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Suomi.fi - Asiointivaltuudet -palvelun 
tavoitteen ”tiiviste” 

Kansallisen asiointivaltuudet -palvelun avulla voidaan 
ensimmäisenä EU:ssa luotettavasti tarkistaa henkilön 
tai yrityksen antamat valtuudet, sähköiset valtakirjat ja 
oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai 
edustamansa yrityksen tai yhteisön puolesta ajasta ja 
paikasta riippumatta. 



• Elämän eri vaiheissa tulee vastaan tilanteita, jolloin joku muu 

pitää valtuuttaa hoitamaan asioita toisen puolesta. 

 Vanhemman tarve asioida alaikäisen lapsensa puolesta 

 Ikääntyneen tarve valtuuttaa toinen henkilö asioimaan 

hänen puolestaan 

 Yrityksen edustajana tarve toimia yrityksen puolesta 

 Muu syy estää henkilöä itseään asioimasta viranomaisten 

kanssa 

 

Asiointivaltuudet ja tarve puolesta asiointiin 



• Nykyisiin perusrekistereihin* pohjautuvat asiointivaltuudet (vaihe 1) 

 Henkilön puolesta: Holhoojan tarve asioida alaikäisen lapsensa 
puolesta 

 Yrityksen puolesta: tarve todentaa yrityksen edustajan 
nimenkirjoitusoikeus eli edustaa ja toimia yrityksen puolesta.  

 

• Uuteen ”Rova-asiointivaltuudet” –rekisteriin pohjautuvat asiakohtaiset 
rajatut asiointivaltuudet (vaihe 2) 

 Henkilön tai yrityksen puolesta: tarve todentaa oikeus asioida 
asiamiehenä päämiehen puolesta tarkemmin rajatussa 
asiakokonaisuudessa (määrämuotoinen sähköinen valtakirja)  
 

. 

* Väestötietojärjestelmä (VTJ), Kaupparekisteri (Krek), Yritystietojärjestelmä (YTJ) jne 

KaPA-ohjelmassa  
Asiointivaltuudet toteutetaan vaiheittain 
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• Tulevaisuudessa (?) MyDataan pohjautuvat asiointivaltuudet  
(vaihe x ei sisälly KaPA/Rova hankkeeseen) 

 Henkilön tai muun puolesta: tarve antaa oikeus käyttää 
henkilökohtaisia itse tallennettuja MyData-tietoja esimerkiksi 
ohjelmistosovellukselle … nämä ovat visioita jatkokehitykselle, 
johon tarvitaan uutta lainsäädäntöä. 

Asiointivaltuudet … jatkokehitys ? 



 

 Suunnitteletko sähköiseen asiointipalveluusi uusia 

ominaisuuksia? 

• Liity pilot-asiakkaaksi vaiheen 1 perusrekisteripohjaiseen 

palveluun 

 

 Onko asiointipalvelussasi tai -prosessissasi tarvetta sähköisille 

määrämuotoisille valtakirjoille ja niiden tarkistuspalvelulle? 

• Ota yhteyttä meihin – etsimme sopivia yhteistyökumppaneita 

kehittämään vaiheen 2 uutta Asiointivaltuudet –rekisteriä ja 

hallintapalvelua 

 

Asiointivaltuudet 
Kehitetään yhdessä - etsimme kumppaneita 



 

 Palvelun käyttö ja hyödyntäminen asiointipalvelussa vaatii oman 

palvelun käyttöliittymään muutoksia ja sopimuksen vrk:n kanssa. 

 Asiointivaltuudet –palvelun käyttö on julkishallinnolle maksutonta 

 Muille (yksityiselle sektorille) palvelun tarjonta maksutta vaatii 

vielä lainsäädännön määrittelyä, jotta EU ja kansallinen 

kilpailulainsäädäntö ei rajoita palvelun tarjontaa maksutta 

 

 

Asiointivaltuudet 
Palvelun käyttöönotto ja kustannukset 
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KIITOS! 
 

Kysymyksiä tai kommentteja  
suomi.fi -asiointivaltuudet –palvelusta 

*** 
Seuraavaksi demoja  

Miten asiointipalvelu voi tarkistaa asiointivaltuuden   


