
Veetin käyttö Suomi.fi –tunnuksilla 
 
Ohje päivitetty 31.7.2020 

 
HUOM: Katso-tunnisteilla ei voi enää kirjautua Veetiin  vuoden 2020 alusta. Tämän jälkeen 
kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste, joita ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne 
ja varmennekortti. Näitä tapoja käyttäen voi Veetiin kirjautua Suomi.fi–tunnistautumisella. 
 
HUOM: Kirjautuaksesi Veetiin tulee edustamallasi organisaatiolla olla y-tunnus. 
 

1. Jos sinulla on vesihuolto-organisaation nimenkirjoitusoikeus (ja edustamisoikeudellinen 
henkilö on listattu kaupparekisterissä tai YTJ:ssä), ei sinun tarvitse tehdä muuta kuin 
kirjautua Veetiin. ks. kohta 3. 
 

2. Muussa tapauksessa käyttääksesi Veetiä Suomi.fi –tunnistautumisen kautta, tulee sinut 
valtuuttaa vesihuolto-organisaation nimenkirjoittajan tai vastaavan henkilön toimesta.  
 
Valtuuttamisessa on kaksi vaihtoehtoa (a ja b) riippuen minkälaista organisaatiota 
edustat: 
 

a. Jos organisaation edustamisoikeudellinen henkilö on listattu kaupparekisterissä 
tai YTJ:ssä (esim. yksityiset vesihuolto-osakeyhtiot), tehdään valtuutukset 
itsepalveluna Suomi.fi valtuuksien kautta (ks. lisätietoja Suomi.fi:n sivuilta: 
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-valtuus-yrityksena-tai-
yhteisona). 
Veetin tunnistamat valtuuskoodit ovat: 

i. Vesihuoltolaitoksen perus- ja vuositietojen katselu 
ii. Vesihuoltolaitoksen perus- ja vuositietojen sekä henkilö- ja paikkatietojen 

katselu 
iii. Vesihuoltolaitoksen tietojen toimittaminen 

 
b. Muussa tapauksessa (esim. kunnat), tehdään valtuutukset virkailija-avusteisesti 

valtuushakemuksella. Ks. ohjeet Suomi.fi:n sivuilta:  
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuushakemus. Valtuushakemuksessa käytetään 
samoja valtuuskoodeja kuin kohdassa 2a. 

 
3. Kun sinut on valtuutettu veetin käyttöön (kohta 1.) tai olet organisaatiosi nimenkirjoittaja, 

voit kirjautua Veetiin Suomi.fi tunnistautumisen kautta osoitteessa: 

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-valtuus-yrityksena-tai-yhteisona
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-valtuus-yrityksena-tai-yhteisona
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuushakemus


https://wwwp5.ymparisto.fi/veeti ja valita tunnistustavaksi Suomi.fi-tunnistautumisen.

 
 

4. Seuraavaksi sinun tulee valita jokin tunnistustapa, esim. pankkitunnukset

 
 

https://wwwp5.ymparisto.fi/veeti


5. Kun olet tunnistautunut, saat näkyville omat tietosi, jotka välitetään Veetille, kun valitset 
”Jatka palveluun” (ks. alla). 

 
 

  



6. Valitse minkä organisaation puolesta haluat asioida. Kuva on vain suuntaa antava. Jos 
esim. edustat vesihuolto-organisaatiota, tulee sinun valita listasta edustamasi vesihuolto-
organisaatio. 

 

Mitä eroa on pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella ja varmennekortilla? 
 
Pankkitunnukset saa käyttöön, kun tekee sopimuksen pankin kanssa. Pankkitunnusten täytyy 
olla henkilökohtaiset, jos niiden avulla kirjautuu asiointipalveluun.  
 
Mobiilivarmenne on tunniste puhelimen SIM-kortissa. Lue lisää mobiilivarmenteesta 
osoitteesta mobiilivarmenne.fi. 
 
Varmennekortti voi olla kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai 
organisaatiovarmenteen sisältävä organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää Poliisi, 
organisaatiokortit myöntää Väestörekisterikeskus. Lue lisää varmennekorteista 
Väestörekisterikeskuksen sivuilta: Varmenteet ja kortit organisaatioille. 

https://mobiilivarmenne.fi/
https://vrk.fi/varmenteet-organisaatioille

