
Suomi.fi-valtuudet
Miten valtuutan työntekijäni hallinnoimaan yrityksen 
saamia valtuuksia?



Tässä esimerkissä kuvataan, miten yritys voi valtuuttaa työntekijänsä 
hallinnoimaan yrityksen saamia valtuuksia ja antamaan valtuuksia 
muille yrityksen työntekijöille (edustajan valtuutusoikeus). 
Näin voi toimia esimerkiksi tilitoimisto, joka voi valtuuttaa työntekijänsä 
hoitamaan edellä mainittuja asioita.

Kun haluat antaa työntekijällesi oikeuden hallinnoida yrityksen saamia 
valtuuksia ja valtuuttaa muita työntekijöitä, toimi näin:



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



Jos käytät verkkopankkitunnuksiasi, 
noudata pankin ohjeita 
tunnistautumiseen.



Valitse aloitussivulta Asioi yrityksen 
puolesta. Sinulla voi olla oikeus asioida 
yhden tai useamman yrityksen 
puolesta. Valitse yritys, jonka puolesta 
haluat antaa valtuuden.





Valitse Anna valtuus.



Valitse valtuuden tyypiksi Edustajan 
valtuutusoikeus. Tämä tarkoittaa, että 
annat työntekijällesi oikeuden 
valtuuttaa muita työntekijöitä 
hoitamaan asioita yrityksesi saamien 
valtuuksien perusteella.



Lisää seuraavassa vaiheessa 
työntekijän tiedot valtuutetuksi 
kohdassa Lisää henkilö. Täytä henkilön 
sukunimi, etu- tai kutsumanimi ja 
henkilötunnus ja valitse Lisää. Voit 
halutessasi valtuuttaa useita henkilöitä 
samalla kerralla.



Valitse seuraavassa vaiheessa 
valtuusasiat eli asiat, joihin liittyen 
haluat antaa työntekijällesi edustajan 
valtuutusoikeuden. Tarkista 
valtuusasian kuvauksesta, mitä kullakin 
valtuudella voi tehdä. 

Voit antaa tämän valtuuden 
asiakohtaisesti tai valita kerralla useita 
valtuusasioita tai kokonaisen 
asiakategorian. Näet valitsemasi 
valtuusasiat sivun lopussa, jossa voit 
myös poistaa valitsemiasi asioita.

• Löydät esimerkiksi veroasiointiin
liittyvät valtuusasiat kirjoittamalla 
hakukenttään vero tai 
tulorekisteriin liittyvät asiat 
kirjoittamalla hakukenttään palkka.

• Voit antaa edustajan 
valtuutusoikeuden asiakohtaisesti 
tai valita kerralla useita 
valtuusasioita tai koko 
asiakategorian.



Joitakin valtuuksia voi rajata tai kohdentaa 
koskemaan vain tiettyjä asioita tai organisaatioita. Jos 
otat valtuuden tarkenteen käyttöön, voit seuraavassa 
vaiheessa lisätä tarkenteen niihin valtuusasioihin, 
joissa se on käytössä. Käytä tarkennetta vain, kun olet 
saanut ohjeet sen käyttöön.

• Tulorekisterissä valtuusasiassa Palkkatietojen 
ilmoittaminen on käytössä tarkenne 
aliorganisaation tunniste. Sen avulla voit rajata 
jakaa yrityksen toimintoja erillisiin kokonaisuuksiin 
ja rajata valtuuden koskemaan esimerkiksi 
toimihenkilöiden palkkoja tai tiettyä yrityksen 
osastoa.

• Huomioi, että jos rajaat valtuuden asiaa 
aliorganisaation tunnisteella, on samaa 
aliorganisaation tunnistetta käytettävä myös 
silloin, kun yrityksen tietoja ilmoitetaan 
tulorekisteriin.

• Tarkemmat ohjeet aliorganisaation tunnisteen 
käytöstä löydät tulorekisterin Aliorganisaation 
tunniste rajaustarkenteena tulorekisterissä -
sivulta.

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/valtuutus/rajaustarkenne/aliorganisaation-tunniste/


Määrittele seuraavassa vaiheessa 
valtuuden alkamispäivä ja 
voimassaoloaika joko valitsemalla 
päättymispäivä tai 1, 5, 15, 20 tai 25 
vuotta alkamispäivästä. Voit 
tarvittaessa peruuttaa valtuuden 
kesken voimassaoloajan.



Siirry seuraavaan vaiheeseen tarkistamaan, että kaikki 
valtuuden tiedot ovat oikein ja vahvista valtuus. 
Saat kuittauksen, että valtuuden vahvistaminen onnistui.



Yrityksesi antama valtuus näkyy 
vahvistuksen jälkeen Annetut 
valtuudet -sivulla.

Valtuuden saanut työntekijä näkee 
saamansa valtuuden Saadut valtuudet 
-sivulla, kun hän asioi Suomi.fi-
valtuuksissa omana itsenään.



Työntekijä, jolle on annettu edustajan 
valtuutusoikeus, voi toimia yrityksen 
puolesta seuraavasti:

• Työntekijä voi käyttää Suomi.fi-
valtuuksia yrityksen puolesta ja 
antaa toisille työntekijöille valittuun 
valtuusasiaan liittyviä 
edustamisvaltuuksia.

• Työntekijä näkee kaikki valittuun 
valtuusasiaan liittyvät valtuudet, 
jotka yritys on saanut.

• Työntekijä voi myös pyytää 
valittuun valtuusasiaan liittyviä 
valtuuksia yrityksen organisaatio-
tai henkilöasiakkailta. Esimerkiksi 
tilitoimiston työntekijä, jolla on 
edustajan valtuutusoikeus 
asiassa palkkatietojen 
ilmoittaminen, voi pyytää 
tilitoimiston puolesta 
asiakasyritykseltä valtuuksia 
ilmoittaa sen puolesta palkkatietoja 
tulorekisteriin.




