
 
Valtti-kaart ja Ilmoita teenus 
uuenevad 26.9.2022 
 

Võtame peatselt kasutusele uuenenud Valtti-kaardi ja Ilmoita teenuse. Selles failis 
esitame teile uuenduste kohta põhjalikumat teavet - tutvuge sellega hoolikalt.   

 

 

Mis Valtti-kaart juures muutub? 
 

Uus Valtti-kaart tuleb kasutusele alates 26.9.2022. Uuenduse kaudu soovime parandada 
kaardi andmeturvet ja usaldusväärsust ning vältida võimalusi kaarti väärkasutada.  
 

Valtti-kaardi peamised muudatused on: 
 

• Valtti-kaardi kehtivusaeg on edaspidi 3 aastat. Muudatuse aluseks on ehitussektori 
töösuhete pikkus, mis on keskmiselt poolteist aastat. 

• Valtti-kaardi kinnitamine muutub Valtti-kaardi kasutuselevõtu osaks. Edaspidi peab 
kaardi valdaja enne kaardi kasutuselevõttu tõendama oma isikut ja logima teenusesse 
sisse pangatunnuste või mobiili ID abil. Arvestage, et sisselogimise käigus ei salvesta 
Vastuu Group kaardi valdaja panga- ega maksuandmeid. Soovime sisselogimist vaid 
sel eesmärgil, et saaksime tuvastada kaardi valdaja isiku. Kinnitamiseks saadetakse 
kaardi valdajale kinnituslink kas meili või tekstisõnumi teel. 

• Sisselogimine muutub kohustuslikuks üks aasta pärast uue kaardi kasutuselevõttu ehk 
2023. aasta sügisel. Soovitame sisselogimise kasutusele võtta juba praegu.  

• Kaardi kinnitamise käigus saab kaardi valdaja personaalse PIN-koodi, mis annab 
tulevikus kaardile uusi kasutusvõimalusi. 

• Muutub ka kaardi välimus - uued kaardid on rohelist värvi. 
 

NB! Kasutusel olevad oranžid/sinised Valtti-kaardid toimivad uutega paralleelselt kuni 
31.5.2025, kui kaardi kehtivus ei lõppe enne seda. 

 

Uus Valtti-kaart toimib tööohutuse ja maksunumbrite seadusele vastava isikut tõendava 
dokumendina ning seda saab kasutada läbipääsukontrollis ja kutsekvalifikatsiooni tõendamisel 
nagu praegust kaarti.  
  

 

  



Muudatused ettevõtluskontol ja Valtti-kaartide tellimisel 
 

Valtti-kaartide tellimine ning töötajate andmete lisamine ja haldamine viiakse teenusest Ilmoita 
üle uute teenuste alla, milleks on Töötajate haldamine ja Kaarditeenus. 
  

• Töötaja haldamine sisaldab samu funktsioone, mis asusid Ilmoita teenuse Töötajate 
vahelehel ning uus teenus vastab samadele sisulistele ja seadusjärgsetele nõuetele 
nagu Ilmoita teenus. 

• Valtti-kaarte saab edaspidi tellida Kaarditeenusest. 
• Ehitusplatsile registreerumine toimub endiselt Ilmoita teenuses, kuid teenuse nimeks 

saab Registreeri objektile. 
 

Teenuse uuenduse tõttu kliendid midagi tegema ei pea, sest kasutuselevõtu käigus 
kanname Ilmoita teenuses olevad töötajate andmed ja Valtti-kaardid üle uute teenuste alla. Kõik 
töötajate ja kaartide andmed on uutes teenustes valmis ja teenuse kasutamist saab kohe 
alustada. 
 

NB! Teenuste andmeturbe parandamiseks ja 
võimalike väärkasutuste vähendamiseks: 

• kõik uut teenust kasutavad isikud peavad enne esimest kasutuskorda sisselogima 
pangatunnuste, mobiili ID, SmartID (Eesti, Läti, Leedu) või FrejaID abil (Rootsi). 

• ettevõtte allkirjaõiguslik isik peab ettevõtluskonto kinnitama hiljemalt 2023. aasta 
septembriks, logides sisse kas pangatunnuste või mobiili ID abil. Esialgu saavad 
ettevõtluskonto kinnitada vaid sellised soome ettevõtted, kelle soome allkirjaõigusliku 
isiku andmed on kantud äriregistrisse. 
 

Kasutamise katkestus Ilmoita teenuses ja Valtti-kaartide 
tellimisel 
 

Teenuse uuendamise tõttu ei ole Ilmoita teenus kasutatav ajavahemikus 21.9. kl 17 – 26.9. 
kl 8.00.  
 
Teenuse katkestuse ajal ei ole uusi Valtti-kaarte tellida võimalik. Kaartide valmistamine siiski 
seisma ei jää ja kõik hiljemalt 21.9.2022 kl 17 esitatud tellimused täidetakse tavapärasel 
moel.  
  
Kaarte saab taas tellida esmaspäeval 26.9 kl 8.00 uue Kaarditeenuse kaudu. 
 

 

 

www.vastuugroup.fi 

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/

