
Valttikortti ja Ilmoita-palvelu  
uudistuvat 26.9.2022 
 

Lanseeraamme pian uudistuneen Valttikortin ja Ilmoita-palvelun. Tässä tiedostossa  
on sinulle kattava tietopaketti uudistuksista, joten tutustuthan siihen huolella.  

 

Mikä Valttikortissa muuttuu? 
 

Uudistunut Valttikortti lanseerataan 26.9.2022. Uudistuksella haluamme parantaa kortin 
tietoturvaa ja luotettavuutta ja estää mahdollisuutta kortin väärinkäyttöön.  

 

Olennaisimmat muutokset Valttikortissa ovat: 

• Valttikortin voimassaoloaika on jatkossa 3 vuotta. Muutoksen taustalla on rakennusalan 
työsuhteiden pituus, joka on keskimäärin puolitoista vuotta. 

• Valttikortin vahvistaminen tulee osaksi Valttikortin käyttöönottoa. Jatkossa 
kortinhaltijan on vahvistettava henkilöllisyytensä ja tunnistauduttava 
pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella ennen kortin käyttöönottoa. Huomaathan,  
että tunnistautumisen yhteydessä Vastuu Groupille ei tallennu kortinhaltijan pankki- tai 
maksutietoja. Edellytämme tunnistautumista ainoastaan, jotta voimme varmistua 
kortinhaltijan henkilöllisyydestä. Vahvistamista varten kortinhaltijalle lähetetään 
vahvistuslinkki joko sähköpostina tai tekstiviestinä. 

• Tunnistautuminen tulee pakolliseksi vuoden kuluttua uuden kortin julkaisusta  
eli syksyllä 2023. Suosittelemme kuitenkin tunnistautumisen käyttöönottamista jo nyt.  

• Kortin vahvistamisen yhteydessä kortinhaltija saa henkilökohtaisen PIN-koodin,  
joka mahdollistaa tulevaisuudessa kortille uusia käyttötapoja. 

• Kortin ulkonäkö muuttuu ja uudet kortit ovat väriltään vihreitä. 

 

HUOM! Käytössä olevat oranssit/siniset Valttikortit toimivat uusien  
korttien rinnalla ainakin 31.5.2025 saakka, ellei kortin voimassaoloaika pääty tätä 
aikaisemmin. 

Uusi Valttikortti toimii työturvallisuus- ja veronumerolakien mukaisena henkilötunnisteena sekä 
palvelee kulunvalvonnassa ja ammattipätevyyksien todentajana aivan kuten nykyinenkin kortti.  

 

Lue lisää uudistuneesta Valttikortista 

https://kampanja.vastuugroup.fi/valttikortti-uudistuu-syksylla-2022


Uudistuksia yritystilillä ja Valttikorttien tilaamisessa 
 

Valttikorttien tilaaminen ja työntekijätietojen lisääminen ja hallinnointi siirtyvät Ilmoita-
palvelusta uusiin palveluihin, Työntekijähallintaan ja Korttipalveluun.  

• Työntekijähallinnasta löytyvät samat toiminnallisuudet kuin Ilmoita-palvelun 
Työntekijät-välilehdeltä ja uusi palvelu vastaa samoihin tietosisältö- ja lakivaatimuksiin 
kuin Ilmoita-palvelu. 

• Valttikortit tilataan jatkossa Korttipalvelusta. 
• Työmaalle ilmoittautuminen tapahtuu edelleen Ilmoita-palvelussa, mutta palvelun nimi 

muuttuu Ilmoittaudu työmaalle -palveluksi. 

Palvelu-uudistus ei edellytä toimenpiteitä asiakkailtamme, sillä käyttöönoton yhteydessä 
siirrämme Ilmoita-palvelussa olevat työntekijätiedot sekä Valttikortit uusiin palveluihin. Kaikki 
työntekijä- ja korttitiedot ovat uusissa palveluissa valmiina ja voit aloittaa palvelun käytön. 

 

HUOM! Palveluidemme tietoturvan parantamiseksi ja  
mahdollisten väärinkäytösten vähentämiseksi: 

• jokaisen uutta palvelua käyttävän tulee ennen ensimmäistä käyttökertaa tunnistautua 
pankkitunnuksin, mobiilivarmenteella, SmartID:llä (Viro, Latvia, Liettua) tai FrejaID:llä 
(Ruotsi). 

• yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön on vahvistettava yritystili 
tunnistautumalla joko verkkopankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella viimeistään 
vuoden 2023 syyskuuhun mennessä. Aluksi yritystilin vahvistuksen voi tehdä vain 
sellainen suomalainen yritys, jonka suomalaisen nimenkirjoittajan tiedot löytyvät 
kaupparekisteristä. 
 

Palvelukatko Ilmoita-palvelussa ja Valttikorttien tilaamisessa 
 

Palvelu-uudistuksen takia Ilmoita-palvelumme on pois käytöstä 21.9. klo 17 – 26.9. 
klo 8.00.  

Palvelukatkon aikana uusia Valttikortteja ei ole mahdollista tilata. Korttien tuotanto ei 
kuitenkaan keskeydy missään vaiheessa ja kaikki 21.9.2022 klo 17 mennessä tehdyt 
tilaukset toimitetaan normaalisti.  

Korttien tilaaminen on mahdollista taas maanantaina 26.9. klo 8.00 uudessa Korttipalvelussa. 

 

 

www.vastuugroup.fi 

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