
 

Valttikortet och Ilmoita  
förnyas den 26 september 2022 
 

Vi kommer inom kort att lansera Valttikortet och Ilmoita i ny tappning. I det här 
dokumentet hittar du ett utförligt informationspaket om förändringarna – läs det noggrant!  

 

Hur förändras Valttikortet? 
 

Det nya Valttikortet lanseras den 26 september 2022. Genom förnyelsen vill vi förbättra 
datasäkerheten och pålitligheten för kortet och förhindra risken för missbruk.  
 

De viktigaste ändringarna i Valttikortet är 
 

• Framöver kommer Valttikort att gälla i 3 år. Bakgrunden till ändringen är längden på 
anställningsförhållanden i byggbranschen; i genomsnitt varar de 1,5 år. 

• Bekräftelse av Valttikortet kommer att bli ett steg i att ta kortet i bruk. Framöver måste 
kortinnehavaren verifiera sin identitet och autentisera sig med bankkoder eller 
mobilcertifikat innan kortet kan tas i bruk. Observera att inga av kortinnehavarens bank- 
eller betalningsuppgifter sparas hos Vastuu Group i samband med autentiseringen. Vi 
kräver autentisering enbart för att kunna försäkra oss om kortinnehavarens identitet. 
Kortinnehavaren får en bekräftelselänk per e-post eller som sms för bekräftelse. 

• Autentisering blir obligatoriskt om ett år från att det nya kortet lanserats, det vill säga 
hösten 2023. Vi rekommenderar ändå att autentisering görs redan nu.  

• I samband med att kortet bekräftas får kortinnehavaren en personlig PIN-kod, som i 
framtiden kommer att göra det möjligt att använda kortet på nya sätt. 

•  Kortets yttre förändras och de nya korten är gröna. 

 

OBS! Befintliga orange/blåa Valttikort fungerar parallellt 
med de nya korten åtminstone fram till den 31 maj 2025, om inte kortets giltighetstid 
upphör tidigare. 
  

Det nya Valttikortet tjänar som personkort i enlighet med arbetarskyddslagen och lagen om 
skattenummer, och fungerar dessutom precis som nu för passerkontroll och som intyg över 
yrkeskvalifikationer.  
 

 



Nyheter i företagskontot och beställning av Valttikort 
 

Beställning av Valttikort och tillägg och administrering av uppgifter om arbetstagare kommer 
att flyttas från tjänsten Ilmoita till de nya tjänsterna Personalhantering och Korttjänst.  
 

• I Personalhantering finns samma funktioner i som på fliken Arbetstagare i tjänsten 
Ilmoita, och den nya tjänsten har samma innehåll och motsvarar samma lagkrav som 
Ilmoita. 

•  Valttikort beställs i fortsättningen i Korttjänsten. 
• Anmälan på byggplatsen sker fortfarande i Ilmoita, men tjänsten byter namn och 

kommer att heta Anmälan till byggplats. 
 

Serviceförnyelsen medför inga krav på åtgärder av våra kunder, eftersom vi i samband med 
uppdateringen överför alla Valttikort och uppgifter om arbetstagare till de nya tjänsterna. Alla 
uppgifter om arbetstagare och kort finns alltså färdigt i de nya tjänsterna och du kan genast 
börja använda tjänsterna. 
 

OBS! För att förbättra våra tjänsters datasäkerhet och 
minska risken för eventuellt missbruk i fortsättningen ska 
 

• alla som använder den nya tjänsten innan första användningstillfället autentisera sig 
med bankkoder, mobilcertifikat, SmartID (Estland, Lettland, Litauen) eller FrejaID 
(Sverige). 

• företagets firmatecknare bekräfta företagskontot genom att autentisera sig med 
bankkoder eller mobilcertifikat senast i september 2023. Till en början kan 
företagskonton enbart bekräftas av finländska företag med finländska firmatecknare 
vars uppgifter finns i handelsregistret. 
 

Avbrott i tjänsten Ilmoita och för beställningar av Valttikort 
 

På grund av serviceförnyelsen kommer tjänsten Ilmoita att vara ur bruk från den 21 
september kl. 17 till den 26 september kl. 8.00.  
 
Under avbrottet går det inte att beställa nya Valttikort. Kortproduktionen avbryts emellertid inte 
och alla beställningar som gjorts innan den 21 september 2022 kl. 17 levereras i normal 
ordning.  
  
Beställningar av kort kan igen göras från måndagen den 26 september kl 8.00 i den nya 
Korttjänsten. 
 

 

 

www.vastuugroup.fi 

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

