokkuutta.
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Luottamuspalveluilla on monia digitaalisen maailman rakentamisen hyötyjä. 
Niiden avulla sujuvoitat palveluihin tunnistautumista ja hallinnoit luottamuksellista 
tietoa. Pystyt rakentamaan kiistämättömiä sopimuksia asiakkaiden kanssa sekä 
todentamaan jo tehtyjä transaktioita. 

Telia tuottaa seuraavia luottamuspalveluita: 
• Sähköiset allekirjoitukset ja -leimat
• Sähköiset aikaleimat
• Verkkosivujen todentaminen 

• Vahva tunnistaminen
• Mobiilivarmenne
• Arkistointi


