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1 Tausta
Kyseessä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus, vaan palveluja koskeva
tietopyyntö, jonka tarkoituksena on käynnistää tekninen vuoropuhelu palveluntuottajien kanssa
liittyen valtion varmennepalveluiden tuottamiseen. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa
tahoa
Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Valtorin varmennepalveluiden tuottamiseen ja hankintaan
liittyviä teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia seikkoja. Hankintayksikkö päättää itsenäisesti
etenemisestä ja tarjouspyynnön sisällöstä saamiensa vastausten perusteella.
Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Päätös hankinnan
kilpailuttamisesta tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Tähän tietopyyntöön vastaamatta
jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen
vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön
vastanneille ei makseta korvausta.
Vastauksen jättäminen ei edellytä kaikkiin kysymyksiin vastaamista. Vastausten perusteella
kuitenkin arvioidaan ja valikoidaan mahdollisen hankinnan vaatimuksia. Tietopyynnön avulla saatu
aineisto voi vaikuttaa siihen, miten hankinnan kriteerit asetetaan.

2 Kysymykset
Tiedustelemmekin näkemyksiänne alla oleviin kysymyksiin. Vastatkaa mahdollisuuksien mukaan
tähän samaan dokumenttiin. Jos käytätte viittauksia muuhun vastaukseen liittämänne materiaaliin,
yksilöikää viittauksessa muu dokumentti ja dokumentin kohta, jollei se ole itsestään selvää.
2.1 Pakolliset vaatimukset
Alla on lueteltu varmennehallintapalvelulta edellytettävät pakolliset vaatimukset. Mikäli palvelunne
ei joiltain osin vaatimuksia täytä, pyydämme yksilöimään nämä kohdat ja kuvaamaan miltä osin
vaatimus ei täyty.
1. Palvelulla voidaan hallinnoida ja sen kautta hankkia tarvittavia varmenteita
a. Hallinnointi tarkoittaa minimissään varmenteiden valvontaa ja vanhenemishälytyksiä
määriteltyihin kohteisiin
2. Palveluun tulee olla mahdollista lisätä hallintaan myös kolmansien osapuolten myöntämiä
varmenteita
3. Palvelun kautta on hankittavissa Entrustin myöntämät varmenteet
4. Palvelun kautta on hankittavissa myös S/MIME-varmenteet
5. Palvelun avulla täytyy pystyä duplikoimaan Wildcard + OV multi domain + EV multi domain
useille palvelimille turvallisesti ilman lisämaksua
6. Palvelussa hallittavien varmenteiden luonti, uudistaminen ja revokointi tulee onnistua
asiakkaan nimettyjen ylläpitäjien toimesta
7. Palvelun asiakas/käyttäjätuki tuetetaan Suomesta ja suomen kielellä
8. Mahdollisuus integroida palvelunne Valtorin toiminnanohjausjärjestelmään (ServiceNow)
2.2 Hinnoittelumalli
1. Miten palvelunne on hinnoiteltu? Kolmannen osapuolen varmenteiden hallinnan
hinnoittelu?
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2. Eri tyyppiset varmenteet ja niiden hinnoittelu (standard, advantage, UC multi-domain, EV
multi-domain, wildcard, OV SAN)?
3. Mikä on arvioitu vuosikustannus Entrustin varmenteille seuraavilla määrillä?
a. Standard 380kpl
b. Advantage 50kpl
c. UC multi-domain 65kpl
d. EV multi-domain 30kpl
e. Wildcard 50kpl
f. OV SAN 140kpl
2.3 Muut kysymykset
1. Voiko palvelussanne varmenteiden näkyvyyttä rajata tai ryhmitellä miten? Esimerkiksi
käyttöoikeuksien perusteella?
2. Mitä eri metodeja palvelulle tarjoaa domainien omistajuuden varmistamiseksi?
3. Mitä muita varmenteisiin liittyviä palveluita tarjoatte? Vastaukseen voi liittää näistä
palvelukuvauksia, hinnastoja yms. materiaalia.
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Aikataulu
Tähän tietopyyntöön pyydetään vastauksia 2.9.2019 kello 15:00 mennessä osoitteeseen
kilpailutukset@valtori.fi otsikolla ”Varmennehallinta - tietopyyntö”. Jos vastaukset sisältävät
luottamuksellista tietoa, pyydämme merkitsemään asiakirjat luottamuksellisiksi.
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