
KTJkii-rekisterinpidon vahvan 
tunnistautumisen rekisteröinti 

 

KTJkii-rekisterinpito sovelluksessa on siirryttävä vahvaan tunnistamiseen 30.9.2015, koska kiinteistörekisteri 

on luokiteltu korotetulle tietoturvatasolle. Asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnosta (68/2010) 

edellyttää tällaisilta järjestelmiltä käyttäjien tunnistamista vahvalla tunnistamistavalla. Nykyinen kunnissa 

käytössä oleva kirjautumistapa sertifikaattien ja käyttäjätunnusten avulla ei ole asetuksen edellyttämä 

vahva tunnistautumistapa. 

Kuntien valmistautuminen vahvan tunnistuksen käyttöönottoon on hyvä aloittaa jo nyt. Tässä vaiheessa 

käyttäjille julkaistaan Vahvan tunnistautumisen rekisteröinti - linkki, jolla kerätään henkilötiedot nykyisistä 

käyttäjistä. Rekisteröitymisen jälkeen on jo mahdollista käyttää uusia tunnistautumismenetelmiä 

pilottikäytöön avatun linkin kautta. 

Tässä vaiheessa kuitenkin tärkeintä olisi suorittaa käyttäjien rekisteröinnit.  

 

Vahvan tunnistuksen rekisteröinti 
 

 

1. Kirjaudu normaalisti KTJ-rekisterinpitoon Maanmittaulaitoksen sivuilta 

http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-ja-palvelut 

 

2. Klikkaa Ikonia ”Vahvan tunnistautumisen rekisteröinti” 

 

http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-ja-palvelut


3. Aukeavaan selain-ikkunaan kirjoita sama tunnus ja salasana jolla kirjaudut rekisterinpitoon 

 

 

 

4. Onnistuneen kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan tunnistautumaan VETUMA-palveluun. Voit 

käyttää joko mobiilivarmennetta tai pankkitunnistautumista. Poliisin myöntämä varmennekortti ei 

toimi. 

 
 

  



 

 

5. Onnistuneen VETUMA-tunnistautumisen jälkeen saat seuraavanlaisen näkymän: 

 

 

6. Tämän jälkeen voit sulkea selaimen ja jatkaa kirjautumista KTJkii-rekisterinpitoon normaalisti 

nykyisellä menetelmällä tai vaihtoehtoisesti aloittaa pilottikäytön osoitteessa 

https://koekaytto.ktj.fi käyttäen omassa kunnassa käyttöön valittua vahvaa 

tunnistautumismenetelmää. 

 

7. Käyttäjätuki: sovellustuki@maanmittauslaitos.fi  

 

  

https://koekaytto.ktj.fi/


Tunnistusmenetelmät 
 

VETUMA pankkitunnistautuminen 
Käyttäjä voi tehdä tunnistautumisen omilla pankista saamillaan tunnuksilla. Tunnistatuminen tapahtuu 

VETUMAn tunnistuspalvelun kautta. Kaikki siinä saatavilla olevat pankit käyvät tähänkin palveluun.  

 

VETUMA mobiilivarmenne  
Palveluun voidaan tunnistautua VETUMAn mobililivarmenne palvelun kautta. Mobiilivarmenteen käyttö 

edellyttää, että käytettävän puhelinliittymään on hankittu mobiilivarmenne ominaisuus operaattorilta.  

Näin otat mobiilivarmenteen käyttöön 

1. Tarkista ensin organisaation puhelinvastaavalta, onko mobiilivarmenteen käyttö liittymissä 
mahdollista. 

2. Jos on, mobiilivarmenne rekisteröidään operaattorin myymälässä tai operaattorin nettisivuilla 
verkkopankkitunnuksilla. 

3. Jollei ole, on otettava yhteyttä operaattoriin, joka rekisteröi puhelimen SIM-kortilla olevan 
varmenteen tai antaa uuden SIM-kortin, jossa on mobiilivarmenne. Sen jälkeen jatketaan kohdan 2 
mukaisesti 

Huomaathan, että mobiilivarmenne voi olla maksullinen. Kysy hinnat puhelinoperaattoriltasi. MML ei peri 
käytöstä maksua. Sama mobiilivarmenne käy myös mm. joissakin verkkokaupoissa, vakuutusasioiden 
hoidossa ja kuntien asiointipalveluissa. 

 

Toimikortti 
Palveluun voidaan tunnistautua VRK:n myöntämällä toimikortilla. Toimikorttia käyttävät henkilöt pitää 

ilmoittaa MML:lle, jotta tunnistus voidaan aktivoida oikealle kortille. 

 

KATSO tunnistus 
Myös Veron KATSO tunnistuspalvelua voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen. Organisaation pitää 

huolehtia itse palveluun liittymisestä ja hankkia käyttäjille Katso-tunnisteet. Katso-tunnisteen ID pitää 

toimittaa MML:lle tunnistuksen aktivointi varten. 

 


