
Asiakkaan luotettava tunnistaminen on Internet-
palveluiden tarjoajalle tärkeää. Koska myös elektro-
ninen pankkitoiminta vaatii luotettavia tunnistamis-
palveluita, löytyy meiltä vankkaa osaamista ja koke-
musta tunnistamispalveluiden kehittämisessä.
Nordean e-tunnisteen avulla voit helposti ulkoistaa
yrityksesi tunnistamispalvelut osaaviin käsiin, jolloin
pääset hyödyntämään samoja tunnistamismenetel-
miä kuin Nordean verkkopankkipalveluissa.

Tunnista asiakkaasi luotettavasti
E-tunnisteen avulla yrityksesi voi luotettavasti
tunnistaa asiakkaan ilman omia asiakasnumeroita
ja salasanoja. Tämä tuo huomattavia säästöjä kehit-
tämis- ja ylläpitokustannuksissa. Tunnistamistietoja
voidaan käyttää myös osana sähköistä allekirjoi-
tusta. Tunnistetun asiakkaan kanssa yrityksesi voi
tehdä sitovia sopimuksia, vastaanottaa hakemuksia
tai tarjota pääsyn suojattuihin palveluihin. Jo noin
1,3 miljoonalla suomalaisella on pankkitunnukset,
joilla pääsee käyttämään Nordean verkkopankin
palveluja. Ottaessasi käyttöön e-tunnisteen
tavoitat heidät kaikki potentiaalisina asiakkaina.
E-tunniste soveltuu parhaiten suomalaisten yksityis-
henkilöiden tunnistamiseen, mutta myös yritykset
voidaan tunnistaa e-tunnisteen avulla.

E-tunnisteella edelläkävijäksi
E-tunniste mahdollistaa yrityksesi Internet-palvelu-
jen kehittämisen laajalle asiakaskunnalle jo nyt.
Se mahdollistaa myös joustavan rinnakkaiskäytön
erilaisten tunnistamismenetelmien kesken.
E-tunnisteella saat lisäturvaa verkkokauppaan.
Tunnistetun asiakkaan kanssa voit luotettavasti
sopia esimerkiksi tilauksesta tai laskutuksesta.
E-tunnisteella lisäät myös e-maksun turvallisuutta,
sillä eräpäivämaksujen käyttö on huolettomampaa,
kun tilaajan henkilöllisyys on varmennettu ja tilaus
päivätty sekä allekirjoitettu.

3,5 miljoonaa hyvää syytä valita pankkien
tunnistuspalvelu
Nordean e-tunniste perustuu Suomen Pankki-
yhdistyksen Tupas-standardiin. Pankkien yhden-
mukaistettua tunnistuspalvelunsa on pankkien 
3,5 miljoonalla verkkoasiakkaalla mahdollisuus
tunnistautua luotettavasti pankkien kanssa sopi-
mukset tehneen palveluntarjoajan palveluun.

Valtiovarainministeriö suosittelee
Valtiovarainministeriö on antanut suosituksen
Tupas-standardin hyödyntämisestä vahvaa tunnista-
mista vaativissa asiointipalveluissa. Myös Liikenne
ja viestintäministeriö kannustaa omassa tulevaisuus-
katsauksessaan Tupas-standardin käyttöä sähköi-
sissä palveluissa. Tupas-standardiin perustuva
pankkien tunnistuspalvelu on jo laajasti käytössä.
Monet yritykset, yhdistykset, ammattiliitot, järjestöt
sekä julkishallinto hyödyntävät pankkien tunnistus-
palvelua omissa sähköisissä palveluissaan.

Hyödyllisiä, vahvaa tunnistamista vaativia sähköisiä
palveluita tulee jatkuvasti lisää. Pankkien tarjoama
tunnistuspalvelu on mahdollistanut sähköisten
palveluiden nopean käyttöönoton Suomessa. Lisä-
tietoa Tupas-standardista ja palvelun kuvaus löytyy
Pankkiyhdistyksen Internet-sivuilta osoitteesta
www.pankkiyhdistys.fi.

Näin saat e-tunnisteen käyttöösi
Sopimuksen e-tunnisteen käyttöönotosta voit tehdä
yrityksesi tilikonttorissa.

Lisätietoja saat
• Nordea Yrityspalvelusta 0200 2121 (pvm/mpm)

ma–pe 8–18
• Internetistä osoitteessa www.nordea.fi/yritykset ja

yhteisöt
•  omalta Nordean yhteyshenkilöltäsi

E-tunniste – luotettavuutta Internet-palveluihin 
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