Aluehallinnon asiointipalvelu
Tunnistautuminen ja asiointivaltuudet
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Asioija (henkilö) kirjautuu
palveluun aina vahvasti
tunnistautuneena, suomi.fi
-tunnistautumista
hyödyntäen:
• varmennekortilla
• mobiilivarmenteella
• pankkitunnuksella

17.9.2019

Asiointivaltuusvaihtoehdot
A. Yrityksen ns. nimenkirjoitusoikeudellinen asioija
B. Yrityksen puolesta Suomi.fi -valtuuspalvelussa
valtuutettu asioija
C. Yrityksen puolesta perinteisen valtakirjan avulla
valtuutettu asioija
D. Yksittäiselle asioinnille kutsuttu asioija
E. Yksityishenkilöasioija

Omien puolesta-asiointivaltuuksien tarkistaminen
Omat voimassa olevat suomi.fi
-valtuuspalvelun mukaiset valtuudet
voi tarkistaa palvelun omista
tiedoista.
Omat tiedot löytyvät palvelun
oikeasta ylänurkasta ja suomi.fi –
valtuudet omien tietojen kohdasta
”Yritykset/yhteisöt, roolit ja
valtuudet”.

A. ns. nimenkirjoitusoikeudellinen asioija
Asioija ei tarvitse erillistä asiointioikeutta yrityksen puolesta asioimiseen, jos hän
on kyseisen yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen, toimitusjohtaja,
yksityinen elinkeinonharjoittaja tai kommandiittiyhtiön yhtiömies.
Palvelu:
▪ tunnistaa automaattisesti tällaisten henkilöiden asiointivaltuudet ja
▪ näyttää kaikki asiointipalvelussa olevat, ko. Y-tunnukseen liittyvät
asioinnit kyseisen henkilön työpöydällä.
Esimerkkihenkilö on konsulttitoimiston toimitusjohtaja ja hänellä on lisäksi pieni maatila. Hän voi automaattisesti hoitaa
näiden kahden yrityksen kaikkia sähköisiä asiointeja ja hän myös näkee kaikki näiden yritysten y-tunnuksilla aloitetut
asioinnit.

B. Suomi.fi -valtuuspalvelun asiointivaltuus
Asioijalle voidaan antaa asiointivaltuus Suomi.fi -valtuuspalvelussa hallinnoitavalla sähköisellä
asiointivaltuudella. Valtuus annetaan määräajaksi tietyn asiakategoriaan mukaisiin asiointeihin.
Valtuutettu voi asioida valtuuden voimassaoloaikana kaikissa samalla Y-tunnuksella olevissa
kyseiden asiakategorian mukaisissa sähköisissä asioinneissa.
Ympäristöasioiden lupapalvelun asiakategoria on ”Ympäristöluvan ja/tai vesitalousluvan hakeminen”.
Tämän asiakategorian mukaisesti valtuutettu henkilö pääsee siis asioimaan kaikissa Y-tunnukseen
liittyvissä ympäristö- ja vesitalouslupia koskevissa sähköisissä hakemusasioinneissa.
Esimerkkihenkilö on saanut Mallikylän mallitehdas Oy:n puolesta ympäristöasioiden lupapalvelun
asiointivaltuuden. Hän siis näkee kaikki kyseisen yrityksen ympäristölupiin tai vesitalouslupiin liittyvät sähköiset
hakemusasioinnit, mutta ei kyseisen yrityksen muun tyyppisiä sähköisiä asiointeja.
Suomi.fi -valtuus sopii erityisesti tilanteisiin,
joissa sama henkilö vastaa useista saman
yrityksen ympäristöasioiden lupahakemuksista.
Valtuuden hallinta on myös helppoa Suomi.fi valtuuspalvelun kautta.

C. Asiointi perinteisellä valtakirjalla
Asioija voi asioida ympäristöasioiden
lupapalvelussa yrityksen puolesta myös perinteisen
valtakirjan avulla. Tällöin asiointia perustettaessa
valitaan Y-tunnuksen avulla yritys, jonka puolesta
asioidaan, todetaan erillisen valinnan kautta
asiointivaltuuden olemassaolo ja liitetään
hakemukseen tämän todistava valtakirja.
Asioinnin perustaja näkee yrityksen puolesta
vain perustamansa asioinnin tiedot.
Asioinnin perustajan lisäksi näin perustettuun asiointiin voivat
osallistua myös kaikki ne henkilöt, joilla on kyseiseen Ytunnukseen liittyvä nimenkirjoitusoikeus tai suomi.fi valtuuspalvelussa annettu valtuus asiakategorialle
”Ympäristöluvan ja/tai vesitalousluvan hakeminen”. Lisäksi
asialle voidaan lisätä muita asioijia asioijan kutsu -toiminnolla.

D. Asiointiin kutsuttu asioija
Yksittäiselle asioinnille voidaan lisäksi kutsua
asioijia ”asioijan kutsu” -toiminnolla.
Kutsuttu asioija näkee yrityksen asioinneista
vain sen asioinnin, jolle hänet on kutsuttu.
Kutsu -toiminnon voi käynnistää jo muodostetun
asioinnin asiointitilasta. Kutsu -prosessi on
kaksivaiheinen tietoturvasyistä.
Toiminnon avulla muodostettu kutsu lähetetään
annettuun sähköpostiosoitteeseen.
Kutsuttu tunnistautuu sähköpostilinkin kautta
järjestelmään, jonka jälkeen hän pyytää kutsun
lähettänyttä liittämään hänet osaksi asiointia.

Asioijan kutsu -toiminto

Huom! Jos kutsuttu asioija lähettää hakemuksen tai sen täydennyksen viranomaiselle, on tämä tarvittaessa otettava huomioon liittämällä
hakemukseen / täydennykseen valtakirja myös hänen osaltaan.

Yksityishenkilö
Ympäristölupaa tai vesitalouslupaa voi
hakea myös yksityishenkilö.
Hakija aloittaa asioinnin valitsemalla
asiointia perustettaessa ”asioin
yksityishenkilönä”.
Mikäli yksityishenkilö haluaa, että asiointia
voi tehdä hänen lisäkseen toinen henkilö,
voi hän kutsua lisäasioijia ”asioijan kutsu”
-toiminnolla jo muodostetun asioinnin
asiointitilasta.

