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HuoltoWebissä siirrytään kaksivaiheiseen kirjautumiseen 14.3.2023

Tämä tiedote koskee henkilöitä, jotka kirjautuvat käyttäjätunnus ja salasana -
yhdistelmällä HuoltoWebiin

VARMENNEKORTILLA kirjautuminen ei muutu, vaan jatkuu samanlaisena kuin tällä
hetkellä.

14.3.2023 klo 12.00 alkaen kirjautumisvaihtoehdot ovat:

• Digi- ja väestötietoviraston myöntämä varmennekortti
• kaksivaiheinen kirjautuminen: käyttäjätunnus, salasana ja kertakäyttöinen koodi
todentajasovelluksesta (autentikaattorista) jokaisella kirjautumiskerralla.

Todentajasovellus ladataan älypuhelimeen. Todentajasovellukseksi kelpaa luotettavan
tahon kehittämä sovellus, esimerkiksi Google Authenticator tai Microsoft Authenticator.
Olethan yhteydessä oman organisaatiosi IT-tukeen älypuhelimeen ja
todentajasovellukseen liittyvissä asioissa.

Järjestämme HuoltoWebin käyttäjille suomenkielisen infotilaisuuden tiistaina 14.3.2023 klo
8.15–9.30 ja ruotsinkielisen infotilaisuuden maanantaina 13.3.2023 klo 12.15–13.30.

Lataa kalenterimerkintä 14.3. klo 8.15–9.30 (suomenkielinen)

Lataa kalenterimerkintä 13.3. klo 12.15-13.30 (ruotsinkielinen)

Infotilaisuudet tallennetaan ja tallenteet löytyvät tilaisuuksien jälkeen huoltotietojen
ilmoittaminen -sivulta täältä
Video-ohjeistus sekä kirjalliset ohjeet on saatavilla lähempänä käyttöönottoa huoltotietojen
ilmoittaminen -sivulta täältä
Lisätietoa: huollontuki(at)dvv.fi ja DVV.fi sivulta kohdasta huoltotietojen ilmoittaminen.

Ystävällisin terveisin

DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO
huollontuki(at)dvv.fi

   

HuoltoWeb övergår till tvåfaktorautentisering 14.3.2023

Detta meddelande gäller personer som loggar in på HuoltoWeb med kombinationen
användarnamn och lösenord.

Inloggning med CERTIFIKATKORT ändras inte, utan fortsätter på samma sätt som
för närvarande.

Från och med 14.3.2023 kl. 12.00 inloggningsalternativen:

• Certifikatkort beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
• Tvåfaktorsautentisering: användarnamn, lösenord och engångskod från
autentiseringsappen (autentiseraren) vid varje inloggning.

Autentiseringsappen laddas ner i smarttelefonen. Som autentiseringsapp duger en
applikation som utvecklats av en tillförlitlig aktör, till exempel Google Authenticator eller
Microsoft Authenticator. Kontakta din organisations IT-stöd i frågor som gäller
smarttelefonen och autentiseringsappen.

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://dvv.fi/henkiloasiakkaat
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/vtj-yllapidon-ohjaus/huoltoweb-fin-info-kaksivaiheinen-kirjautuminen-todentajasovelluksen-kyttnotto-.ics
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/vtj-yllapidon-ohjaus/info-gallande-tvafaktorsautentisering-for-vanhemmuusweb-och-huoltoweb--1.ics
https://dvv.fi/huoltotietojen-ilmoittaminen
https://dvv.fi/huoltotietojen-ilmoittaminen
mailto:huollontuki%40dvv.fi
https://dvv.fi/huoltotietojen-ilmoittaminen
mailto:huollontuki%40dvv.fi


Vi ordnar ett finskspråkigt informationstillfälle för användarna av HuoltoWeb tisdag
14.3.2023 kl. 8.15–9.30 och ett svenskspråkigt informationstillfälle måndag 13.3.2023 kl.
12.15–13.30.

Ladda kalenderanteckning 13.3. kl 12.15-13.30 (på svenska)

Ladda kalenderanteckning 14.3. kl 8.15-9.30 (på finska) 

Infotillfällena sparas och inspelningarna hittas efteråt på webbplatsen dvv.fi: Anmälan av
vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet
Videoanvisningarna och de skriftliga anvisningarna finns närmare drifttagningen på
webbplatsen dvv.fi: Anmälan av vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet.

Mer information: huollontuki(at)dvv.fi och dvv.fi: Anmälan av vårdnadsuppgifter till
befolkningsdatasystemet.

Med vänlig hälsning

MYNDIGHETEN FÖR DIGITALISERING OCH BEFOLKNIGSDATA
huollontuki(at)dvv.fi

 

   

Palaute ja yhteydenotot: dvv.viestinta@dvv.fi
Rekisterilähde: Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto, PL 123
(Lintulahdenkuja 2 A), 00531 Helsinki
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