
Miten siirryn Katsosta
Suomi.fi-palveluiden 

käyttäjäksi?
6.10.2020



• Kenelle: 
‒ Webinaari on tarkoitettu erityisesti niille yhteisöille, joilla ei ole 

edustajatietoja rekisteröity kaupparekisteriin kuten mm. kunnat, 
elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, yhdistykset ja julkishallinto 
sekä ne yritykset ja yhteisöt 

‒ Myös yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat ulkoistaneet viranomaisasioinnin 
esimerkiksi ulkomaalaisille tilitoimistoille

• Mitä: 
‒ Webinaarissa esittelemme, miten valtuushakemus täytetään 

virkailijavaltuuttamispalvelussa. 
‒ Kerromme myös miten Kelan, Verohallinnon ja Tullin palveluissa asioidaan 

Suomi.fi-valtuuksilla ja miten Katso-roolit korvataan Suomi.fi-valtuuksien 
valtuusasioilla.

Tervetuloa ! 
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Digi- ja väestötietovirasto
13.00 – 13.10 Tilaisuuden avaus, Katson käyttö päättyy 31.12.2020 – Veli-Matti Mykkänen
13.10 – 13.20 Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet – Mika King
13.20 – 13.30 Tunnistusratkaisu ulkomaalaisten yritysten edustajille, Finnish Authenticator – Saara Oulasvirta
13.30 – 13.50 Miten teen valtuushakemuksen virkailijavaltuuttamispalvelussa, vaihe vaiheelta – Risto Ollikainen
13.50 – 14.00 Vastauksia osallistujilta tulleisiin tunnistusta ja valtuuttamista kysymyksiin

Verohallinto
14.00 – 14.15 Asiointi Verohallinnon ja tulorekisterin palveluissa Suomi.fi-valtuuksilla – Juha Kartano, Verohallinto

Kela
14.15 – 14.30 Suomi.fi-valtuudet Kelan asiointipalveluissa – Marko Korhonen, Kela

Tulli
14.30 – 14.45 Suomi.fi-valtuudet Tullin asiointipalveluissa – Annukka Elonen, Tulli

Asiointipalveluita koskevat kysymykset
14.45 – 15.00 Vastauksia osallistujilta tulleisiin kysymyksiin koskien Verohallinnon, Kelan ja Tullin asiointipalveluita

15.00 Tilaisuus päättyy
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Ohjelma



• Tilaisuus tallennetaan myös myöhemmin katsottavaksi.
• Materiaalit ja webinaaritallenne tullaan jakamaan ilmoittautuneille webinaarin 

jälkeen sähköpostilla toimitettavalla linkillä. 
• Materiaalit tullaan jakamaan suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi.

• Webinaarissa on käytössä chat-viestit. Voit kirjoittaa kysymyksesi chat-viestiin. 
Pyrimme vastaamaan useimpia koskeviin asioihin esityksissä sekä varattuina 
ajankohtina:

 13.50 – 14.00 Vastauksia osallistujilta tulleisiin tunnistusta ja valtuuttamista 
koskeviin kysymyksiin

 14.45 – 15.00 Vastauksia osallistujilta tulleisiin kysymyksiin koskien 
Verohallinnon, Kelan ja Tullin asiointipalveluita
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Webinaarin ohjeistus



• Katso-palvelun käyttö päättyy 31.12.2020 – käyttäjien tulee siirtyä 
Suomi.fi-palveluun 
• KatsoID-tunnistuksen korvaa Suomi.fi-tunnistus
• Katson roolit ja valtuudet korvaa Suomi.fi-valtuudet
• Katso-tunnistusta hyödyntävät virastojen asiointipalvelut tiedottavat omia 

asiakkaitaan palveluidensa muutoksesta ja aikataulusta
• Linkit virastokohtaisiin ohjeisiin löytyvät Katso-palvelun etusivulta 

https://yritys.tunnistus.fi/

1.10.2020 [Esittäjä, Esityksen nimi] 5

Katson käyttö päättyy 31.12.2020

https://yritys.tunnistus.fi/


Tunnistautuminen:
• Vuodenvaihteen jälkeen Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua 

asiointipalveluihin
• Huomaa! Kukin asiointipalvelu siirtyy omalla aikataulullaan. Linkit ohjeisiin 

https://yritys.tunnistus.fi/
• Asiointipalveluissa siirrytään käyttämään vahvoja tunnistusvälineitä kuten 

verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne, poliisin myöntämä henkilökortti tai Digi-
ja väestötietoviraston myöntämä toimikortti

• Erillisiä tunnuksia kuten Katsossa ei Suomi.fi-valtuuksien käyttäjä tarvitse
• Ulkomaalaisten yritysten edustusoikeudellisten henkilöiden tulee korvata Katso-

tunnistus Finnish Authenticator -sovelluksella

Katson roolit ja valtuutukset:
• Vuodenvaihteen jälkeen Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää 

voimassa. 
• Katso-palvelussa nyt olevat valtuudet eivät siirry uuteen palveluun, vaan ne tulee 

luoda Suomi.fi-valtuuksiin
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Katson käyttö päättyy 31.12.2020 – Miten 
vaikuttaa Katso-käyttäjiin?

https://yritys.tunnistus.fi/


• Suomi.fi-valtuudet: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista
• Hakemuksella valtuuttaminen: https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-

valtuuttaminen
• Linkit asiointipalvelukohtaisiin ohjeisiin Katsosta siirtymiseen: 

https://yritys.tunnistus.fi/
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Linkkejä ohjeisiin

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista
https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen
https://yritys.tunnistus.fi/
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