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Suomi.fi-valtuuksien hyödyt
Palveluntarjoajalle / asiointipalvelulle:
•

Suomi.fi-valtuudet tarjoaa henkilön, yrityksen ja yhteisön puolesta asioinnin
tarkistuskyselyt reaaliaikaisiin perusrekisteritietoihin pohjautuen
•

Tarkistuskyselyissä hyödynnettäviä perusrekistereitä ovat mm: Väestötietojärjestelmä (VTJ), Kaupparekisteri,
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ), valtuusrekisteri, RTJ (ORK)

Loppukäyttäjälle:
•

Palvelu mahdollistaa henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin ajasta tai paikasta
riippumatta

•

Palvelun avulla voidaan valtuuttaa toisia osapuolia toimimaan omasta puolesta

•

Esimerkkejä käyttömahdollisuuksista:
•
•

Huoltajan asioiminen alaikäisen lapsensa puolesta
Nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön tai hänen valtuuttamansa henkilön asiointi
edustamansa yrityksen puolesta

Palvelulupauksemme: Mahdollistamme tunnistautuneen henkilön puolestaasiointioikeuden tarkistamisen ja asiointivaltuutuksen tekemisen.
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Suomi.fi-valtuudet -palvelu
§ Tällä hetkellä Suomi.fi-valtuudet-palvelua voi käyttää ainoastaan

sähköisesti Suomi.fi-verkkopalvelun kautta tai erilaisissa
asiointipalveluissa

§ Valtuudet-palvelu on laajentumassa siten, että valtuuksia voidaan

tarkistaa asiointipisteissä, esim. apteekit (kevät 2019)

§ Jossain vaiheessa on myös tarkoitus, että virkailijat voivat luoda

valtuuksia valtuudet-palveluun henkilön puolesta. Tällä pyritään
tavoittamaan sellaiset henkilöt joiden ei ole mahdollista asioida
sähköisesti (2019-2020)

Suomi.fi-valtuuksia hyödyntäviä asiointipalveluja:
§ Omakanta (Kela)

TULOSSA:

§ Parastapalvelua.fi (PSOP)

§ OmaVero (Vero) 9.11.2018

§ Wilma (Pori + muutamia muita kuntia)

§ Tulorekisteri (Vero) 1.1.2019

§ Trafi Oma-asiointi –palvelu

§ Apteekkiasiointi (Apteekkariliitto)

§ Oma Yritys-Suomi (KEHA-keskus)

§ Omakanta, aikuisen puolesta asiointi (KELA)

§ Enterfinland (Migri)

§ ASREK (MML)

§ Astia-palvelu (Kansallisarkisto)

§ ym.

§ Terveyskylän palvelut (HUS)
§ ym.

Valtuuskoodeista
§ Kun Suomi.fi-valtuuksissa henkilö tai yritys antaa toiselle (aikuiselle tai

yritykselle) valtuuden, valtuuskoodilla ja sen kuvauksella rajataan valtuuden
toimivalta, eli mitä asiaa annettava valtuus koskee

§ Oikeus asioida toisen puolesta voi perustua myös
• lakiin (huoltajan oikeus asioida alaikäisen huollettavan puolesta)
• viranomaisen määräykseen (esim. maistraatin vahvistama edunvalvoja)
• viranomaisen päätökseen, jonka pohjalla on hakemus (esim. PRH rekisteröi yrityksen
sekä sen nimenkirjoittajat kaupparekisteriin)
§ Valtuuskoodeja ja valtuuksia ei tarvita esim. huoltajan asioidessa

huollettavansa puolesta tai yrityksen yksinedustusoikeudellisen henkilön
asioidessa oman yrityksensä puolesta

§ Lisätietoa valtuuskoodeista ja niiden määrittelystä:
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/valtuuskoodien-maaritysohje/
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/valtuuskoodienmaaritysohje/hyodynnettavat-ja-tulevat-valtuuskoodit/

Lisätietoa
§ Kokeile Suomi.fi-valtuuksia:
https://www.suomi.fi/valtuudet-tunnistaudu/
Tuotantoympäristön tunnistautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset,
mobiilivarmenne tai varmennekortti.
Testipalveluun ei tarvitse tunnistautua (löytyy saman linkin takaa)
§ Tietoa Suomi.fi-valtuuksista palvelun loppukäyttäjille
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista
§ Lisätietoa jatkokehityksestä kuukausittain Suomi.fi-infossa
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/suomi-fi-infot/

