VATI-järjestelmän kirjautuminen ja käyttäjien valtuuttaminen muuttuvat

Energiaviraston valvontatietojärjestelmään (VATI) kirjautuminen ja järjestelmän käyttäjien
valtuuttaminen muuttuvat 31.1.2019. Tästä eteenpäin VATI-järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Suomi.fi-tunnistus on julkisen hallinnon asiointipalveluiden yhteinen
tunnistuspalvelu. Palvelu on käytössä valtion ja kuntien sähköisissä palveluissa, joissa käyttäjä
pitää tunnistaa luotettavasti. Palvelussa voi tunnistautua joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
https://tunnistaminen.suomi.fi/sivut/info/tietoapalvelusta/
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta

VATI-järjestelmän käyttäjien oikeus edustaa yhtiötä täytyy uudistaa Suomi.fi-valtuudeksi. Nykyiset käyttöoikeudet eivät ole voimassa 31.1.2019 eteenpäin. Tämän jälkeen VATIn käyttäminen ei onnistu ilman Suomi.fi-valtuutusta.
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista
Suomi.fi-valtuuksissa valtuutuksen voi antaa
•
•

•
•

kaupparekisteriin merkitty yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen
kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä
yksin (prokura on henkilökohtainen eikä siksi ole riittävä valtuuttamaan yrityksen puolesta)
kaupparekisteriin tai YTJ:än merkitty yksityinen elinkeinonharjoittaja
tai henkilö, jolle joku edellämainituista on antanut oikeuden luoda valtuuksia kyseisen
yrityksen nimissä.

Valtuutus täytyy tehdä jokaiselle yrityksen VATI-järjestelmää käyttävälle henkilölle. Käyttäjän
valtuus toimia yrityksen puolesta tarkastetaan aina järjestelmään kirjautumisen yhteydessä.
Valtuutustiedot tarkastetaan Väestörekisterin valtuusrekisteristä sekä kaupparekisteristä.
Huomioithan, että käyttäjän täytyy syöttää yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
uudelleen VATI-järjestelmään, kun käyttäjä on valtuutettu Suomi.fi-valtuudella.

Valtuuksien myöntäminen
•
•

Mene osoitteeseen https://www.suomi.fi/etusivu
Tunnistaudu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla
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•

Siirry valtuuksiin

•
•

Vaihda oikean yläkulman valikosta käyttäjärooliksi yritysrooli
Valitse Lisää uusi valtuus.
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•

Valitse lisää henkilö ja anna valtuutettavan henkilön nimi ja henkilötunnus. Määrittele
myös ajanjakso, jolloin valtuus on voimassa.

•

Valitse valtuus listalta:
Energiahuolto --> Verkonhaltijan valvontatietojen jättäminen

•

Tarkasta tiedot ja lähetä
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Käyttäjät voivat tarkastaa asiointioikeutensa Energiaviraston tietojärjestelmissä Tarkasta asiointioikeutesi -palvelussa https://oikeudet.energiavirasto.fi/
Käyttäjä voi myös itse hakea valtuutta asioida yrityksen puolesta VATI-järjestelmässä. Tällöin
käyttäjä tekee Suomi.fi -palvelussa valtuuspyynnön, jonka yrityksen valtuuttaja vahvistaa
Suomi.fi-valtuuksissa.
Lisätietoa valtuuden pyytämisestä ja valtuuspyyntöjen saapumisesta valtuuttajalle:
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-valtuutta-henkilona
Huomioithan, että jatkossa yritys vastaa täysin itse valtuuksien hallinnoinnista. Mikäli valtuutettu henkilö lähtee yrityksestä, yrityksen valtuuttajan täytyy mitätöidä kyseisen henkilön valtuus asioida yrityksen puolesta.

Yhteystiedot ongelmatilanteissa
Jos Suomi.fi-tunnistautumisessa tai valtuuksien käytössä on ongelmia, apua saa Väestörekisterikeskuksen Kansalaisneuvonnasta https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI
Muissa mahdollisissa ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä Jari Nurmeen Energiavirastossa
(jari.nurmi@energiavirasto,fi, puh. 029 5050 054)

