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1 Asiointikorttikirjautuminen VTJ-ylläpitoon 

Tämän ohjeen alkuosassa kuvataan järjestelmävaatimukset ja teknisen tuen toimen-
piteet VTJ-ylläpidon käyttäjien korttikirjautumisen käyttöönottoa varten, sekä kortinlu-
kijaohjelmiston rekisteriasetukset. Loppuosassa käsitellään käytännön toimenpiteet 
asiointikortin liittämisessä. 

Korttikirjautumisen käyttöönottamiseksi tulee organisaation teknisen tuen varmistaa, 
että työasemille on asennettu soveltuva Internet -selain ja kortinlukijaohjelmisto, jotta 
korttikirjautuminen toimii luotettavasti ja tietoturvallisesti. Seuraamalla tässä ohjeessa 
kuvattuja työvaiheita saadaan korttikirjautuminen käyttöön suunnitellulla tavalla. 

Jos organisaatiossa otetaan korttikirjautuminen käyttöön myös muissa sovel-
luksissa kuin VTJ-ylläpidossa, kysytään PIN-koodi vain selainistunnon ensim-
mäiseen sovellukseen kirjauduttaessa. 

 
2 Järjestelmävaatimukset 

2.1 Internet selain 

Korttikirjautumisen käyttöönotto edellyttää, että käytössä on ajantasainen versio Inter-
net Explorer-, Mozilla Firefox-, Chrome- tai Opera- selaimesta. 

2.2 Kortinlukijaohjelmisto 

Korttikirjautuminen edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämien korttien kanssa 
yhteensopivaa kortinlukijaohjelmistoa. Kortinlukijaohjelmistot ovat ladattavissa mak-
sutta Digi- ja väestötietoviraston nettisivuilta osoitteesta https://dvv.fi/kortinlukijaohjel-
misto.  

VTJ-ylläpidon kanssa käytetään mPollux DigiSign Client –kortinlukijaohjelmistoa, joka 
on saatavissa Windows, Linux ja Mac OS –käyttöympäristöihin. 

HUOM. kortinlukijan tulee aina olla asennettu ennen kortinlukijaohjelmiston asen-
nusta. Windowsia varten julkaistut 32- ja 64-bittiset DigiSign 4.x-versiot tukevat kaik-
kia Windows-käyttöjärjestelmiä Windows 7:sta eteenpäin ja Windows 2008R2 Ser-
ver:stä eteenpäin. Mikäli korttikirjautumista käytetään Mozilla Firefox –selaimella, tu-
lee selaimeen liittää PKCS#11 -moduuli. 

Kaikki kortinlukijaohjelmiston asennukseen ja käyttöön liittyvät ohjeet ovat ladatta-
vissa osoitteesta https://dvv.fi/kortinlukijaohjelmisto. 

2.2.1 Kortinlukijaohjelmiston asetukset 

Tietoturvallisen käytön varmistamiseksi kortinlukijaohjelmiston asetuksissa täytyy 
erikseen huomioida PIN-koodin kysely ja selainten sulkeminen kortin poistamisen jäl-
keen. Asetukset on kuvattu kortinlukijan mukana tulevassa ohjeessa (mPollux Di-
giSign Client –Docs – Käyttäjän käsikirja). 

 

https://dvv.fi/kortinlukijaohjelmisto
https://dvv.fi/kortinlukijaohjelmisto
https://dvv.fi/kortinlukijaohjelmisto
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Lukijaohjelmiston versiota 4.0.4 – 5355 vanhemmat ohjelmistoversiot 

Asetukset noudattavat seuraavaa rekisteripolkua: 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fujitsu\DigiSign Client] 

Rekisteriasetuksissa on huomioitava seuraavat asetukset: 

”closeBrowsers” – asetukselle annettu arvo 1 sulkee selaimet, kun kortti poistetaan 
lukijasta. Arvo 0 ei sulje selaimia kun kortti poistetaan. Tätä asetusta voidaan käyttää 
kun työasemalle kirjaudutaan kortilla. 

Rekisteriarvoja pääsee muuttamaan esim. kirjoittamalla ”regedit” komentokehot-
teessa. Arvojen muuttaminen vaatii järjestelmänvalvojan (admin) oikeudet. 

 

Lukijaohjelmiston versiot 4.0.4 – 5355 ja sitä uudemmat 

Asetukset noudattavat seuraavaa rekisteripolkua: 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fujitsu\DigiSign Client] 

Rekisteriasetuksissa on huomioitava seuraavat asetukset: 

Rekisteriasetukselle HTTPToolkitEnabled on annettava arvo 1. 

” closebrowsersexcludereader” – asetukselle annettu arvo 1 sulkee selaimet, kun 
kortti poistetaan lukijasta. Arvo 0 ei sulje selaimia, kun kortti poistetaan. Tätä asetusta 
voidaan käyttää, kun työasemalle kirjaudutaan kortilla. 

Rekisteriarvoja pääsee muuttamaan esim. kirjoittamalla ”regedit” komentokehot-
teessa. Arvojen muuttaminen vaatii järjestelmänvalvojan (admin) oikeudet. 

2.2.2 Palomuuriavaukset 

Korttikirjautumista käytettäessä tulee käyttäjän työasemalta olla pääsy autentikointi-
palvelimelle: https://organisaatiokortti.2016.vrk.fi/ (IP: 131.207.22.133) 

3 Työasemille tarvittavat toimenpiteet 

Teknisen tuen on huolehdittava, seuraavista toimenpiteistä: 
 

• Kortinlukija on asennettu 

• Kortinlukijaohjelmisto on asennettu tai käytössä olevan versio on varmistettu 

• Rekisteriasetuksiin on tehty tarvittavat muutokset 

• Mozilla Firefoxia käytettäessä PKCS#11 –moduuli on liitetty 
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4 Asiointikortin käyttöönotto VTJ-ylläpitoon kirjautumisessa 

Lopullisen liitoksen voi tehdä ainoastaan asiointikortin haltija ja hänellä tulee olla voi-
massa oleva käyttäjätunnus ja salasana VTJ-ylläpitoon.  

 
 

Kirjaudu VTJ-ylläpitoon normaalisti omalla käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. 

 
    

 
 

Valitse vasemman laidan valikosta ”Liitä organisaatiokortti”, jolloin palvelu siirtyy VTJ-
käyttäjähallintaan. 
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Valitse toistamiseen ”Liitä organisaatiokortti” 

 
      

 
Varmista että sinulla on kortti kortinlukijassa ja valitse ” Jatka”. 
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Näytölle tulee kortin valinta ja PIN-koodin kysely. Syötä oma henkilökohtainen PIN1-
Tunnuslukusi. 

Jos VTJ-ylläpito ei pyydä PIN-koodia, on kortinlukijaohjelmiston asetuksissa 
virhe. Ota yhteyttä oman organisaatiosi tekniseen tukeen asetusten korjaa-
miseksi. 

 

 
Näytölle tulevat asiointikortin tiedot. 

Valitse ”Tallenna” 
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Seuraavaksi saat ilmoituksen, että asiointikortti on liitetty käyttäjätunnukseen. 

Valitse ”Kirjaudu ulos” ja sulje selain. 

 

 
 

Liitettyäsi asiointikortin edellisten ohjeiden mukaan käyttäjätunnukseesi voit nyt kir-
jautua VTJ-ylläpitoon asiointikortilla ja PIN-koodilla. 

Asiointikortin tunnistus voi kestää muutaman sekunnin. Älä poista korttia. Jos et sul-
kenut välillä selainta, ei palvelu kysy PIN-koodia, vaan pääset suoraan VTJ-ylläpi-
toon. 
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5 Sisäänkirjautuminen asiointikortin käyttöönoton jälkeen 

Asiointikortin liittämisen jälkeen et voi enää kirjautua VTJ-ylläpitoon käyttäjätunnuk-
sella ja salasanalla. Korttiliitoksen voi purkaa ainoastaan salasanan vapauttamisella. 
Salasana vapauttaminen pyydetään asiakastuesta. 

Palveluun kirjautuminen tapahtuu aina valitsemalla sisäänkirjautumissivulla Organi-
saatiokortti -kohdasta ”Seuraava” -painike, jonka jälkeen annetaan asiointikortin hen-
kilökohtainen PIN -koodi. 

6 Uloskirjautuminen asiointikortin käyttöönoton jälkeen 

VTJ-ylläpidosta kirjaudutaan ulos ”Kirjaudu ulos”-linkistä, joka näkyy palvelun jokai-
sen sivun yläpalkissa. Palvelusta tulee kirjautua ulos aina ennen asiointikortin poista-
mista lukijasta. 

Tietoturvasyistä on uloskirjautumisen jälkeen suljettava avoinna olevat selainikkunat 
sekä poistuttaessa työasemalta poistettava asiointikortti kortinlukijasta. 

7 Sisäänkirjautuminen asiointikortin puuttuessa 

Jos asiointikorttisi katoaa tai esim. unohdat sen kotiin, voit käyttää VTJ-ylläpitoa, kun 
siirryt kirjautumaan VTJ-ylläpitoon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tällöin korttilii-
toksesi puretaan salasanan vapauttamisella. 

Sinun tulee tietää käyttäjätunnuksesi ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla valitsemasi 
turvakysymyksen vastaus. Jos et muista käyttäjätunnustasi, voit kysyä sitä oman or-
ganisaatiosi VTJ-ylläpidon vastuukäyttäjältä. 

Toimenpiteet asiointikortin puuttuessa: 

• Varaa käyttäjätunnuksesi esille 

• Soita asiakastukeen: 020 343 433 (avoinna 24h) 

• Kerro että olet aiemmin kirjautunut asiointikortilla, mutta nyt se ei ole mahdollista 
ja tarvitset uuden salasanan kirjautuaksesi käyttäjätunnuksella 

• Sinulta kysytään käyttäjätunnus, missä organisaatiossa käytät VTJ-ylläpitoa ja 
sähköpostiosoitteesi 

• Lisäksi sinulta kysytään itse valitsemasi turvakysymys 

• Saat sähköpostilla uuden salasanan, jolloin voit kirjautua taas käyttäjätunnuksella 
ja salasanalla 

Kun sinulla on taas asiointikortti käytössäsi, voit liittää sen uudelleen VTJ-ylläpitoon ja 
kirjautua palveluun jatkossa sillä. Asiointikortin uudelleen käyttöönotto tapahtuu lu-
vussa 1 kuvatulla tavalla. 

Jos et tiedä korttisi PIN-koodia tai kortti on lukkiutunut, täytyy sinun ottaa yhteyttä or-
ganisaatiosi käyttöoikeusyhdyshenkilöön. 
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8 Asiointikortin vaihtuminen 

Uuden asiointikortin saa aina tilanteissa, joissa käyttäjän kortille tallennetut tiedot 
muuttuvat; esimerkiksi silloin kun käyttäjän nimi muuttuu. Uuden asiointikortin saa 
myös rikkoutuneen, kadonneen tai vanhentuneen kortin tilalle. Kortti vaihtuu myös 
tilanteessa, jossa henkilö vaihtaa työpaikkaa. 

Jos käyttäjä saa uuden asiointikortin, tulee hänen uuden asiointikorttinsa käyttöönot-
tamiseksi kirjautua VTJ-ylläpitoon käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja sen jälkeen 
liittää uusi korttinsa käyttäjän ohjeessa kuvatulla tavalla. Uuden salasanan käyttäjä 
saa asiakastuesta. Nimenmuutostilanteissa käyttäjän tulee pyytää organisaationsa 
VTJ-ylläpidon vastuukäyttäjää päivittämään muuttuneet tietonsa VTJ-ylläpidon hallin-
tapalveluihin. 

9 Ongelmatilanteet 

Ongelmatilanteissa sinun tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman organisaatiosi tek-
niseen tukeen, erityisesti Internet-selaimen asetusten osalta. Muissa ongelmatilan-
teissa voit ottaa sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen rahu.info@dvv.fi. Kirjoita viestisi 
otsikoksi ”Korttikirjautuminen  
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