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Mikä on Katso?
● Katso-tunnistautuminen
on Verohallinnon
tarjoama palvelu, joka
on käyttäjätunnistautuminen
yrityksille ja yhteisöille.
● Katso-tunnistautuminen
edellyttää
y-tunnusta.
● VEETI-järjestelmään
kirjaudutaan Katsotunnisteilla
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Mitä Katso-tunnisteita on?
● VEETI-järjestelmää voi käyttää joko Katso-tunnisteella tai
Katso-alitunnisteella. Katso-tunnisteeseen liittyy useimmiten
pääkäyttäjäominaisuus. Se Katso-tunniste, johon liittyy
pääkäyttäjäominaisuus, on Katso-pääkäyttäjä.
● Katso-tunnuksiin liittyy valtuutuksia, eli rooleja

Katsopääkäyttäjä
Kunta, vesihuoltoosuuskunnan vetäjä tms

Alitunniste 1
Minna Mallikas,
rooli=rajattu katselija

Alitunniste 2
Eero Esimerkki,
rooli=katselija

Alitunniste 3
Timo Tallentaja,
rooli=ylläpitäjä

Alitunniste 3
Tiina Tallentaja,
rooli=ylläpitäjä
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Katso-tunniste
● Katso-tunniste sisältää käyttäjätunnuksen, salasanan ja
kertakäyttösalasanan eli Katso-tunniste on ns. vahva
tunniste. Katso-tunnisteeseen liitetään haltijan henkilötunnus.
Tunnisteen haltija on tunnisteen saadakseen todistanut
henkilöllisyytensä sähköisesti tai asioimalla
henkilökohtaisesti Verohallinnon Katsoasiakasrekisteröintipisteessä.
● Katso-tunnisteeseen voi liittyä Katso-pääkäyttäjäroolin
sisältävä valtuutus. Pääkäyttäjyyteen liittyy 16 merkkiä pitkä
(4 x 4 merkkiä) pääkäyttäjäsalasana. Katso-pääkäyttäjä voi
luoda Katso-alitunnisteita sekä myöntää valtuutuksia, eli
rooleja.
● VEETIä voi käyttää Katso- tunnisteilla, joihin liittyy
pääkäyttäjäominaisuus. Jos organisaatiossa on useampia
VEETIn käyttäjiä tai VEETIn käyttäjä on eri henkilö kuin
organisaation Katso-pääkäyttäjä, tarvitaan alitunnisteita.
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Katso-alitunniste
● Katso-alitunniste sisältää käyttäjätunnuksen ja salasanan,
sitä ei ole kytketty haltijansa henkilötunnukseen.
● Katso-pääkäyttäjä voi luoda Katso-alitunnisteita yrityksen
työntekijöille. Katso-alitunnisteen haltija ei voi hallinnoida
tunnisteeseen liittyviä tietoja (esim. salasana), vaan ne ovat
ainoastaan pääkäyttäjän hallinnoitavissa.
● Kunnan Katso-pääkäyttäjä luo alitunnisteet kunnan
vesihuoltolaitoksen vastuuhenkilölle tai –henkilöille, mikäli
organisaatioilla on sama y-tunnus. Myös osuuskunnan Katsopääkäyttäjä voi luoda alitunnisteita muille saman
organisaation työntekijöille.
● Alitunniste ei edellytä nk. vahvaa tunnistautumista, mutta se
on tästä huolimatta henkilökohtainen. Kaikille VEETIjärjestelmää käyttäville henkilöille luodaan omat alitunnisteet,
eikä tunnisteita tule ottaa yhteiskäyttöön. Tietojen
muokkauksesta jää lokitietoihin merkintä muuttajasta ja
jokainen käyttäjä hyväksyy järjestelmän käyttöehdot.
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VEETI-käyttäjäroolit, eli valtuutukset
● Valtuutukset, eli roolit, ovat Katso-tunnisteeseen ja alitunnisteeseen liitettäviä mandaatteja, jotka antavat tunnisteen
käyttäjälle erilaisia käyttöoikeuksia VEETI-järjestelmään. Katsopääkäyttäjällä on automaattisesti ylläpito-oikeudet VEETIssä, eli
ei tarvitse lisätä itseään mihinkään VEETI-rooliin.
● VEETI rajattu katselijarooli  Rooli oikeuttaa katselemaan
VEETI-järjestelmän tietoja, joita ei ole käyttörajoitettu. Rooli on
tarkoitettu organisaation käyttäjille, jotka eivät tarvitse työssään
käyttörajoitettua tietoa.
● VEETI katselijarooli Rooli oikeuttaa katselemaan samat tiedot
kuin VEETI rajattu katselijarooli sekä lisäksi käyttörajoitettuja
tietoja. Rooli on tarkoitettu organisaation käyttäjille, jotka
tarvitsevat työssään käyttörajoitettua tietoa.
● VEETI ylläpitäjä  Rooli oikeuttaa katselemaan ja muokkaamaan
oman organisaatioin tietoja, myös käyttörajoitettuja tietoja VEETIjärjestelmässä. Rooli on tarkoitettu organisaation käyttäjille, joilla
on oikeus päivittää nykyistä tietoa ja jotka päivittävät vuosittaiset
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tiedot järjestelmään.

Mitä minun pitää tehdä?
Jos ei tiedossa,
nimenkirjoittaja voi
varmistaa
VEROlta
020-697 040
Onko olemassa Katsotunnistetta
(pääkäyttäjyydellä)?

1
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Kyllä, on Katsotunniste, vh-laitoksen
käytössä
Esim. jos vh-laitos
käyttää Katsoa jo
johonkin muuhun

Olemassaolevaan
tunnisteeseen lisätään
VEETI-rooli
Luodaan
tarvittaessa
alitunnisteita

Kyllä, on Katsotunniste, mutta se on
luotu toista
organisaatiota varten
Esim. jos vhlaitoksen nimenkirjoittajalla on Katso

Olemassa olevaan
Katso-tunnisteeseen
lisätään vh-laitoksen ytunnus

3 Kyllä, on Katsotunniste, mutta sitä
käyttää organisaation
muu henkilö (esim.
talousvastaava)

Katso-pääkäyttäjä luo
Katso-alitunnisteen
VEETI-järjestelmän
käyttäjälle
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Ei ole Katso-tunnistetta

Luodaan Katso-tunniste
ja tarvittaessa Katsoalitunnisteet

Tilanne kunnissa
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Kuka tekee mitä?
Pääkäyttäjä
on…

Kuka tarvitsee tunnisteita?
Mitä muuta pitää tehdä?

1

VH-laitoksen
omaa
henkilöstöä

Jos on useampia käyttäjiä niin tarvitaan
alitunnisteita. Jos laitoksen KATSO-pääkäyttäjä
on laitoksen ainoa VEETI-käyttäjä ei tarvita
muita tunnisteita. Katso-tunnisteeseen liitetään
VEETI-rooli.
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VH-laitoksen
omaa
henkilöstöä,
mutta KATSOtunnukseen on
liitetty toinen ytunnus

Jos on useampia käyttäjiä niin tarvitaan
alitunnisteita. Jos laitoksen KATSO- pääkäyttäjä
on laitoksen ainoa VEETI-käyttäjä ei tarvita
muita tunnuksia. Olemassa olevaan Katsotunnisteeseen lisätään vh-laitoksen y-tunnus.
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Kunnan
käyttäjä, ei VHlaitoksella

Kunnan vesihuoltolaitoksen VEETI-käyttäjät,
luodaan alitunnisteita.
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Ei ole

Luodaan Katso-tunniste pääkäyttäjyydellä, ja
tarvittaessa alitunnisteita.
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1. VEETI-roolin (valtuuden lisääminen)
olemassa olevaan Katso-tunnukseen
● Jos käyttäjällä on jo Katso-tunniste, ei tarvita erillistä uutta Katsotunnistetta. VEETIin kirjautumisessa voidaan käyttää olemassa
olevaa Katso-tunnistetta. Katso-tunniste ei ole sellaisenaan
VEETI-järjestelmään käyttövalmis, koska pääkäyttäjän on
annettava VEETI-järjestelmän käyttäjärooli.

● VEETI-järjestelmä yhdistää käyttäjän oikeaan
vesihuoltolaitokseen y-tunnuksen perusteella, mikä välittyy
käytettävästä Katso-tunnisteesta.
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2. Käyttäjällä on jo Katso-tunniste
● Jos käyttäjällä on jo Katso-tunniste, ei tarvita erillistä uutta
Katso-tunnistetta. VEETIin kirjautumisessa voidaan käyttää
olemassa olevaa Katso-tunnistetta. Katso-tunniste ei ole
sellaisenaan VEETI-järjestelmään käyttövalmis, koska
pääkäyttäjän on annettava VEETI-järjestelmän käyttäjärooli.
● Jos henkilöllä on jo Katso-pääkäyttäjyys muusta
yhteydestä, hän voi hakea pääkäyttäjyyttä uuteen
y-tunnukseen Katso-hallintansa vasemmasta yläreunasta
kohdasta ”Uusi pääkäyttäjyys”
● Hyvä ohje:
http://www.vero.fi/download/Uusi_paakayttajyys_Katsotunni
ste_olemassa/%7BEF819EB6-2F05-4C51-B569447EAE85ACBA%7D/5271
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3. Katso-alitunnisteen luominen
● Oman organisaation, tai kunnallisen vesihuoltolaitoksen
tapauksessa oman kunnan organisaation, KATSO-tunnisteita
hallitseva henkilö (Katso-pääkäyttäjä) tekee tarvittavat
alitunnisteen.
● Tunnuksia pyydettäessä kerrotaan järjestelmä, jossa Katsotunnistetta käytetään. Järjestelmästä annetaan seuraavat
tiedot:
○ VEETI (Vesihuollon tiedonhallintajärjestelmä VEETI)
○ Omistaja Maa- ja Metsätalousministeriö
○ Käyttäjärooli, joka tunnuksille tarvitaan
• roolien nimet: VEETI rajattu katselijarooli, VEETI Katselijarooli tai
VEETI Ylläpitäjä

● Katso-tunnisteen lisäksi käyttäjien roolit tulee määritellä.
Valtuuttamisen voi tehdä organisaation Katso-pääkäyttäjä.
● Hyvä ohje:
https://www.vero.fi/download/Alitunnisteen_muodostaminen/%
7B1DF3533E-7008-417D-9154-C7E5B1E8FB5F%7D/4695
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4. Katso-pääkäyttäjätunnuksen
hankkiminen
● Mikäli ei ole tiedossa, onko organisaatiolla jo olemassa
olevat Katso-tunnukset, voi asian selvittää Verohallinnolta:
Pääkäyttäjien henkilöllisyydet voidaan kertoa
puhelinnumerossa 020-697 040 sellaiselle soittajalle, jolla
on organisaatioon nimenkirjoitusoikeus.
● Mikäli vesihuoltolaitos on kaupparekisterissä Katsotunnisteen eli pääkäyttäjyyden saa käyttöönsä henkilö, jolla
kaupparekisteriotteen mukaan on oikeus toimia yrityksen
puolesta (nimenkirjoitusoikeus). Pääkäyttäjyys voidaan
myöntää kaikille, joilla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.
● Vesihuolto-osuuskunta voi avata Katso-tunnisteen, vaikkei
kuulukaan kaupparekisteriin. Tällöin Yhdistysten
nimenkirjoitusoikeus tarkistetaan yhdistysrekisteristä.
Katso-tunnisteen saamiseksi osakkaiden on nimettävä
keskuudestaan henkilö, jonka nimiin tunniste luodaan.
Nimeämiseen voi käyttää valtakirjapohjaa Katso-valtakirja
yhtymille.
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Tietojen syöttäminen ja vastuut
● Organisaation pääkäyttäjän vastuulla on Katsoalitunnisteiden avaaminen, roolien myöntäminen ja
tunnisteiden sulkeminen tarvittaessa. Pääkäyttäjän
vastuulla on tunnisteiden käyttäjänhallinta.
● Kukin Katso-tunnisteen ja Katso- alitunnisteiden omistaja
vastaa järjestelmään syöttämästä tiedosta.

13

Ei tämä toimi!
● Katso-tunnuksia tai –alitunnuksia ei ole mahdollista hakea
jos vesihuoltolaitoksilla ei ole y-tunnusta. Tällöin on hyvä
ottaa yhteys VEETI-tukeen (veetituki@ymparisto.fi)
● VEETI-järjestelmän tiedot on tuotu aiemmasta Velvetjärjestelmästä ja virheet y-tunnuksissa ovat mahdollisia.
● Verohallinnon Katso-sivuille on koottu useita ”usein
kysyttyjä kysymyksiä”: https://www.vero.fi/fiFI/Syventavat_veroohjeet/Usein_kysyttya/Katsotunnistus__
usein_kysyttya(14711)
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Tekninen tuki
● VEETI-järjestelmän tuki
Suomen ympäristökeskus:
veetituki@ymparisto.fi
puh. 029 525 1859
www.ymparisto.fi/veeti

● Katso-tunnisteen tuki
Verohallinnon Katso-tukipalvelu:
katso@vero.fi
puh. 020 697 040
https://www.vero.fi/fiFI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Katsotunnistu
s
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Kiitos! Kysymyksiä?

