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• Elämän eri vaiheissa tulee vastaan tilanteita, jolloin joku 
muu pitää valtuuttaa hoitamaan asioita 
 Huoltajan 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 

Tarve puolesta asiointiin 



º Mahdollistaa sähköisten palveluiden 
tarjoamisen asiakasryhmille, jotka ovat itse 
estyneitä 

 

º Kustannussäästö asioinnin siirtyessä 
sähköiseen kanavaan 5 – 15 (?) € per asiointi 

 

º Kuinka paljon arvoa lasketaan asiakkaan  
º ajan säästölle ? 

º parantuneelle palvelukokemukselle ? 

Hyödyt 

• Väestön ikärakenne 2015 

0-17  1.000.000 

18-65 3.500.000 

65 - 1.000.000 

 

• Yrityksien asioinneista 
 100%  
toisen puolesta asiointeja 

 



Suomi.fi - 
Asiointivaltuudet 

 

º Kansallinen sähköisen asioinnin 
tukipalvelu 

 

º Yhdistää valtuuksia ja oikeuksia 
sisältävien rekisterien tiedot palveluksi 

 

º Keskitetty palvelu käyttäjille 
valtuuksien antamiseen ja hallinnointiin 



Suomi.fi - 
Asiointivaltuudet 

• Käyttöoikeus 

• Veloitukset 

• Vaatimukset 

• Tuki liittymiselle 

º Palvelu julkisten ja yksityisten 
organisaatioiden käytettävissä 

º Ei käyttökustannusveloituksia 

 

º Vaatimuksena  
º Asioivan henkilön tunnistamisessa käytetään 

vahvaa sähköistä tunnistamista 
º Oikeus käsitellä asiakkaiden yksilöiviä tunnuksia 

 

º Julk.hallinnon toimijoille tarjolla VM:n 
rahoitusta Asiointivaltuuspalveluun 
liittymiseen 



Valtuuksien 
tarkastus 

Valtuuksien 
hallinnointi 

Asiointivaltuus-
palvelu 

• Valtuuksien perusrekisterit: 
Väestötietojärjestelmä (VTJ) valmis 

Kaupparekisteri, säätiörekisteri valmis 

Valtuusrekisteri  1Q/2017 

Yhteisötietojärjestelmä (YTJ)  4Q/2016 

Edunvalvontatietovaranto 2Q/2017 

• Valtuuksien 
tarkastustoiminnot 
perusrekistereistä valmiina 

• Valtuuksien hallinnointi  tulee 
tapahtumaan Suomi.fi:n 
palvelunäkymien kautta 

 

Valtuuksien perusrekisterit 

VTJ 
Kauppa-
rekisteri 

Valtuus-
rekisteri 

YTJ 
Edun-

valvonta 

Asiointivaltuuspalvelu 

Suomi.fi- 
Palvelunäkymät 

Organisaation 
asiointipalvelu 

. . . 
  



º Tekes - asiointipalvelu 
º Yrityksen nimenkirjoittajaoikeuden tarkastaminen  rahoituksen asiointipalvelua 

käytettäessä. 

º Vero – Ilmoitin.fi 
º Yrityksen toimitusjohtajan tai as.oy:n isännöitsijän roolin tarkastaminen kun 

toimittavat ilmoituksia verolle. 

º Hyvis.fi 
º Ensivaiheessa käyttöön Etelä-Savon sote-palveluiden ajanvarauksissa. Huoltaja-

lapsi –suhteen tarkastaminen. 

º beta.Suomi.fi/yrityksille 
º Käyttäjän yritysroolien esittäminen ja siirtyminen yrityksen edustajana yrityksen 

palvelunäkymään. 

Liitetyt asiointipalvelut 



º Valtuuksien perusrekistereitä … 

º Lisää asiointipalveluita … 
º Näistä tarkemmin kun aktualisoituvat 

 

º Valtuusrekisteri (1Q/2017) 

º Valtuuksien luonnin ja ylläpidon käyttöliittymät kokeiltavaksi 
(11/2016) 

 

Tulossa … 



º eSuomi.fi – Asiointivaltuudet 
º Käyttötapauskuvauksia asiakkaiden käyttöönotoista 

º käyttötapausesimerkkejä valtuusrekisterin ja valtuuksien hyödyntämisestä 

 

º Palvelukuvaus 

º Käyttöönottoon liittyvää materiaalia 

º Teknisiä rajapintakuvauksia 

º … 

Materiaalia 
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