Ohje unionin rekisteriin tulevalle uudelle käyttäjälle –
EU Login-tili, rekisteröityminen ja ilmoittautuminen
EU Login-tili ja rekisteröityminen ovat edellytyksiä sille, että uusi käyttäjä voidaan nimetä
tilinedustajaksi
Ennen kuin uusi henkilö voidaan nimetä päästöoikeustilille valtuutetuksi edustajaksi, muuksi valtuutetuksi
edustajaksi tai katselijaksi, hänen tulee rekisteröityä unionin rekisteriin eli tehdä seuraavat vaiheet:
1.
2.
3.

EU Login-tilin luominen (ohitetaan, jos henkilöllä on jo ennestään EU Login -tili)  ks. ohjeet sivulta 2/5
Matkapuhelinnumeron lisääminen EU Login-tilille (ohitetaan, jos matkapuhelinnumero on jo lisätty) 
ks. ohjeet sivulta 3/5
Henkilötietojen täyttäminen unionin rekisteriin (rekisteröityminen)  ks. ohjeet sivulta 4/5

Kun henkilö on tehnyt yllä mainitut toimenpiteet, hän saa henkilökohtaisen URID-tunnuksen unionin rekisteriin.
URID-tunnusta tarvitaan silloin, kun tehdään hakemus edustajan nimeämiseksi tilille. Hakemus voi olla esim.
tilinavaus tai edustajan lisääminen olemassa olevalle tilille. Uuden käyttäjän tulee itse ilmoittaa URID-tunnuksensa
sille henkilölle, joka tekee hakemuksen.

Ilmoittautuminen sen jälkeen, kun uusi henkilö on hyväksytty tilinedustajaksi
Kun kansallinen valvoja (Energiavirasto) on hyväksynyt edustajan nimeämisen tilille, se lähettää uudelle käyttäjälle
tekstiviestillä ilmoittautumiskoodin. Edustajan tulee ilmoittautua unionin rekisteriin seuraavassa kohdassa olevan
ohjeen mukaisesti:
4.

Ilmoittautumiskoodin aktivointi (ilmoittautuminen)  ks. ohjeet sivulta 5/5

Ilmoittautumisen jälkeen käyttäjä pääsee unionin rekisteriin näkemään omat tilinsä sekä aloittamaan rekisterin
käytön. Ennen sitä käyttäjällä ei ole pääsyä rekisteriin.

Jos tilille nimettävä edustaja ei ole uusi käyttäjä rekisterissä
Jos tilille nimetään henkilö, joka on jo ennestään käyttäjänä unionin rekisterissä (jonkin tilin edustajana), hän on
silloin jo rekisteröitynyt ja ilmoittautunut, eikä hänen tarvitse tehdä tässä ohjeessa esitettyjä toimenpiteitä. Silloin
riittää, että hän ilmoittaa oman URID-tunnuksensa sille henkilölle, joka tekee hakemuksen.

Lisätietoja Energiavirastosta
puh. 029 5050 100 (ma-pe klo 12–14)
sähköposti: rekisteri(at)energiavirasto.fi

1. EU Login-tilin luominen

Johdanto

Muiden Euroopan komission ylläpitämien sovellusten tapaan myös unionin rekisterin
käyttämiseen tarvitaan EU Login -tili.
Seuraavassa kerrotaan, miten saat tilin Euroopan komission todennuspalvelu EU Loginilta.
Huom! Jos henkilöllä on jo ennestään EU Login -tili, uutta ei tarvitse luoda. Tällöin tämä
vaihe ohitetaan.

Vaiheittainen
kuvaus

Kun haluat luoda itsellesi EU Login -tilin, toimi seuraavasti:
Vaihe
1

Toimenpide
Käyttöliittymän osa
Mene unionin rekisterin sivulle
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FI/index.xhtml

2

Valitse linkki Rekisteröidy (uusi käyttäjä).
Ilmoittautumissivu aukeaa.

3

Napsauta painiketta Luo EU Loginkäyttäjätunnus, niin pääset EU Loginsovellukseen.
EU Login-rekisteröitymislomakkeen sisältävä sivu
aukeaa.
Täytä hakemuslomake ja napsauta lopuksi sivun
alareunassa olevaa Luo tili-painiketta, jolloin
hakemuslomake lähetetään.
Todennuspalvelu lähettää sinulle
sähköpostiviestin, jossa on linkki salasanan
luomista varten.
Napsauta viestissä olevaa linkkiä ja luo salasana.
Täytä EU Login-lomake ja napsauta Lähetä.

4

5

6

Sähköposti
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2. Matkapuhelinnumeron lisääminen EU Login-tilille

Johdanto

Rekisterisovellus käyttää tekstiviestillä lähetettävää haastekoodia, jonka avulla
tunnistautuminen tapahtuu, kun kirjaudut järjestelmään tai aiot suorittaa jonkin
tapahtuman rekisterissä.
Tämän vuoksi tarvitaan tunnistautumisessa käytettävä matkapuhelinnumero tai -numerot.
Huom! Jos henkilöllä on jo ennestään EU Login -tili ja sen tiedoissa on jo
matkapuhelinnumero, tämä vaihe voidaan ohittaa.

Vaiheittainen
kuvaus

Kun haluat tallentaa matkapuhelinnumerosi EU Login-tilisi tietoihin, toimi seuraavasti:
Vaihe
1
2

Toimenpide
Kirjaudu EU Login-palveluun
https://webgate.ec.europa.eu/cas
Valitse oikeasta yläkulmasta hammasrataskuvake.

3
4

Valitse valikosta Oma tili
Valitse Hallinnoi omia matkapuhelinnumerojasi

5

Valitse Lisää matkapuhelinnumero.

6
7
8

Anna matkapuhelinnumerosi maatunnuksineen.
Vahvista valitsemalla Lisää.
Saat tekstiviestin, jossa on haastekoodi.
Anna koodi ja napsauta Valmis.

esim. +358501234567

Järjestelmä ilmoittaa, että matkapuhelinnumeron lisääminen onnistui.
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3. Henkilötietojen täyttäminen unionin rekisteriin
(rekisteröityminen)

Johdanto

Kun olet luonut EU Login-tilin, sinun on pyydettävä pääsyä rekisterisovellukseen.
Huomaa, että sinun on rekisteröidyttävä erikseen jokaiseen rekisteriin (jäsenvaltioon), joita
aiot käyttää. Sinulle annetaan eri URID-tunnus jokaiseen rekisteriin, johon olet
rekisteröitynyt.
Sinut voidaan nimetä edustajaksi tilille vasta sen jälkeen, kun olet rekisteröitynyt unionin
rekisteriin.

Vaiheittainen
kuvaus

Kun haluat rekisteröityä unionin rekisteriin, toimi seuraavasti:
Vaihe
1
2

Toimenpide
Käyttöliittymän osa
Mene unionin rekisterin sivulle
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FI/index.xhtml
Valitse linkki Kirjaudu sisään.

3

Valitse vasemmalla olevasta valikosta Täytä
henkilötietosi.

4

Täytä rekisteröitymislomake.
Huom! Syötä sen henkilöllisyystodistuksen tiedot,
josta aiot toimittaa kansalliselle valvojalle oikeaksi
todistetun jäljennöksen1.
Jatka valitsemalla Seuraava.
Ruudulla näkyy yhteenveto pyynnöstäsi.
Tarkista, että tiedot ovat oikein.
Jos...
Tee näin:
...tiedot ovat oikein:
Vahvista rekisteröityminen
napsauttamalla Lähetä.
...tiedot eivät ole
Valitse Takaisin ja jatka
oikein:
vaiheesta 2.

5
6

7

Järjestelmä ilmoittaa, että pyyntöäsi käsitellään.
Järjestelmän sinulle antama URID-tunnus (muotoa FI123456789012) näkyy
viestissä. Muista oma URID-tunnuksesi. Sitä tarvitaan, jotta sinut voidaan
nimetä edustajaksi jollekin tilille.

Linkki Täytä henkilötietosi on hävinnyt valikosta, ja sen tilalle on tullut linkki
Syötä ilmoittautumiskoodisi.

1

http://www.energiavirasto.fi/tilinomistajia-ja-edustajia-koskevat-vaatimukset
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4. Ilmoittautumiskoodin aktivointi (ilmoittautuminen)

Johdanto

Kun olet rekisteröitynyt ja sinut on hyväksytty edustajaksi tilille, kansallinen valvoja
(Energiavirasto) vahvistaa ilmoittautumisesi ja lähettää sinulle ilmoittautumiskoodin
tekstiviestillä.
Käyttäjätilin aktivoinnin saa suoritettua loppuun antamalla ilmoittautumiskoodin, joka on
esimerkiksi muotoa OD8U-OIGY-RXE9-02OI-DPMQ.
Ilmoittautumiskoodin syöttämisen jälkeen pääset aloittamaan rekisterin käytön.

Vaiheittainen
kuvaus

Kun haluat ilmoittautua unionin rekisteriin, toimi seuraavasti:
Vaihe
1

Toimenpide
Käyttöliittymän osa
Mene unionin rekisterin sivulle
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FI/index.xhtml

2

Valitse linkki Kirjaudu sisään.

3

Valitse Syötä ilmoittautumiskoodisi.
Ilmoittautumiskoodin syöttösivu aukeaa.

4

Anna ilmoittautumiskoodi, jonka olet saanut
kansalliselta valvojalta.
Vahvista napsauttamalla Lähetä.
Käyttäjätilisi on nyt vahvistettu.

5

Voit nyt käyttää unionin rekisteriä roolisi edellyttämässä laajuudessa.
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