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Suomi.fi - 
asiointivaltuudet 

• palvelun  ”tiiviste” 
 

º 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 puolesta ajasta ja 
paikasta riippumatta. 

 



Asiointivaltuudet -palvelut 

Nykyisiin perusrekistereihin pohjautuvat palvelut 
Henkilön puolesta asiointioikeuden tarkistaminen 
Yrityksen puolesta asiointioikeuden tarkistaminen 

 
Uuteen valtuusrekisteriin pohjautuvat palvelut 

 Sähköisen valtakirjan luonti, vahvistaminen ja hallinta 
 Sähköiseen valtakirjaan perustuvan asiointioikeuden tarkistaminen  
kohdistetussa tai rajatussa asiassa 

 



Vaihe 1 (2016):  

• Nykyisiin perusrekistereihin pohjautuvat asiointivaltuudet 
 Henkilön puolesta: Holhoojan tarve asioida alaikäisen lapsensa puolesta 

(VTJ) 

 Yrityksen puolesta: Yrityksellä tarve todentaa yrityksen edustajan 
nimenkirjoitusoikeus eli toimia yrityksen puolesta (Kaupparekisteri) 

 

º Perusrekistereihin pohjautuvat palvelut ovat tuotantovalmiina. Pilot-
asiakkaat aloittavat (1.7.2016 jälkeen) syksyllä 2016. 

Yrityksen puolesta (Verohallinto) ja henkilön puolesta (KELA) 
 

KaPA-ohjelmassa  
asiointivaltuudet –palvelut toteutetaan vaiheittain 



Vaihe 2 (2017):  

• Uuteen Valtuusrekisteriin pohjautuvat asiakohtaiset rajatut 
asiointivaltuudet 

 Henkilön tai yrityksen puolesta: tarve todentaa oikeus asioida 
valtuutettuna (asiamiehenä)  valtuuttajan (päämiehen) puolesta tarkemmin 
rajatussa asiassa (määrämuotoinen sähköisesti tarkistettava valtakirja)  
 

º Valtuusrekisteriin pohjautuvia palveluita suunnitellaan ja kehitetään eivätkä 
ne ole vielä tuotantovalmiina. Ensimmäiset Pilot-asiakkaat aloittavat 
(1.1.2017 jälkeen) keväällä 2017. 

 
 

KaPA-ohjelmassa  
asiointivaltuudet –palvelut toteutetaan vaiheittain 



 
 Asiointivaltuudet –palvelu on tarkoitettu sekä 

julkishallinnon  että yksityisten yritysten käyttöön 
(KaPA-laki) 

 

 Asiointivaltuudet –palvelun käyttö on maksutonta 
sekä julkishallinnolle että yksityisille yrityksille 
(KaPA-laki) 

 

 Vaatimuksia sähköiselle asiointipalvelulle 

 Puolesta asioinnin käyttäminen edellyttää ensin 
vahvaa tunnistautumista (Hetu) 

 Sähköisellä asiointipalvelulla pitää olla oikeus 
käsitellä henkilötietoja  (tarvitaan tietolupa: 
VRK, PRH) 

 

 

Asiointivaltuudet 

• Kenelle palvelu mahdollinen   

• Käyttökustannukset 

• Sopimuksellisia vaatimuksia 
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Sähköinen valtakirja 
Pohjautuu KaPA-lain määrittämään valtuusrekisteriin 



Tyyppi Valtuuttaja Valtuutettu Valtuutuksen kohde / käyttötapaus 

Hlö-Hlö Ikääntynyt henkilö Ikääntyneen 
aikuinen lapsi 

Kelan asiointipalvelu, jossa hoidetaan eläkeasioita 
 

Yritys-Yritys Yritys Tilitoimisto Yritys valtuuttaa tilitoimiston hoitamaan yrityksen kirjanpidon 
 

Yritys-Hlö Yritys Talousjohtaja Toimitusjohtaja luo valtuutuksen yrityksen puolesta talousjohtajalle 
 

Hlö-Yritys Kuntalainen Kunnan 
velkaneuvonta 

Kuntalainen antaa valtuuden kunnan velkaneuvonnalle selvittää 
hänen taloudelliset asiansa eri tahoilta, esim Ulosottoviranomaiselta 
ja perintätoimistoilta 
 

Tahdonilmaisu Henkilö * Henkilö ilmaisee haluavansa viranomaisviestit sähköisesti 
 

Esimerkkejä sähköisistä valtuutuksista 



º Lisää käyttömahdollisuuksia 
º Sähköisen valtuusrekisterin valtuudet mahdollistavat 

laajemmin henkilöiden ja yrityksen välisen puolesta-
asioinnin sähköisissä asiointipalveluissa. 

º Sähköiseen valtuusrekisteriin luodaan ja hallitaan  
tarkempia asiakohtaisia valtuuksia, mitä nykyiset 
perusrekisterit eivät pysty tarjoamaan. 

º Valtuusrekisteristä voidaan tarkistaa oikeus  toimia toisen 
henkilön tai yrityksen puolesta rajatuissa asioissa. 

º Yritykset voivat keskenään valtuuttaa ja puolesta-
asiointiinja jatkovaltuuttaa yrityksen henkilöitä 
edustamaan yritystä 
 

º Edellytyksiä palvelun hyödyntämiseen 
 

º Valtakirjarekisterin hyödyntämiseen tarvitaan sähköistä 
tietojärjestelmää: asiointipalvelua, joka tekee 
tarkistuskyselyn valtuusrekisteristä 

º Kansalainen tai yrittäjä voi tarkistaa ja hallita myönnettyjä 
voimassa olevia  asiointivaltuuksia vahvasti 
tunnistautuneena Palvelunäkymistä (2017) 
 

Sähköinen 
valtuusrekisteri  

• Mitä uutta lisää? 

• Palvelun käytön edellytykset 



Suomi.fi-asiointivaltuudet 
Asiointivaltuuksien kehittämisen aikataulu 

tilanne kesäkuu 2016 



Yrityksen 
yksivaltaisen 
edustajan tarkistus 

 
Yrityksen 
edustamiseen 
oikeutettujen 
tarkistus 

Asiointivaltuuksien aikataulu 2016-2017 

Huoltaja-lapsi-
tarkistus 
valintakäyttöliitty
mällä 

Yrityksen 
yksivaltaisen 
edustajan tarkistus 
valintakäyttöliitty
mällä 

Edunvalvoja-
päämies-tarkistus 

Katso-valtuutukset 
ja -roolit 
tarkistettavissa 
asiointivaltuudet-
palvelussa* 

Valtuusrekisteri: 
Henkilöiden väliset 
valtuutukset 

 

Valtuusrekisteri: 
Tahdonilmaisut 

Valtuusrekisteri: 
Hlö-Yritys, Yritys-
Yritys ja Yritys-Hlö-
valtuudet 

Valtuusrekisteri: 
Katso-valtuutukset 
ja -roolit  
valtakirjoiksi 

Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 

*Katso on yritysten  tapa tunnistautua  
viranomaisten sähköisiin palveluihin. 



KaPA – ohjelman  
Rooli– ja valtuutushankkeen  
Suomi.fi – asiointivaltuudet -palvelu 
 
 
Matti.Hiltunen@vrk.fi 
Hankepäällikkö 

 


