
Alkukartoitus

Puolesta asiointi kuntien sähköisissä palveluissa

1. Ymmärrys palvelun ja 
puolesta- asioinnin tarpeesta 2. Oikean valtuuden valinta ja saaminen 3. Valtuuden käyttäminen puolesta- asiointiin

Milloin kunnan kannattaa tarjota puolesta- asiointia palveluissaan?
Puolesta- asiointia tarvitaan, kun kuntalainen ei pysty itse hoitamaan jotakin asiointia 
vaan jonkun tehtävä sen hänen puolestaan. Puolesta- asiointia on myös, kun henkilö 
asioi yrityksen tai organisaation nimissä. Tässä mallissa mietitään puolesta- asiointia 
ensisijaisesti sähköisten asiointipalvelujen kannalta.

Miten kunta voi tarjota puolesta- asiointia sähköisissä palveluissaan?
Suomi.fi- valtuuksien avulla kunta voi tarkistaa henkilön, yrityksen, yhdistyksen 
tai muun yhteisön oikeudet asioida toisen henkilön tai organisaation puolesta. 
Suomi.fi- valtuudet on kansallinen ratkaisu, jota ylläpitää ja kehittää Digi- ja 
väestötietovirasto.
Muut ratkaisut: Halutessaan kunta voi hyödyntää sähköisiä allekirjoituksia, 
valtakirjoja tai rakentaa omaan asiointipalveluunsa toiminnallisuuksia 
myöntymyksen osoittamiseen silloin, kun useampi henkilö asioi yhdessä. 
Toteutuksesta riippuen nämä keinot voivat kuitenkin vaatia manuaalista 
oikeuden tarkistamista.

Miten liikkeelle?
Kun palvelujen tarjoamisessa siirrytään muista kanavista nojaamaan yhä enemmän 
sähköisen asioinnin maailmaan, täytyy monta aiemmin ihmisen harkinnalla 
hoidettua asiaa jäsentää tarkemmin. Itsepalvelun ja automatisoinnin edut voi 
saavuttaa vain tarkasti ymmärretyistä prosesseista. Näin on myös puolesta- asioinnin 
kohdalla, mikä vaatii jonkin verran määrittelytyötä ennen varsinaista teknistä 
toteutusta.

Ihan aluksi tarvitaan ymmärrys puolesta- asioinnin käyttötilanteista. Mitä sähköisiä 
asiointipalveluja tarjoatte? Missä niistä on suurin tarve toisen pystyä asioimaan toisen 
puolesta? Puolesta- asiointia on hyvä tarjota periaatteessa kaikissa palveluissa, mutta 
vasta kun asioinnin käyttötilanteet on kuvattu, voidaan tunnistaa millaisia 
valtuusasioita niihin kannattaa kytkeä. Tarkoituksena on, että jos samaan 
käyttötarkoitukseen on jo olemassa valtuusasioita, käytetään niitä. Jos sopivia 
valtuusasioita ei ole vielä missään muualla käytössä, määritellään ne Suomi.fi- 
valtuuksien käyttöönottotiimin kanssa.

Tulevaisuuden mahdollisuuksia
Kuntien käyttöön on suunnitteilla valmiita valtuustyyppejä ja valtuuskokonaisuuksia, 
joita voi hyödyntää samankaltaisissa asiointitilanteissa kuin muissakin kunnissa.

Huom!

Myös kunnan työntekijä voi tarvita valtuuksia esimerkiksi kunnan veroasioiden 
hoitoon. Tässä kuitenkin käsitellään nimenomaan kuntalaisen tarvitsemia valtuuksia 
ja puolesta- asiointia.

Ilmenee tarve käyttää 
kunnan palvelua

Henkilö haluaa 
valtuuttaa toinen 

asioimaan puolestaan

Asiakas siirtyy 
sähköiseen 

asiointipalveluun

Tilanteessa tarvittu 
palvelu löytyy

Asiointi omasta 
puolesta ei onnistu

Asiakkaan 
tilanne

Valitsee oikean 
valtuuden

Asiakas siirtyy samalla 
tunnistautumisella 
Suomi.fi- valtuuksiin

Pyytää valtuudet 
tarvittaviin 

toimenpiteisiin

Saa valtuudet hoitaa 
vaadittavat 

toimenpiteet

Selviää, mitä 
valtuuksia tarvitsee 

antaa
Palaa asiointiin

Täyttää ja lähettää 
lomakkeen

Odottaa käsittelyn 
valmistumista

Maksu / Lasku

Päämies saa tiedon 
asioinnista

Asiointioikeus 
tarkistettu

Saa päätöksen

"En tiedä mitkä palvelut 
ovat kuntien tarjoamia"

Huomioita asiakastutkimuksesta

"Ei ole tullut mieleenkään, että en voisi hoitaa 
asiaa yksin, mitkä ovat valtuudet ja mistä tiedän 

milloin niitä tarvitaan?"

Asiointipalveluun voi rakentaa 
toteutuksen, jossa päämiehelle 
lähtee Suomi.fi- viesteihin tieto 
valmistuneesta asioinnista ja sen 
tuloksesta. Tämä lisää 
läpinäkyvyyttä puolesta- asiointiin 
ja valtuuksien käyttöön.

Mitä tulee huomioida?
Asiakkaan ohjaus oikean valtuuden tunnistamiseen voi tapahtua kunnan verkkosivuilla tai sähköisessä 
asiointipalvelussa (tieto haetaan Palvelutietovaranto PTV:stä, kun kunta on tallentanut sen sinne).
Tieto keiltä kaikilta valtuus tarvitaan voi löytyä suoraan rekistereistä. Jos tarvittavien valtuuttajien tiedot eivät 
löydy rekisteristä tai niitä ei voida näyttää asioijalle jotta tämä osaisi pyytää valtuutta kaikilta, on prosessiin 
todennäköisesti lisättävä manuaalista tarkistamista.
Kun henkilö pyytää valtuutta asioida toisen henkilön puolesta Suomi.fi- valtuuksissa, siitä lähtee sähköinen 
heräte pyynnön vastaanottajan Suomi.fi- viesteihin (jos käytössä).
Kertaluontoiseen asiointitapahtumaan rajattua oikeutta (vrt. perinteinen valtakirja) ei tällä hetkellä ole 
tarjolla valmista ratkaisua, vaan valtuus on aina voimassa tietyn ajan annetussa asiointiaiheessa.
Valtuutta ei voi kohdistaa asiointiin tietyn tahon kanssa (esim. kaikkeen kunnan kanssa asiointiin). Valtuuden 
voi kuitenkin rajata koskemaan esimerkiksi vain tiettyä kiinteistöä (valtuustyyppien määrittelyn yhteydessä).

Asia valmis!

Tutustu täältä miten saatte Suomi.fi- valtuudet käyttöön
osaksi palveluanne 

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely

Oma asiointioikeus ei 
riitä vaan ilmenee, 

että tarvitaan toisen 
tai useiden osapuolen 
valtuutus hoitaa asiaa

Henkilö tarvitsee 
muilta  osapuolilta 

valtuudet pystyäkseen 
hoitamaan asian

Tilanteessa tarvittava 
palvelu löytyy

Asiakas siirtyy 
sähköiseen 

asiointipalveluun

"Haluan hoitaa asiat huolellisesti, 
mutta toivon, että asiointi on tehty 

helpoksi"

"Hoidan asiat mieluummin virallisesti, kuin 
toisen pankkitunnuksilla"

"Valtuuksia on loppujen lopuksi 
todella helppo käyttää"

Asiointitilanne A: Henkilö asioi toisen puolesta
Tämä ns. perustapaus toteutetaan liittämällä sähköiseen palveluun Suomi.fi- valtuudet, joiden avulla 
kunta voi tarkistaa henkilön, yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön oikeudet asioida toisen henkilön 
tai organisaation puolesta. Asioinnin aikana asiakkaalle kerrotaan, minkä valtuuden hän tarvitsee 
toisen puolesta asian hoitamiseen. Asiakas siirtyy Valtuudet- palveluun (samalla kirjautumisella) 
pyytämään valtuuden, jonka saatuaan asiointi voi edetä tämän toisen henkilön nimissä.

Asiointitilanne B: Usea asioi yhteisessä asiassa
Prosessi toteutetaan niin, että yksi henkilö asioi ja muut asianosaiset antavat 
valtuudet asian hoitajalle. Valtuuksien tarkistus on automatisoitu, eikä kunnan 
tarvitse erikseen tarkistaa asiointioikeutta (sähköinen allekirjoitus vaatii virkailijan 
tarkistuksen). Kunnat voivat halutessaan rakentaa muita ratkaisuja, kuten 
erilaisten hyväksymisten pyynnön tai suostumuksen omaan asiointipalveluunsa, 
nämä ratkaisut kannattaa kehittää kuntien yhteiseksi malliksi.

Asiointitilanne C: Henkilö asioi yksin yhteisessä asiassa
Joissakin tilanteissa kunta voi toteuttaa palvelun niin, että vaikka asia koskee 
jollain tapaa useita henkilöitä, voi yksittäinen asiakas silti hoitaa asioinnin 
alusta loppuun itsenäisesti. Tämä on kaikista suoraviivaisin prosessi, jossa 
valtuuksia ei tarvita. Tätä varten tarvitsee kuitenkin ymmärtää kunkin palvelun 
lainsäädännölliset reunaehdot sekä tunnistaa mahdolliset riskit yksin asioinnin 
sallimisessa. Asioijalle on hyvä ohjeistaa, että hänellä on oltava oikeus asioida 
yhteisessä asiassa, vaikka kunta ei sitä vielä tässä kohtaa tarkistaisikaan.

Suomi.fi- viesti:

Hei, sinulta on pyydetty valtuutta. 

Hyväksy tai hylkää valtuuspyyntö >
Suomi.fi- viesti:

Hei, sinun puolestasi tehty asiointi 
on nyt käsitelty. Katso päätös 
liitteestä.

Ystävällisin terveisin,
Kunta

Mitä tulee huomioida?
Kunnan tulee varmistaa, että sekä asiakkaalla että asiakaspalvelulla on riittävä ymmärrys valtuuksien 
käytöstä ja edellyttämisestä eri asiointien yhteydessä.
Asioinnin tulee toimia samoilla periaatteilla sähköisessä maailmassa kuin muissakin kanavissa. Esimerkiksi 
puhelinsoitto tai käynti asiointipisteellä ei saa olla keino puolesta- asioida ilman valtuuksia tai muuta 
vastaavaa osoitusta päämiehen suostumuksesta hoitaa toisen asioita.
Kunnan tulee tunnistaa ne tilanteet ja tarpeet, joissa kuntalainen tarvitsee puolesta- asiointia. Tämän avulla 
voidaan suunnitella asiakkaan ohjeistus sekä ennen palveluun kirjautumista ja asioinnin aloitusta, että 
asioinnin aikana.

Tulossa olevia ominaisuuksia
Lokitietojen katselu on suunnitteilla Valtuudet- palveluun mahdollisesti vuoden 2022 aikana. Tällöin 
valtuuksien antaja voisi koska tahansa käydä katsomassa miten hänen antamiaan valtuuksia on käytetty.
Katkeamaton palvelupolku voisi onnistua tulevaisuudessa siten, että lomakkeen täytöstä lähtisi 
automaattisesti oikea valtuuspyyntö henkilölle, jonka puolesta ollaan asioimassa. Tällöin asioijan ei tarvitsisi 
siirtyä välissä Valtuudet- palveluun tekemään valtuuspyyntöä. Tämä on alustavasti Valtuudet- palvelun 
vuoden 2022 kehitystiekartalla.

Huomioita asiakastutkimuksesta

Lupahakemus

    Kuntalaisen asiointipalvelu

    Etusivu     Palvelut ja lomakkeet     Omat asioinnit

Hae tätä lupaa kun suunnittelet tekeväsi asiaa xyz. 
Toimenpiteelle tarvitaan aina lupa, eikä työtä voi 
aloittaa ennen luvan myöntämistä. Hakemuksen 
käsittely kestää keskimäärin 3-5 arkipäivää.

   Valitse listalta lupatyyppi

Hakijan tiedot

KK

Nimi

Osoite

Kaisa Käyttäjä

Esimerkkikuja 1 A, 00000 Kunta

Puhelinnumero 040 000 0000

Ovatko yhteystiedot oikein? *

Kyllä Ei

Millaista lupatyyppiä tarvitset? *

v

Milloin lupaa käytetään? *

   Syötä työn arvioitu aloituspäivämäärä

Lisätietoja

Lähetä

Haetun luvan tiedot

Haluatko tehdä tämän hakemuksen 
toisen henkilön tai organisaation 
puolesta, tai koskeeko se useaa 
henkilöä?  

Tällöin tarvitset muilta osapuolilta 
valtuudet asian hoitamiseen. Hae valtuus 
siirtymällä Suomi.fi- valtuuksiin ja 
lähettämällä siellä valtuuspyyntö 
asianosaisille.

Tarvittava valtuus: xyz

Siirry hakemaan valtuus toisen puolesta 
asiointiin >

Huomaathan että henkilö, jolta pyydät 
valtuuden, saa pyynnöstä sähköisen 
viestin Suomi.fi- viesteihin ja herätteen 
ilmoittamaansa sähköpostiin. Jos 
vastaanottaja ei kuitenkaan ole ottanut 
Suomi.fi- viestejä käyttöönsä, olethan 
yhteydessä vastaanottajaan, jotta hän 
käy kuittaamassa valtuuspyynnön ja 
asian käsittely voi jatkua.

Eri asiointeihin liittyvien 
valtuusasioiden määrittelyn 
yhteydessä on hyvä tunnistaa, 
mille aikavälille asiakkaan 
kannattaa pyytää valtuutta 
tietyn asian hoitamiseen: 
voidaanko asia hoitaa nopeasti 
ja kerralla, vai vaatiiko asia 
mahdollisesti pidempää 
oikeutta asiointiin?

Toisen puolesta asioinnin 
esimerkkiohjeistusta lomakkeen 
yhteydessä (luonnos) Päämiehen näkymä Valtuuspyynnön 

hyväksymisestä Valtuudet- palvelussa

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely

