Ohje unionin rekisterin Suomen osioon tulevalle
uudelle käyttäjälle
Rekisteröityminen unionin rekisteriin on edellytys sille, että uusi käyttäjä voidaan nimetä
tilinedustajaksi
Ennen kuin uusi käyttäjä voidaan nimetä päästöoikeustilille valtuutetuksi edustajaksi, hänen pitää rekisteröityä
unionin rekisteriin eli tehdä kaikki seuraavat vaiheet:
1.

EU Login -tilin luominen
• ks. ohjeet sivulta 2/7

2.

EU Login -sovelluksen asentaminen ja mobiililaitteen lisääminen EU Login -tilille
• ks. ohjeet sivuilta 3–4/7

3.

Matkapuhelinnumeron lisääminen EU Login-tilille
• ks. ohjeet sivulta 5/7

4.

Henkilötietojen täyttäminen unionin rekisteriin (rekisteröityminen)
• ks. ohjeet sivulta 6/7

Kun uusi käyttäjä 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 URIDtunnuksensa sille henkilölle, joka tekee hakemuksen.

Ilmoittautuminen sen jälkeen, kun uusi käyttäjä on hyväksytty tilinedustajaksi
Kun kansallinen valvoja (Energiavirasto) on hyväksynyt tilinedustajaksi nimeämisen, se lähettää uudelle käyttäjälle
ilmoittautumiskoodin. Lopuksi uuden käyttäjän pitää vielä ilmoittautua unionin rekisteriin seuraavassa kohdassa
olevan ohjeen mukaisesti:
5.

Ilmoittautumiskoodin aktivointi (ilmoittautuminen)
• ks. ohjeet sivulta 7/7

Ilmoittautumisen jälkeen uusi käyttäjä näkee unionin rekisterissä omat tilinsä ja pääsee aloittamaan rekisterin
käytön.

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

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

2
3

4

5

6

Toimenpide
Käyttöliittymän osa
Mene unionin rekisterin sivulle
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FI/index.xhtml
Voit valita käyttöliittymän kielen oikean yläkulman pudotusvalikosta.
Valitse linkki Rekisteröidy (uusi käyttäjä).
Ilmoittautumissivu aukeaa.
Napsauta painiketta Luo EU Loginkäyttäjätunnus, niin pääset EU Login -sivustolle.
Voit valita käyttöliittymän kielen oikean
yläkulman pudotusvalikosta.
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.

Sähköposti
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2. EU Login -sovelluksen asentaminen ja mobiililaitteen
lisääminen EU Login -tilille

Johdanto

Unionin rekisterissä on käytettävä todentamis- ja allekirjoitusprosesseihin EU Login mobiilisovellusta.
Huom. Jos henkilöllä on jo ennestään EU Login -tili ja sen tietoihin on jo lisätty mobiililaite,
tämä vaihe voidaan ohittaa.

EU Login -mobiilisovelluksen
lataaminen

Lataa EU Login -sovellus mobiililaitteeseesi (matkapuhelin tai tabletti) alla näkyvistä
osoitteista tai hakemalla se nimellä mobiililaitteesi sovelluskaupasta:
Käyttöjärjestelmä
Android
Apple

URL

Linkki

https://play.google.com/store/apps/details?id=e
u.europa.ec.ecas
https://itunes.apple.com/be/app/ecasmobile/id1056119441?mt=8

Huom. Kun sovellus kysyy, anna sille lupa lähettää sinulle ilmoituksia ja käyttää
mobiililaitteesi kameraa. Sovellus ei toimi muuten kunnolla.
Mobiilisovelluksen käyttöliittymän kieli määräytyy mobiililaitteen kielen mukaan.
Mobiilisovelluksen yhteensopivuudesta on lisätietoa yllä olevan taulukon URL-osoitteissa.
Mobiililaitteen
rekisteröinti EU
Login -tilille

Rekisteröi mobiililaitteesi EU Login -tilillesi seuraavasti:
Vaihe
1

Toimenpide
Kirjaudu tietokoneella EU Login -tilillesi. Valitse
pudotusvalikosta todennustavaksi ”Salasana”.
https://webgate.ec.europa.eu/cas

Käyttöliittymän osa

2

Vie hiiren osoitin nimesi vieressä olevan
hammasrataskuvakkeen päälle ja valitse Oma tili.

3

Valitse Hallinnoi mobiilisovelluslaitteitani.

4

Valitse Lisää mobiililaite.

5

Jos sinulla on jo jokin vahva tunnistautumistapa käytössä EU Loginissa (esim.
”Matkapuhelin + SMS”), etkä ole vielä tunnistautunut sen avulla, sinun on
tunnistauduttava sillä ennen kuin voit jatkaa.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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EU Login- sovelluksen asentaminen ja mobiililaitteen
lisääminen EU Login -tilille, jatkuu
Mobiililaitteen
rekisteröinti EU
Login -tilille,
jatkuu

Vaihe

Toimenpide

6

Määritä mobiililaitteellesi nimi ja PIN-koodi. PINkoodin tulee olla nelinumeroinen, mutta muuten voit
valita nämä tiedot vapaasti.

Käyttöliittymän osa

Vahvista PIN-koodi antamalla se toisen kerran.

7

Vahvista valitsemalla Lähetä.

8
EU Login näyttää skannattavan QR-koodin tietokoneesi näytöllä.
Avaa EU Login -mobiilisovellus mobiililaitteestasi.
Huom. Kun sovellus kysyy näitä asioita prosessin aikana, vastaa seuraavasti:
-

Saako sovellus lähettää sinulle ilmoituksia? → Anna lupa lähettää
ilmoituksia, sovellus ei toimi muuten kunnolla.

-

Saako sovellus käyttää mobiililaitteen kameraa? → Anna lupa käyttää
kameraa, sovellus ei toimi muuten kunnolla.

-

Mahdollistetaanko biometrinen tunnistautuminen? → Tätä ei ole
pakko sallia. Voit halutessasi sallia tämän, jolloin sovellus voi
hyödyntää mobiililaitteessasi käytössä olevaa biometristä
tunnistautumistoimintoa (esim. sormenjälkitunnistusta).

9
Napsauta mobiilisovelluksessa
Alusta1, sen jälkeen Tervetuloa-sivulla
Seuraava/Jatka ja skannaa EU Loginin näyttämä QR-koodi mobiilisovelluksella.
Skannaaminen tehdään osoittamalla mobiililaitteen kamera kohti tietokoneen
näytöllä olevaa QR-koodia niin, että se näkyy mobiilisovelluksen
kameraikkunassa.
10

Anna luomasi PIN-koodi mobiilisovellukseen ja siirry eteenpäin
(napsauttamalla Seuraava tai vastaavanlaista painiketta).

11

Jos mobiililaitteesi sitä pyytää, vahvista toiminto. Esim. Android-laitteilla
sovelluksen yläreunaan saattaa tulla viesti ”Alustus keskeneräinen –
laitteeseesi on lähetetty ilmoitus”. Etsi kyseinen ilmoitus mobiililaitteesi
ilmoituksista, jotta pääset vahvistamaan toiminnon.

12

Mobiililaitteesi on nyt rekisteröity EU Login -tilillesi.

Sama mobiililaite voidaan lisätä vain yhdelle EU Login -tilille, ja kukin käyttäjä voi kirjautua
unionin rekisteriin vain yhdellä mobiililaitteella kerrallaan.

1

Tämä vaihtoehto ei ole turvallisuuden vuoksi käytössä, jos mobiililaitteeseesi ei ole määritetty mitään
turvatoimenpidettä (esim. PIN-koodi, avauskuvio, sormenjälki- tai kasvontunnistus)
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3. Matkapuhelinnumeron lisääminen EU Login -tilille

Johdanto

Unionin rekisterissä on käytettävä todentamis- ja allekirjoitusprosesseihin EU Login mobiilisovellusta. Matkapuhelinnumero on kuitenkin rekisteröitävä varotoimena.
Huom. Jos henkilöllä on jo ennestään EU Login -tili ja sen tiedoissa on jo ajantasainen
matkapuhelinnumero, tämä vaihe voidaan ohittaa.

Kun haluat lisätä matkapuhelinnumerosi EU Login-tilillesi, toimi seuraavasti:

Vaiheittainen
kuvaus

Vaihe
1

Toimenpide
Kirjaudu tietokoneella EU Login -tilillesi
https://webgate.ec.europa.eu/cas

Käyttöliittymän osa

Jos olet jo kirjautuneena, kirjautumista ei tarvitse
tehdä uudestaan.
2

Vie hiiren osoitin nimesi vieressä olevan
hammasrataskuvakkeen päälle ja valitse Oma tili.

3

Valitse Hallinnoi omia matkapuhelinnumerojasi.

4

Jos sinulla on jo jokin vahva tunnistautumistapa käytössä EU Loginissa, etkä
ole vielä tunnistautunut sen avulla, sinun on tunnistauduttava sillä ennen kuin
voit jatkaa.

5

Napsauta Lisää matkapuhelinnumero.

6

Anna matkapuhelinnumerosi maatunnuksineen.

7

Vahvista napsauttamalla Lisää.

8

Saat tekstiviestin, jossa on haastekoodi.
Anna koodi, jonka sait äsken lisäämääsi
puhelinnumeroon ja valitse Valmis.

Järjestelmä ilmoittaa, että matkapuhelinnumeron lisääminen onnistui.

Sivu 5/7

4. 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
3

Toimenpide
Käyttöliittymän osa
Mene unionin rekisterin sivulle
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FI/index.xhtml
Valitse linkki Kirjaudu sisään.
EU Login -sivu aukeaa. Syötä salasanasi, valitse
pudotusvalikosta todennustavaksi ”EU Login App + QR
koodi” ja valitse Kirjaudu sisään.
Avaa mobiililaitteestasi EU Login -mobiilisovellus,
valitse Skannaa QR-koodi ja osoita mobiililaitteen
kamera kohti QR-koodia, jotta sovellus voi skannata
sen.

4
5

Kirjoita mobiilisovelluksen antama koodi EU Login sivulle ja valitse Kirjaudu sisään.
Valitse vasemmalla olevasta valikosta Täytä
henkilötietosi.
Täytä rekisteröitymislomake.

6
7

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 5.

8

Järjestelmä ilmoittaa, että olet nyt rekisteröitynyt.
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.
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5. Ilmoittautumiskoodin aktivointi (ilmoittautuminen)

Johdanto

Kun olet rekisteröitynyt ja sinut on hyväksytty edustajaksi tilille, kansallinen valvoja
(Energiavirasto) vahvistaa ilmoittautumisesi ja lähettää sinulle ilmoittautumiskoodin.
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
2
3

Toimenpide
Käyttöliittymän osa
Mene unionin rekisterin sivulle
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FI/index.xhtml
Valitse linkki Kirjaudu sisään.
EU Login -sivu aukeaa. Syötä salasanasi, valitse
pudotusvalikosta todennustavaksi ”EU Login App + QR
koodi” ja valitse Kirjaudu sisään.
Avaa mobiililaitteestasi EU Login -mobiilisovellus,
valitse Skannaa QR-koodi ja osoita mobiililaitteen
kamera kohti QR-koodia, jotta sovellus voi skannata
sen.

4
5

6

Kirjoita mobiilisovelluksen antama koodi EU Login sivulle ja valitse Kirjaudu sisään.
Valitse Syötä ilmoittautumiskoodisi.
Ilmoittautumiskoodin syöttösivu aukeaa.
Anna ilmoittautumiskoodi, jonka olet saanut
kansalliselta valvojalta.
Vahvista napsauttamalla Lähetä.
Käyttäjätilisi on nyt vahvistettu.

Voit nyt käyttää unionin rekisteriä roolisi edellyttämässä laajuudessa.
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