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Företagsekonomiska certifikattjänster vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Produkt / Tjänst

Faktureringsgrund

Pris

1. Organisationscertifikat

Årsavgift

6,90 € / år

Certifikatlicens, behörighet för kortläsarprogram
och certifikatsunderhåll (katalog- och spärrlisttjänst)

2. Kortkoncept
MDB erbjuder flera olika kortkoncept för olika slags kundbehov. Kortkonceptens pris påverkas av kortmallens material, utskrifts- och trycktekniken samt antalet färger som används vid tryckning och specificering. Inrättande av korttyp samt underhållsavgifter för korttypen ingår i alla koncept för standardorganisationskort.

2.1 Standardorganisationskort 1

Styckepris

15,00 €

Bild 1: Standardorganisationskort 1
Inkluderar:
- tillverkning av kortmall (PVC) med chip (Dual Interface)
Visuell bestämning och specificering:
· kortmall, vit eller blåskala
· specificering som ytutskrift på två sidor,
svart färg
· organisationens logotyp som ytutskrift, svart färg
· antal färger 1/1
(antal färger på kortets framsida/baksida)
· utan personfoto
Specificering av kortets framsida:
· kortets serienummer och sista giltighetsdag
· förnamn och efternamn, med option för ett fält för titel eller organisationsenhet
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Specificering av kortets baksida:
· returanvisning och returadress
Elektronisk specificering:
· chipformatering och elektronisk specificering av chip
· utskrift av aktiveringskod

2.2 Standardorganisationskort 2

Styckepris

19,00 €

Bild 2: Standardorganisationskort 2
Inkluderar:
- tillverkning av kortmall (PVC) med chip (Dual Interface)
Visuell bestämning och specificering:
· kortmall, vit eller blåskala
· specificering som ytutskrift
· personfoto och organisationens logotyp
· antal färger 4/4
(antal färger på kortets framsida/baksida)
· 4/4-färgutskrift inklusive alla alternativ mellan 1/1 och 4/4.
Specificering av kortets framsida:
· kortets serienummer och sista giltighetsdag
· förnamn och efternamn, med option för ett fält för titel eller organisationsenhet
Specificering av kortets baksida:
· returanvisning, returadress samt eventuell övrig information
Elektronisk specificering:
· chipformatering och elektronisk specificering av chip
· utskrift av aktiveringskod

3. Avgifter för grundande och underhåll av kortkoncept (2.1–2.2)
3.2 Grundande av korttyp

Korttyp

1 700,00 €

Inkluderar planering av korttyp och införande i produktion, med bland annat förberedelse av
logotyper, bestämning av standardtexter, bestämning av innehåll i textfält som ska specificeras, bestämning av rubriktexter, bestämning av läsriktning och val av kortmall (med/utan
bild). Grundande av korttyp inkluderar även inrättande av produktionssystem (bestämning
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av grundläggande uppgifter om kunden, överenskommelse om beställnings- och leveranssätt och genomförande av systemets säkerhetskrav och övriga krav för den aktuella korttypen).

3.3 Underhåll av korttyp

Årsfakturering/typ

600,00 €

Underhåll av korttyp består av tillägg/ändringar av leveransadressuppgifter och kontaktpersoner, underhåll och utveckling av systemets funktionsförmåga samt ändringsarbeten som
utgår från kunden i ett i övrigt standardiserat koncept.

4. Övriga kortprodukter
MDB erbjuder även ett färdigt certifikatkortkoncept med ett standardiserat visuellt uttryck samt certifikattjänster för fem (5) år. Certifikatkortkonceptet är avsett som ett identifierings- och signaturverktyg i
elektroniska tjänster i allmänt bruk, vilka kräver en hög nivå av dataskydd.

4.1 Certifikatkort

Styckepris

50,00 €

Bild 3: Certifikatkort
Inkluderar:
· tillverkning av kortmall (PVC) med chip (Dual Interface)
· certifikatlicenser, behörighet för kortläsarprogram
samt certifikattjänster för fem (5) år
(katalog- och spärrlisttjänster)
Visuell specificering:
· blåskala (kortmall)
· specificering som ytutskrift på två sidor, svart färg
· antal färger 1/1 (antal färger på kortets framsida/baksida
Specificering av kortets framsida:
· kortets serienummer och sista giltighetsdag
· förnamn och efternamn, samt med option för ett fält för titel, organisationsenhet eller organisation
Specificering av kortets baksida:
· returanvisning samt returadress
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Elektronisk specificering:
· chipformatering och elektronisk specificering
· utskrift av aktiveringskod

4.2 Serviceavgift för registrering som utförs av MDB
Tjänst

40€ / kort

MDB utför i undantagsfall registreringstjänster för de mindre kunder inom offentlig förvaltning som inte själv verkar som registrator i sin organisation

4.3 Tillfälligt kort

Styckepris

25,00 €

Bild 4: Tillfälligt kort
Inkluderar:
· tillverkning av kortmall (PVC) med chip (Dual Interface)
· Behörighet för kortläsarprogram
· samt behörighet till certifikattjänsten under avtalsperioden
Visuell specificering:
· blåskala (kortmall)
· standardspecificering
Specificering av kortets framsida:
· kortets serienummer
Specificering av kortets baksida:
· standardreturanvisning samt returadress
Elektronisk specificering:
· chipformatering

4.3 Tillfälliga certifikat för reservkort

Pris / certifikatsökning

10,00 €

Inkluderar:
- certifikatlicenser
- elektronisk specificering inklusive autentiserings- och krypteringscertifikat samt option till
underskriftscertifikat
- underhållstjänst för certifikat (giltighetstid högst 3 månader)
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4.4 Övriga kortkoncept
Priser för andra än ovan nämnda kortkoncept ges utifrån kundspecifika tekniska kravbestämningar.

5. Jämförelse av kortprodukter
I den nedanstående tabellen visas skillnaderna mellan standardorganisationskort och certifikatkort.
Personfoto
Organisationens
logotyp
Specificerad
layout
Standardiserad
layout
Styckepris
Grundande av
korttyp
Organisationscertifikat
Underhåll av
korttyp

Standardorganisationskort 1

Standardorganisationskort 2










Certifikatkort


15 €

19 €

1 700 €

1 700 €

6,90€/kort/år

6,90€/kort/år

600€/år

600€/år

50 €

Tabell 1: Jämförelse av kortprodukter
På framsidan av varje kortprodukt specificeras kortets serienummer och sista giltighetsdag, förnamn och
efternamn, med option för ett fält för titel eller organisationsenhet. På baksidan av varje kortprodukt specificeras kortets returanvisning och returadress. Tabellen innehåller inte serviceavgifter för registrering
eller kostnader för Vartti-systemet.

6. Övriga certifikatserviceprodukter

Faktureringsgrund

Pris

6.1 Servercertifikat

1–10 st./årsavgift
11–50 st./årsavgift

300,00 €
225,00 €
175,00 €

6.2 E-postcertifikat

styck/år
11–50 st./årsavgift
över 50 st./årsavgift

300,00 €
225,00 €
175,00 €

Användarspecifik licens

styck/år
1–6 användare
över 6 användare

+ 50,00 €
+ 100,00 €

Licens och underhållstjänst
över 50 st./årsavgift
Licens och underhållstjänst
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styck/år
11–50 st./årsavgift
över 50 st./årsavgift

Licens och underhållstjänst

300,00 €
225,00 €
175,00 €

Server-, e-post-, och systemsignaturcertifikat kan beställas för 1–2 år åt gången.

6.4 Ny utskrift av aktiveringskod och PUK-kod

Styckepris

18,00 €

6.5 Administrationssystem för MDB:s certifikattjänstprodukter (Vartti)
inklusive reservkortsystem
6.5.1 Etableringsavgift
Innehåller:
- datakommunikationsanslutning till beställnings- och administrationssystemet
- sparande av systemanvändare i användarhanteringen
- guide för registrerare
- registrerarutbildning
Grundavgift för organisationer
(Över 50 arbetstagare)

Engångsavgift

2000 €

Grundavgift för organisationer
(Färre än 50 arbetstagare)

Engångsavgift

1000 €

6.5.2 Orderenhets- och användarspecifik
1-10 användare
11-20 användare
21-50 användare
Över 50 användare

100 €/ serviceavgift / år
200 €
350 €
500 €

· Antal användare avser antalet anställda i beställningsenheten
Innehåller:
- registrering av kortansökningar
- administration av kortbeställningar
- livscykeladministration av kort och certifikat
- kort- och certifikatregister
- rapport- och statistiksökningar via användargränssnittet
- användaradministration
- administration av reservkort och tillfälliga certifikat

7. Övriga avgifter i anslutning till tjänsterna
· Handläggningskostnaderna för organisationskort är 15 € per levererat parti.
· Priserna anges exklusive moms.
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8. Leverans av kort till kunden
Priset på korten och tillhörande aktiveringskoder omfattar leverans per post i första klass. Om kunden
vill ha leveransen som rekommenderat brev är priserna följande:
1 kort i försändelsen
- 2–5 kort i försändelsen
- 6–15 kort i försändelsen
- 16–250 kort i försändelse

8,19 €/försändelse
10,26 €/försändelse
12,49 €/försändelse
18,90 €/rekommenderat paket

Med option för en personlig leverans i huvudstadsregionen 49 €/försändelse.
Om distributören ändrar priserna överförs höjningarna på prisen på motsvarande sätt.

9. Leveranstid för produkter och tjänster
Produkt / Tjänst

Leveranstid (högst)

Organisationskort
Reservkort
Tillfälligt certifikat för reservkort
Organisationscertifikat
Servercertifikat
E-postcertifikat
Systemsignaturcertifikat
Registrering som utförs av MDB

2 veckor från beställning
2 veckor från beställning
5 minuter (24/7)
2 veckor från beställning
1 vecka från avtal / från att tillstånd beviljats
1 vecka från avtal /från att tillstånd beviljats
1 vecka från avtal / från att tillstånd beviljats
2 veckor från att kortansökan inkommit
till kunden

10. Kundrådgivning
I rådgivningstjänsten ges stöd för användning av certifikat och rådgivning vid de vanligaste problemen
vid ibruktagande, som användning och byte av PIN-koder samt upplåsning av en låst PIN-kod.
Om du behöver hjälp kan du ringa servicenumret nedan till Medborgarrådgivingens telefontjänst eller
skicka din fråga elektroniskt palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi. Tfn 0600 9 6160 (lna/msa)
Telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 8.00–21.00 och lördagar kl. 9.00–15.00. Tjänsten är
stängd på söndagar och söckenhelger. Kunderna betjänas på finska och svenska.
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