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Tunnistus
Valtuudet

Katso-palvelun käyttö päättyy vuoden 2020 
loppuun mennessä



Peruslähtökohdat
 Valtuudet tulee tehdä Suomi.fi-

valtuuksiin - Katsossa nyt olevat 
valtuudet EIVÄT siirry uuteen palveluun.

 Suomi.fi-palveluiden ja viranomaisten 
asiointipalveluiden käyttämiseksi ei 
tarvita erillisiä tunnuksia – käyttäjä 
tunnistautuu aina vahvasti omilla 
henkilökohtaisilla tunnistusvälineillään.

• pankkitunnisteet,
• mobiilivarmenne
• poliisin myöntämä henkilökortti
• Digi – ja väestötietoviraston myöntämä 

toimikortti esimerkiksi organisaatio- tai 
sotekortti

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuudet
Virkailijavaltuuttamispalvelu



Miten eri organisaatiot saavat valtuudet tehtyä Valtuudet-palveluun

Kaikki yritykset
Oy, Ky, Ay,

elinkeinonharjoittajat, 
osuuskunnat yms.

Yhdistykset
(yksinedustusoikeus)

Yhdistykset
(Kaksi yhdessä tms. 

nimenkirjoitusoikeus)

Kunnat, kuntayhtymät, 
valtion virastot, 

seurakunnat, säätiöt, ALV-
yhtymät

Ulkomaalaiset yritykset

PRH

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuudet

Virkailijavaltuuttamis-
palvelu

Sähköinen palvelu

Virkailijavaltuuttamis-
palvelu

Sähköinen palvelu

Virkailijavaltuuttamis-
palvelu

Dokumentit postissa



Valtuustyypit

• Asiointivaltuus: Asiointivaltuuden saanut henkilö, yritys tai yhteisö 
voi asioida valtuuden antaneen yrityksen tai yhteisön puolesta.

• Valtuutusoikeus: Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa 
yrityksen tai yhteisön asiointivaltuuksia toisille henkilöille, 
yrityksille tai yhteisöille.

• Edustamisvaltuus: Edustamisvaltuuden saanut henkilö voi asioida 
yritykselle tai yhteisölle valtuuden antaneen henkilön tai toisen 
yrityksen tai yhteisön puolesta.

• Edustajan valtuutusoikeus: Edustajan valtuutusoikeuden saanut 
henkilö voi antaa yritykselle tai yhteisölle valtuuden antaneen 
henkilön, yrityksen tai yhteisön edustamisvaltuuksia toisille 
henkilöille ja pyytää toisilta yrityksiltä, yhteisöiltä tai henkilöiltä 
asiointivaltuuksia valtuuttajan asioiden hoitamiseen.

Katso Suomi.fi-valtuudet ohjeet https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista

Näitä valtuustyyppejä käytetään silloin, 
kun joku henkilö tai yritys/yhteisö 
valtuutetaan toimimaan omaan 
organisaatioon liittyvissä asioissa eri 
asiointipalveluissa

Näitä valtuustyyppejä käytetään silloin, 
kun oma yritys/yhteisö saa toiselta 
yritykseltä/yhteisöltä valtuudet toimia 
heidän puolesta heidän organisaatioon 
liittyvissä asioissa eri asiointipalveluissa.

Yritys tai yhteisö voi antaa seuraavanlaisia valtuuksia 
(henkilö voi antaa vain asiointivaltuuksia)

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista


 Suomi.fi-valtuudet
• Tietoa Valtuuksista

 Suomi.fi / DVV – tiedotteet
• Katso-palvelu päättyy – siirry nyt

Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi
• Usein kysyttyä Suomi.fi-

valtuuksista ja 
virkailijavaltuuttamispalvelusta

• Yhdistykset
• Katso-palvelun käyttö päättyy –

Näin kunta siirtyy Suomi.fi-
valtuuksiin
o Täällä linkki ohjevideoon

Ohjeet ja ohjevideo

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista
https://dvv.fi/katsosta-suomi.fi-palveluun
https://dvv.fi/-/usein-kysyttya-suomi.fi-valtuuksista-ja-virkailijavaltuuttamispalvelusta
https://dvv.fi/-/katso-palvelun-kaytto-paattyy-nain-kunta-siirtyy-suomi.fi-valtuuksiin


Yritys.tunnistus.fi –sivulla on kooste linkeistä asiointipalveluiden ohjesivuille
Katso-tunnistaminen ja -valtuuttaminen päättyvät vaiheittain ja kukin 
viranomainen tiedottaa muutoksista omien asiointipalveluidensa osalta.
Saat tarkempia tietoja muutosten ajankohdista ja tarvittavista 
toimenpiteistä kunkin asiointipalvelua tarjoavan viranomaisen sivuilta:

• Kela
• Tulli
• Tulorekisteri
• Verohallinto
• KEHA/TE-palvelut
• Työ- ja elinkeinoministeriö
• Keva

Lisätietoja tarvittavista valtuuksista löytyy 
asiointipalveluiden sivuilta

https://www.kela.fi/katson-korvaaminen
https://tulli.fi/asiointi-info/tunnistautuminen
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/valtuutus/siirry-katso-palvelusta-suomi.fi-palveluun/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/
https://asiointi.mol.fi/tomas/aloitussivu.jsf?kieli=fi
https://www.rakennerahastot.fi/346
https://www.keva.fi/tyonantajalle/verkkopalvelu/


Seuraavaksi Ulkomaalaisen tunnistuspalvelu –
Finnish Authenticator



dv v.f i

Kiitos
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