
Suomi.fi-valtuudet
Miten annan asiointivaltuuden toiselle yritykselle?







Miten annan valtuuden yrityksen 
puolesta?

Valtuuden antamisessa on viisi 
vaihetta.

Tunnistaudu ensin sisään Suomi.fihin
henkilökohtaisella 
tunnistautumisvälineellä, kuten 
verkkopankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella.



Jos käytät verkkopankkitunnuksiasi,
noudata pankin ohjeita
tunnistautumiseen.



Valitse asiointi yrityksen puolesta ja 
minkä yrityksen puolesta haluat 
asioida. Kun haluat asioida toiminimen 
puolesta, valitse silloinkin yritys.





Aloita painamalla Anna valtuus.



Vaihe 1: Valtuustyypin 
valitseminen

Yritysten ja toiminimien valtuuksia on 
neljää eri tyyppiä, joista kaksi liittyy 
yrityksen itsensä antamiin valtuuksiin 
ja kaksi yritykselle annettuihin 
valtuuksiin.



Vaihe 2: Osapuolten valitseminen

Kun annat valtuuden yrityksen 
puolesta, yritys toimii valtuuttajana. Y-
tunnus ja yrityksen nimitiedot haetaan 
automaattisesti kaupparekisteristä ja 
YTJ:stä.

Kun valtuutat henkilön, täytä hänen 
sukunimensä, etu- tai kutsumanimensä 
ja henkilötunnuksensa. Yrityksen 
valtuuttaman henkilön täytyy olla 
täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Voit 
halutessasi valtuuttaa useita henkilöitä 
samalla kerralla.

Kun valtuutat yrityksen, täytä Y-
tunnus. Voit myös hakea yritystä 
nimellä. Voit halutessasi valtuuttaa 
useita yrityksiä samalla kerralla.



Jos valtuutat kerralla useita henkilöitä 
tai yrityksiä, on antamasi valtuus 
kaikille sama: yrityksesi toimii 
valtuuttajana, kaikki valtuutetut voivat 
asioida samoissa asioissa ja valtuus on 
voimassa saman ajan.



Vaihe 3: Valtuusasioiden 
valitseminen

Valitse listalta haluamasi valtuusasia
klikkaamalla sen nimeä. Voit selata 
listaa tai hakea valtuusasioita nimellä 
tai kuvauksessa esiintyvällä sanalla, 
asiakategorialla tai asiointipalvelun 
nimellä. Tarkista valtuusasian 
kuvauksesta, mitä valtuutettu voi 
kullakin valtuudella tehdä yrityksesi 
puolesta.

Voit valita kerralla useita valtuusasioita 
tai kokonaisen asiakategorian. Sinun 
on valittava vähintään yksi valtuusasia 
ennen kuin voit siirtyä eteenpäin. Näet 
valitsemasi valtuusasiat sivun 
alareunassa, jossa voit myös poistaa 
valtuusasioita.



Jos valitsemassasi valtuusasiassa on 
käytössä valtuuden tarkenne, voit 
tarvittaessa ennen eteenpäin 
siirtymistä rajata tai kohdentaa 
valtuuden koskemaan vain tiettyjä 
kohteita. Käytä tarkennetta vain, kun 
olet saanut ohjeet sen käyttöön.



Vaihe 4: Voimassaoloajan 
määritteleminen

Valtuudelle on aina määriteltävä alku-
ja loppupäivämäärä.

Voit antaa valtuuden voimassaoloajan
joko päivämäärinä tai valita sen 
voimassaoloajaksi 1, 5, 15, 20 tai 25 
vuotta. 

Valtuus voi olla voimassa vähintään 
vuorokauden ja enintään 25 vuotta.



Vaihe 5: Valtuuden vahvistaminen

Tarkista, että valtuuden tiedot ovat 
oikein:
• Yrityksesi on valtuuttaja eli annat 

valtuutetulle oikeuden asioida 
yrityksesi puolesta.

• Kenet olet valinnut valtuutetuksi eli 
kuka voi asioida yrityksesi puolesta.

• Missä asioissa olet antanut 
valtuutetulle oikeuden asioida 
yrityksesi puolesta.

• Onko määrittelemäsi 
voimassaoloaika oikein eli mistä 
alkaen ja mihin asti valtuus on 
voimassa.

Jos haluat muuttaa tietoja ennen 
valtuuden vahvistamista, 
voit palata vaiheissa taaksepäin.
Yrityksesi puolesta antamasi valtuus on 
voimassa alkupäivämäärästä lähtien 
sen jälkeen, kun olet vahvistanut sen.



Mistä näen yrityksen puolesta 
annetut valtuudet?

Näet yrityksesi puolesta annetut 
valtuudet Annetut valtuudet -sivulla, 
kun asioit Suomi.fi-valtuuksissa 
yrityksen puolesta. Voit tarkastella eri 
valtuuksia rajaamalla niitä 
valtuustyypin mukaan tai hakea vain 
tietylle henkilölle tai yritykselle 
annetut valtuudet. Kun klikkaat 
valtuutetun nimeä, voit tarkastella 
valtuuksia tarkemmin.

Valtuutetut näkevät saamansa 
valtuudet Saadut valtuudet -sivulla.
Päättyneet valtuudet -sivulla näet 
valtuudet, joiden voimassaoloaika on 
päättynyt tai jotka on mitätöity ennen 

voimassaoloajan päättymistä.



Voit käyttää uuden valtuuden pohjana 
aikaisemmin yrityksen puolesta 
annettua valtuutta. 
Voit kopioida uuden valtuuden 
pohjaksi voimassaolevan tai 
päättyneen valtuuden.

Jos haluat antaa toiselle henkilölle tai 
yritykselle valtuuden asioida asioissa, 
joihin on aikaisemmin annettu valtuus 
jollekulle henkilölle tai yritykselle 
kopioi valitsemasi valtuusasia uuden 
valtuuden pohjaksi. 

Jos haluat peruuttaa valtuuden kesken 
voimassaoloajan mitätöi valitsemasi 
valtuus. Näet mitätöidyt valtuudet 
Päättyneet valtuudet -sivulla. Huomioi, 
että valtuutettu ei saa automaattisesti 
tietoa valtuuden mitätöimisestä.




