
Rekisteröitymis- ja 
kirjautumisohje

Elenia Aina –palveluun
yritysasiakkaalle
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1. Mene osoitteeseen
https://idm.asiakas.elenia.fi/rekisteroidy

2. Valitse “Yrityskäyttäjä”
3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi (Huom.Yhteen

sähköpostiosoitteeseen voi liittää vain joko yritys- tai yksityisasiakkuuksia.)

4. Kirjoita etunimesi
5. Kirjoita sukunimesi
6. Valitse itsellesi salasana ja kirjoita se tähän. 

Huomioi, että salasanan tulee täyttää
seuraavat ehdot:

a. Siinä on vähintään 8 merkkiä

b. Se sisältää sekä isoja että pieniä kirjaimia

c. Se sisältää myös vähintään yhden numeron sekä erikoismerkin

• Voit halutessasi tarkistaa kirjoittamasi salasanan klikkaamalla
“Näytä Salasana”

• Salasanan vaatimukset näkyvät myös tarkistuslistassa. Puuttuva
vaatimus on merkitty -merkillä. Hyväksytty -merkillä.

7. Kirjoita salasanasi vielä uudelleen.
8. Paina “REKISTERÖIDY YRITYKSENÄ”

4.

Rekisteröityminen
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1. Saat seuraavaksi sähköpostiisi
vahvistuskoodin.

2. Syötä saamasi koodi sille varattuun
kenttään

3. Paina “VAHVISTA”

• Huomioithan, että saamasi koodi on voimassa 24 tuntia. 
Jos koodisi ehtii vanhentua, saat uuden kirjautumalla
sisään osoitteessa https://idm.asiakas.elenia.fi 
sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi ja klikkaamalla
sen jälkeen “Lähetä uusi koodi” –linkkiä.

• Jos taas ehdit sulkea selaimen ennen vahvistuskoodin
syöttämistä, mene osoitteeseen
https://idm.asiakas.elenia.fi ja kirjaudu sisään
sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi ja pääset
syöttämään vahvistuskoodin.

• Jos unohdat salasanasi ennen käyttäjätunnuksen
vahvistamista, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluun
asian selvittämiseksi.

Rekisteröityminen
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Kirjautuminen

Sinut ohjataan kirjautumaan sisään
osoitteessa https://idm.asiakas.elenia.fi

1. Syötä sähköpostiosoitteesi
2. Syötä salasanasi
3. Ja paina “KIRJAUDU SISÄÄN”
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Yrityksen sähkönkäyttöpaikkojen liittäminen 1/3

1.

1. Liittääksesi käyttäjätiliisi
yrityksesi
sähkönkäyttöpaikan, 
klikkaa “Lisää yritys”-
painiketta
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Yrityksen sähkönkäyttöpaikkojen liittäminen 2/3

1.

1. Syötä yrityksenne y-tunnus
2. Syötä yrityksenne asiakasnumero. Tieto 

löytyy yrityksenne verkkopalvelulaskulta tai 
liittymissopimukselta.

3. Syötä yrityksenne sähkönkäyttöpaikan
GSRN-tunnus tai liittymätunnus. 
Käyttöpaikan GSRN-tunnus löytyy
yrityksenne verkkopalvelulaskulta. Mikäli
olet uusi yritysasiakkaamme, etkä ole vielä
saanut ensimmäistä
verkkopalvelulaskuasi, syötä
liittymissopimukseltasi löytyvä
liittymätunnus. Huomioi, että syötetyn
käyttöpaikkanumeron tai 
liittymätunnuksentulee liittyä syötettyyn
asiakasnumeroon. 

4. Klikkaa “Tarkista ja liitä yritystunnus”
5. Mikäli sinulla on useampi y-tunnus, voit

liittää jokaiseen y-tunnukseesi liittyvät
asiakkuudet samalla tavalla.
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Yrityksen sähkönkäyttöpaikkojen liittäminen 3/3

Näet nyt kaikki yrityksenne y-tunnukseen
liittyvät asiakkuudet ja niihin kohdistuvat
sähkönkäyttöpaikat tällä sivulla.

1. Pääset siirtymään Elenia Aina-palveluun
klikkaamalla “Vahvista ja siirry Elenia 
Ainaan” -painiketta

A. Lisäksi voit tarvittaessa päivittää 
Käyttäjäprofiilisi tietoja, kuten vaihtaa 
salasanasi. Käyttäjäprofiilin tietojen 
päivittäminen vaikuttaa vain Elenia Aina 
–palvelun käyttöön.

B. Halutessasi voit päivittää myös 
käyttäjäprofiiliisi liitetyn yrityksesi 
asiakkuuden tietoja. Huomioi, että 
muutokset näihin tietoihin siirtyvät 
automaattisesti myös Elenian
asiakastietojärjestelmään. Voit 
halutessasi päivittää yrityksenne 
yhteystiedot, palautetilinumeron sekä 
markkinointilupien asetuksia.

A.



Kaikki valmista! 
Pääset aloittamaan Elenia Aina –palvelun käytön!
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