
Suomi.fi-valtuudet
Miten valtuutan työntekijäni asioimaan yrityksen 
saamien valtuuksien perusteella?



Vaihe 1: Asiakasyritys antaa tilitoimistolle asiointivaltuuden
Asiakasyritys voi antaa tilitoimistolle valtuuden veroasioiden
hoitamiseen tämän sivun kohdassa "Miten annan yrityksenä 
valtuuden toiselle yritykselle?" kuvatulla tavalla.

Tilitoimisto voi myös itse pyytää valtuutta asiakasyritykseltä 
Pyydä valtuutta yrityksen puolesta -ohjeessa kuvatulla tavalla. 
Tutustu myös Verohallinnon ohjeeseen Tilitoimisto pyytää 
Suomi.fi-valtuutusta.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/tilitoimisto-pyytaa-valtuutusta/


Vaihe 2: Tilitoimisto antaa kirjanpitäjälle edustamisvaltuuden
Henkilöllä, jolla on rekisteritietoihin perustuva tilitoimiston 
edustusoikeus, tai tilitoimiston työntekijöillä ei ole 
automaattisesti valtuutta asioida asiakasyrityksen puolesta.

Edustusoikeudellisen henkilön pitää antaa joko itselleen tai 
jollekin työntekijälleen edustamisvaltuus.
Jotta kirjanpitäjä voi asioida yrityksen saamilla valtuuksilla, 
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 ja yritys, jonka puolesta 
haluat antaa kirjanpitäjälle valtuuden.





Valitse Anna valtuus.



Valitse valtuuden 
tyypiksi Edustamisvaltuus. Tämä 
tarkoittaa, että annat kirjanpitäjälle 
oikeuden asioida tilitoimistolle 
annettujen valtuuksien perusteella 
valitsemissasi asioissa.



Lisää seuraavassa vaiheessa 
kirjanpitäjän tiedot valtuutetuksi 
kohdassa Lisää henkilö. Täytä henkilön 
sukunimi, etu- tai kutsumanimi ja 
henkilötunnus ja valitse Lisää. Voit 
halutessasi valtuuttaa kerralla yhden 
tai useamman kirjanpitäjän hoitamaan 
asiakasyrityksen veroasioita.



Valitse seuraavassa vaiheessa 
valtuusasiat eli asiat, joihin liittyen 
haluat antaa kirjanpitäjälle oikeuden. 
Tarkista valtuusasian kuvauksesta, mitä 
kullakin valtuudella voi tehdä. Voit 
antaa edustamisvaltuuden 
asiakohtaisesti tai valita kerralla useita 
valtuusasioita tai kokonaisen 
asiakategorian. Näet valitsemasi 
valtuusasiat sivun lopussa, jossa voit 
myös poistaa valitsemiasi asioita.

• Löydät veroasiointiin liittyvät 
valtuusasiat kirjoittamalla 
hakukenttään vero. Jos haluat, että 
kirjanpitäjä voi hoitaa 
asiakasyrityksen kaikkia veroasioita, 
valitse Veroasioiden hoito. Jos 
haluat, että kirjanpitäjä hoitaa 
pelkästään veroilmoittamista, 
valitse Veroilmoittaminen. 



Ota käyttöön valtuuden tarkenne, jos 
haluat rajata tai kohdentaa 
edustamisvaltuuden koskemaan vain 
tiettyjä asiakasyrityksiä.

• Ilman rajaamista edustamisvaltuus 
oikeuttaa hoitamaan kaikkien 
nykyisten ja myös tulevien 
asiakasyritysten asioita valitussa 
asiassa.

• Käytä valtuuden asiakaskohtaista 
kohdentamismahdollisuutta 
harkiten, koska sen käyttö lisää 
hallinnoitavien valtuuksien määrää.

• Veroasioinnissa on käytössä 
asiakastunnus-tarkenne.



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.

Tilitoimiston antama edustamisvaltuus 
näkyy vahvistuksen jälkeen Annetut 
valtuudet -sivulla.

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



Vaihe 3: Työntekijä asioi asiakasyrityksen puolesta
Kun kirjanpitäjä on saanut edustamisvaltuuden, hän voi hoitaa 
valittuja asioita asiakasyrityksen puolesta kirjautumalla 
henkilökohtaisilla tunnistautumisvälineillään OmaVeroon ja 
valitsemalla asioinnin yrityksen puolesta. Tämän jälkeen hän 
valitsee asiakasyrityksen, jonka puolesta haluaa asioida.

Asiakaskohtaisen edustamisvaltuuden saanut kirjanpitäjä voi 
valita ainoastaan asiakkaita, joiden asioiden hoitamiseen 
hänellä on voimassa oleva valtuus.




