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Finnish Authenticator - Ulkomaan kansalaisen tunnistuspal-
velu 

Ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelun eli Finnish Authenticator-tunnistuspalvelun 
avulla ulkomaalaiset voivat käyttää niitä Suomen julkishallinnon asiointipalveluja, 
jotka ovat ottaneet Finnish Authenticator -sovelluksella tunnistautumisen käyttöön.  

Finnish Authenticator -tunnistuspalvelulla tunnistautuminen on tarkoitettu ulkomaalai-
sille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta eikä tunnistusvälinettä. Tunnistuspalve-
lun avulla voi asioida sekä henkilöasiakkaana, että yritysten ja yhteisöjen puolesta.  

Finnish Authenticator on tunnistusvälineenä matkapuhelimeen ladattava applikaatio, 
jonka avulla henkilö tunnistautuu, kun hän kirjautuu asiointipalveluihin.  

Finnish Authenticator -palvelun hyödyntäminen asiointipalvelussa edellyttää Suomi.fi-
tunnistuksen käyttöä ja käyttölupaa. 

 

 

1 Tuotteet 

Tuote / Palvelu   Laskutusperuste  Hinta 

Finnish Authenticator   käyttäjä/vuosi 7,50 € 

Palvelu on arvonlisäveroton. 

 

Palvelun vuosihinta määräytyy hyödyntäjäorganisaatiolle käyttäjämäärän mukaan.  

Palvelun käyttäjäksi määritellään henkilö, joka ottaa Finnish Authenticator -tunnistus-
tavan käyttöön asioidakseen tietyssä asiointipalvelussa.  

Tunnistustapaa käyttävällä organisaatioilla on velvollisuus seurata omaa käyttäjä-
määräänsä. Käyttäjämäärä ilmoitetaan DVV:lle ennen laskutusta. Palvelu laskutetaan 
jälkikäteen, vuosilaskutuksena. 

Tunnistustapahtumista ei veloiteta erikseen. 

Finnish Authenticator -palvelua hyödyntävä organisaatio vastaa palvelun käyttöön-
oton kustannuksista, eli Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotosta ja integraationsa ylläpi-
dosta asiointipalvelussaan. Ulkomaalaisen tunnistuspalvelun käyttöönotosta ei veloi-
teta erillisiä käyttöönoton kustannuksia. 
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2 Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet 

Valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen 
suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista perusteista säädetään valtion 
maksuperustelaissa (150/1992). 

Digi- ja väestötietoviraston Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet määräyty-
vät kulloinkin voimassa olevan valtiovarainministeriön asetuksen Digi- ja väestötieto-
viraston suoritteiden maksuista mukaisesti. 

Edellä mainitussa asetuksessa säädetään ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelun 
eli Finnish Authenticator -palvelun hinnoittelusta. Palvelun hinta määräytyy voimassa 
olevan hinnaston mukaisesti. 

 

3 Hinnaston voimaantulo 

Tämä hinnasto on tullut voimaan 1.1.2022 ja on voimassa toistaiseksi. 
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