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Suomi.fi: Valtuudet 

1 Valtuushakemuksen tekemiseen valmistautuminen 

1.1 Mitä tarvitsen valtuushakemusta tehdessä? 

Tarvitset seuraavat tiedot/asiakirjat valtuushakemusta tehdessä: 

1. Valtuuttajan (hyvinvointialueen) nimi ja Y-tunnus. 

2. Mikä valtuustyyppi? 

3. Yhden tai useamman valtuutetun nimi ja henkilötunnus 

4. Valtuusasiat 

5. Voimassaoloaika 

6. Sähköpostiosoite hakemuksiin liittyviä ilmoituksia tai lisäselvityksiä varten 

7. Oma henkilökohtainen sähköinen tunnistusväline 

8. Tieto kuka allekirjoittaa hakemuksen ja allekirjoittajat osoittava asiakirja 

9. Allekirjoittaneiden henkilöllisyystodistukset 

 

1.2 Mikä valtuustyyppi? 

Valtuustyyppi määrittää valtuuden tarkoituksen: onko valtuutetun tarkoitus vain asi-
oida organisaation puolesta vai halutaanko, että valtuutettu pystyy antamaan valtuuk-
sia eteenpäin.  

Suomi.fi-valtuuksissa on käytössä neljä valtuustyyppiä. Tässä tapauksessa näistä 
tarpeellisia ovat ainoastaan kaksi. 

Asiointivaltuus: Asiointivaltuuden saanut henkilö tai organisaatio voi asioida asiointi-
palveluissa valtuuden antaneen yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta 
valituissa valtuusasioissa (esim. yritys valtuuttaa yksittäisen työntekijän tai tilitoimis-
ton hoitamaan yrityksen veroasioita). 

Valtuutusoikeus: Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa Suomi.fi-valtuuksissa 
hänet valtuuttaneen yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön asiointivaltuuksia vali-
tuissa valtuusasioissa (esim. yritys antaa omalle henkilöstöpäällikölleen oikeuden an-
taa omille työntekijöille tai tilitoimistolle asiointivaltuuksia yrityksen henkilöstöasioiden 
hoitamista varten). Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi myös mitätöidä annettuja 
asiointivaltuuksia. Valtuutusoikeudella ei voi asioida asiointipalveluissa, vaan valtuu-
tusoikeuden saaneen henkilön tulee antaa myös itselleen asiointivaltuus, jos hänen 
tarvitsee asioida yrityksen tai yhteisön puolesta. 
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Varsinkin tilanteessa, jossa olette epävarmoja siitä mitä valtuusasioita tarvitaan 
kannattaa yhdelle tai useammalle valitulle henkilölle hakea valtuutusoikeus 
mahdollisimman monella valtuusasialla. Tämä mahdollistaa sen, että valtuusoi-
keuden saanut valtuutettu pystyy itsenäisesti jakamaan asiointivaltuuksia itselleen, tai 
kenelle tahansa organisaation puolesta asioivalle, sitä mukaan, kun tarvetta nousee.  

1.3 Mitä valtuusasioita? 

Suomi.fi-valtuudet perustuvat valtuusasioihin. Eri valtuusasiat mahdollistavat eri asi-
ointipalveluiden käytön.  

Ennen valtuushakemuksen aloittamista on hyvä ottaa selvää, mitä valtuusasioita hy-
vinvointialueen valtuutettu/valtuutetut tarvitsevat. Tarkista kunkin organisaation 
omista ohjeista, mitä valtuuksia tarvitset kyseisessä asiointipalvelussa asiointiin.  

Jos et ole varma mitä valtuusasioita valtuutettu/valtuutetut tarvitsevat kannattaa niitä 
hakea ennemmin enemmän kuin ehkä tarpeellista. Ainoa tapa saada lisättyä valtuus-
asioita olemassa oleviin valtuuksiin on tehdä uusi valtuushakemus.  

Kaikki käytössä olevat valtuusasiat löytyvät täältä: 

https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat 

  

https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat
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2 Valtuushakemuksen tekeminen 

2.1 Mistä pääsen tekemään valtuushakemuksen? 

Mene sivulle https://www.suomi.fi/etusivu/ 

Paina kohdasta Valtuudet: 

 

Siirry sivun alareunaan. 

Paina kohdasta Siirry hakemuksella valtuuttamiseen: 

 

https://www.suomi.fi/etusivu/
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Paina kohdasta Tee valtuushakemus: 
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2.2 Valtuushakemuksen luominen 

Valtuushakemus alkaa kysymällä tietoja valtuuttajasta. 

Valtuuttaja on y-tunnuksellinen hyvinvointialue. Hyvinvointialueet luokitellaan jul-
kishallinnoksi. 

Tee valtuushakemuksella seuraavat valinnat ja paina sivun alareunasta kohdasta 
Seuraava: 
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Kirjoita kohtaan Valtuuttajan Y-tunnus hyvinvointialueen y-tunnus. 

Kirjoita kohtaan Valtuuttajan nimi ”Hyvinvointialue” ja sen perään hyvinvointialueelle 
valittu nimi.  

Paina sen jälkeen kohdasta Seuraava. 

 

Tee seuraavat valinnat ja paina kohdasta Seuraava: 
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Valitse valtuustyypiksi joko valtuutusoikeus tai asiointivaltuus ja paina kohdasta Seu-
raava. 

 

Alla oleva vaihe aukeaa vain, jos valitsit valtuutusoikeuden.  

Paina kohdasta Seuraava. 
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Kirjoita valtuutetuksi valitun henkilötunnus ja nimi sivulta löytyviin kenttiin. Paina koh-
dasta Lisää valtuutetuksi. 

 

Edellisessä kohdassa lisätty valtuutettu näkyy Lisää valtuutetuksi-kohdan alapuo-
lella. 

Uusia valtuutettuja saa lisättyä toistamalla edellisen kohdan toiminnot.  

Kun kaikki halutut valtuutetut on lisätty paina kohdasta Seuraava. 
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Valitse tarvitsemasi valtuusasiat. Valtuusasioita voi hakea kohdassa Rajaa sanalla. 

Valittuasi tarvitsemasi valtuusasiat siirry sivun alareunaan ja paina kohdasta Seu-
raava. 

 

Seuraavassa kohdassa voi lisätä tarkenteita. Tarkenteiden lisääminen ei ole pakol-
lista, eikä todennäköisesti tarpeellista hyvinvointialueen kohdalla. 

Jos et ota tarkenteita käyttöön, paina kohdasta Seuraava. 

Lisätietoa tarkenteista antavat kutakin valtuusasiaa hyödyntävät asiointipalvelut. Jos 
valtuutetulle halutaan antaa tarkennettu valtuus, syötä tarkenteiden arvot asiointipal-
velun ohjeiden mukaisesti.  

Jos valtuushakemukseen on valtuutetuiksi merkitty useampi henkilö, heille kaikille 
voidaan antaa eri tarkenteet. 

Valitse valtuuden voimassaoloaika ja paina kohdasta Seuraava. 
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Valitse hakemuksen toimitustavaksi Lähetän hakemuksen sähköisesti ja paina 
kohdasta Seuraava. 

 

Lisää yhteystiedoksi sähköpostisoite. Kaikki hakemukseen liittyvät ilmoitukset, kuten 
lisätietopyynnöt ja rekisteröinti-ilmoitus, lähetetään tähän sähköpostiin. Huomioi säh-
köpostia valitessa mahdolliset lomat ja poissaolot. 

Paina kohdasta Seuraava. 
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Tunnistaudu Suomi.fi-palveluun henkilökohtaisilla tunnistusvälineilläsi painamalla 
kohdasta Tunnistaudu. 

 

Tunnistautumisen jälkeen palaat samalle sivulle. Paina sivun alareunasta kohdasta 
Tallenna ja siirry lisäämään liitteet. 
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3 Hakemuksen toimittaminen käsiteltäväksi 

Suomi.fi-palveluun tunnistautuneena sähköisesti toimitettava valtuushakemus näyttää 
tältä: 

 

Sinisellä pohjalla näkyvät ohjeet kertaavat miten hakemus tulee toimittaa ja mitä asia-
kirjoja sen liitteeksi tarvitaan.  

3.1 Tarvittavat asiakirjat 

3.1.1 Allekirjoitettu valtuushakemuksen tuloste 

Siirry sivun alareunaan ja paina kohdasta Tulosta tai tallenna hakemus (PDF). 
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Suomi.fi-valtuushakemus tullee allekirjoittaa VATE:ssa asetettujen allekirjoittajien toi-
mesta. 

Jos kaikilla allekirjoittajilla on käytössä DVV:n myöntämät varmennekortit voitte alle-
kirjoittaa tallennetun .pdf-muotoisen valtuushakemuksen sähköisesti niitä hyödyn-
täen. Huomaathan, että Suomi.fi-palveluun tunnistautuminen ei vastaa sähköistä alle-
kirjoittamista. Tallennettu valtuushakemus tulee allekirjoittaa varmennekortilla erik-
seen järjestelmän ulkopuolella ja toimittaa valtuushakemuksen liitteeksi allekirjoitet-
tuna. Muilla tavoin tehtyjä sähköisiä allekirjoituksia ei voida hyväksyä.  

Jos allekirjoittajilla ei ole käytössä varmennekortteja voitte allekirjoittaa valtuushake-
muksen käsin. Tällöin .pdf-muotoinen valtuushakemus tulee tulostaa, allekirjoittaa ja 
skannata uudeksi tiedostoksi, jotta se voidaan liittää valtuushakemuksen liitteisiin. 

Allekirjoitustavasta huolimatta valtuushakemuksen tuloste täytyy toimittaa kokonai-
suudessaan (kaikki sivut). 

Sähköisiä ja käsin tehtyjä allekirjoituksia ei voi yhdistää samalle valtuushakemuksen 
tulosteelle. Allekirjoituksia ei kuitenkaan tarvitse tehdä samalle tulosteelle. Jokainen 
allekirjoittaja voi allekirjoittaa oman kopionsa valtuushakemuksesta. Tällaisessa tilan-
teessa jokaiselta allekirjoittajalta riittää pelkkä allekirjoitussivu, kunhan valtuushake-
muksen tuloste on kertaalleen toimitettu kokonaisuudessaan. 

3.1.2 Allekirjoittajan voimassa olevan suomalaisen passin tai poliisin myöntämän henki-
lökortin kopio 

Jos kaikki allekirjoittaneet ovat allekirjoittaneet sähköisesti hyödyntäen DVV:n myön-
tämää varmennekorttia valtuushakemukselle ei tarvitse liittää kopioita allekirjoittanei-
den henkilöllisyystodistuksista.  

Jokaiselta käsin allekirjoittaneelta vaaditaan voimassa olevan suomalaisen passin tai 
poliisin myöntämän henkilökortin kopio. Ajokortti ei kelpaa henkilöllisyystodistukseksi. 

Jos jollain allekirjoittaneista ei ole voimassa olevaa virallista henkilöllisyystodistusta, 
eikä mahdollisuutta allekirjoittaa sähköisesti DVV:n myöntämää varmennekorttia hyö-
dyntäen hän voi toimittaa asiasta selvityksen ja puhelinnumeron, josta hänet tavoit-
taa. 

Puhelintunnistaminen hidastaa valtuushakemuksen käsittelemistä. 

3.1.3 Valtuuttajaa edustavien henkilöiden toimivallan osoittava asiakirja 

Julkisyhteisöiltä ei yleensä ohjeiden mukaan vaadita toimivaltaa osoittavaa asiakirjaa. 

Valtuushakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme kuitenkin, että liitätte val-
tuushakemukselle asiakirjan/asiakirjoja, joista ilmenee VATE:ssa asetetut allekirjoitta-
jat.  

Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi asettamispäätös ja/tai erikseen laadittu työ-
järjestys. 

Valtuushakemuksen käsittely hidastuu, jos toimivallan osoittavia asiakirjoja, tai sel-
vennystä niihin, joudutaan pyytämään lisäselvityksellä. 
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3.2 Asiakirjojen liittäminen ja valtuushakemuksen lähettäminen 

Kaikki tarvittavat asiakirjat tulee liittää valtuushakemukselle tunnistautuneena.  

Siirry sivun alareunaa. Paina kohdasta Lisää tiedosto.  

Liitä kaikki tarvittavat tiedostot. 

 

Kaikki liitetyt asiakirjat tulevat näkyviin kohdan Liitä tai raahaa tiedostot tähän alle. 

Kun kaikki asiakirjat, mukaan lukien allekirjoitettu valtuushakemuksen tuloste, on lii-
tetty paina sivun alareunasta löytyvästä kohdasta Lähetä käsiteltäväksi. 

 

Valtuushakemuksesi siirtyy Odottaa käsittelyä-tilaan. 
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4 Valtuushakemuksen lähettämisen jälkeen 

4.1 Valtuushakemuksen lähettämisestä ilmoittaminen 

DVV haluaa varmistaa, että hyvinvointialueiden valtuushakemusten käsittely ja rekis-
teröiminen hoituu mahdollisimman sujuvasti. 

Tämän takia pyydämme, että valtuushakemuksen käsittelyyn lähettämisen jälkeen 
lähetät tiedon asiasta sähköpostitse osoitteeseen:  

valtuudet-virkailijavaltuuttamispalvelu@dvv.fi 

Viestin otsikko: Hyvinvointialueen (hyvinvointialueen y-tunnus) valtuushakemus 
(valtuushakemuksen tunnistenumero) 

Viestin sisältö: Hyvinvointialue (hyvinvointialueen nimi) on tehnyt Suomi.fi-valtuus-
hakemuksen (valtuushakemuksen tunnistenumero). 

Korvaa suluissa oleva teksti oman hyvinvointialueesi ja valtuushakemuksesi tiedoilla. 

4.2 Rekisteröity valtuushakemus ja asiointivaltuuden antaminen 

Saat valtuushakemuksen rekisteröimisestä tiedon sähköpostitse valtuushakemuk-
selle ilmoitettuun sähköpostiin.  

Jos hait asiointivaltuuksia pääset suoraan asioimaan valitsemiesi valtuusasioiden 
mukaisiin asiointipalveluihin. 

Valtuutusoikeuden saanut valtuutettu ei pääse suoraan asioimaan asiointipalveluihin.  

Jotta valtuutettu voi asioida sähköisissä palveluissa itse tai antaa valtuuden työnteki-
jällenne tai toiselle yritykselle, hänen tulee antaa asiointivaltuus Suomi.fi-palve-
lussa. 

Asiointivaltuuden antaminen onnistuu näin: 

1. Tunnistaudu henkilökohtaisella pankki- tai mobiilivarmenteella suomi.fi-palve-
luun esimerkiksi täältä: https://www.suomi.fi/valtuudet 

2. Valitse Valtuudet välilehti / otsikko 

3. Valitse: Yrityksen valtuudet 

4. Valitse organisaatio, jonka puolesta haluat antaa valtuuden 

5. Valitse: Anna valtuus 

6. Täytä vaihe – vaiheelta 

7. Lopuksi Vahvista 

mailto:valtuudet-virkailijavaltuuttamispalvelu@dvv.fi
http://suomi.fi/
https://www.suomi.fi/valtuudet
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4.3 Sähköisesti lähetetyn hakemuksen löytäminen ja täydentäminen 

Omat sähköisellä lähettämistavalla lähetetyt tai keskeneräiset hakemuksenne löyty-
vät täältä:  

https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen 

Siirry sivun alareunaan. 

Tunnistaudu palveluun otsikon alta: Omat hakemukset 

Huomioithan, että ainoastaan sellainen henkilö pystyy tarkastelemaan hakemuksen 
tietoja, joka lähetti alkuperäisen hakemuksen tai tallensi sen keskeneräisenä palve-
luun. 

Hakemuksesi saattaa näkyä sivustolla esimerkiksi tilassa "Odottaa liitteitä" tai "Odot-
taa käsittelyä" tai "Odottaa lisätietoja". Kun valitset / klikkaat "odottaa lisätietoja" - ti-
laista hakemusta, se avautuu uudelle sivulle, jonka alareunassa on ikoneita "lisää tai 
raahaa liitteitä" tai "tulosta hakemus". 

Lisää haluamasi liitteet ja lähetä hakemus käsiteltäväksi. 

4.4 Yhteystiedot ongelmatilanteessa 

Ongelmatilanteessa valtuushakemusta koskien voit olla yhteydessä sähköpostitse 
suoraan virkailijavaltuuttamispalveluun. 

Laitathan viestisi otsikon alkuun sanan Hyvinvointialue. 

 

Sähköposti: valtuudet-virkailijavaltuuttamispalvelu@dvv.fi 

 

 

 

https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen
mailto:valtuudet-virkailijavaltuuttamispalvelu@dvv.fi
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 Liite 1: Esimerkki tarpeellisista valtuusasioista 

Tämä lista on esimerkki mahdollisesti tarpeellisista valtuusasioista. Lista ei välttä-
mättä kata kaikkia hyvinvointialueen tarpeita.  

 

1. Ansioihin perustuvien eläketietojen katselu 

2. Eläkeasioiden hoitaminen 

3. Eläkemaksutietojen katselu 

4. Eläkevakuuttajan palveluihin rekisteröityminen  

5. Eläkevakuuttajan palveluihin rekisteröityminen 

6. Eläkevakuuttajapalveluihin rekisteröityminen 

7. Etuustietojen ilmoittaminen 

8. Etuustietojen katselu 

9. Haastehakemuksen ja ulosottohakemuksen tekeminen 

10. Henkilöturvallisuusselvitysten hallinnointi 

11. Konsernitiedonkeruuraportointi 

12. Kuntatalouden tietojen hyväksyminen 

13. Kuntatalouden tietojen kommentointi 

14. Kuntatalouden tietojen raportointi 

15. Kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeen tietopyyntöjen käsittely 

16. Kuntoutusasioiden käsittely 

17. Laskunsaajan eläkesaajatietojen katselu 

18. Liiketoimintakieltorekisteriotteen tilaaminen 

19. Palkkatietojen ilmoittaminen 

20. Palkkatietojen katselu 

21. Palkkatietojen käsittely 

22. Palkkatuen hakeminen 

23. Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen 
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24. Palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksujen katselu 

25. Palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätöstietojen tarkastelu 

26. Tilinpäätöstietojen toimittaminen 

27. Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely 

28. Tulotietojen käsittely 

29. Työeläkevakuutus-asianhoito 

30. Työkyvyttömyystiedon vastaanotto 

31. Työnantajatietojen ylläpito 

32. Työtapaturmailmoitusten käsittely 

33. Työttömyysvakuutusmaksutietojen ylläpito 

34. Valtionavustusten hakeminen 

35. Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi 

36. Valtionavustusten hakeminen ja tietojen ylläpito 

37. Valtionavustusten hakemisen valmistelu 

38. Veroasioiden hoito 

39. Veroilmoittaminen 

40. Yritys ja yhteisö tiedonkeruisiin vastaaminen 

 


