
Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen 
saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirasto tuottaa Suomi.fi tietosisältöjä yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Se tuottaa mm. tällaisen  tiedon: Suomen väkiluku on 5 536 041

VIRASTO ALOITTI  TOIMINTANSA 1.1.2020,  KUN VÄESTÖREKISTERIKESKUS,
MAISTRAATIT JA ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA TOIMIVA MAISTRA ATTIEN 
OHJAUS- JA KEHITTÄMISYKSIKKÖ YHDISTYIVÄT.



Tietoa Suomi.fi -tunnistuksesta

Suomi.fi -tunnistus on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen 
tunnistuspalvelu. Palvelu on käytössä sähköisissä asiointipalveluissa, joissa 
käyttäjä pitää tunnistaa luotettavasti. 

Sähköisten palveluiden käyttäminen on tietoturvallista. Voit tunnistautua 
suomalaisilla pankkitunnuksilla, varmennekortilla ja mobiilivarmenteella.



Suomi.fi-verkkopalvelusta löytyy tietoa ja palveluja eri tilanteisiin kansalaisille, yrityksille ja 
yrityksen perustamista harkitseville.

Verkkopalveluun tunnistautuneena voit:

➢ katsella omia tietojasi eri rekistereissä

➢ lähettää omia tietojasi koskevia muutostarpeita rekisterin ylläpitäjälle

➢ käyttää Suomi.fi -viestejä ja Suomi.fi -valtuuksia

➢ käyttää julkishallinnon sähköisiä asiointipalveluja yhdellä tunnistautumisella

Voit käyttää verkkopalvelua tietokoneella tai mobiililaitteella. Palvelu toimii parhaiten 
yleisimmillä selaimilla ja uusilla selainversioilla.



Suomi.fi -viestit on luotettava tapa viestiä viranomaisten ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden 
kanssa.

➢ Organisaatiot voivat lähettää sinulle päätöstietoja ja muita dokumentteja. Voit myös itse lähettää 
viestejä ja liitetiedostoja organisaatioille. Huomioi, että kaikki viranomaiset eivät ole vielä ottaneet 
palvelua käyttöön.

➢ Kun otat Suomi.fi-viestit käyttöön, saat viestit sähköisesti. Et saa näin ollen enää paperipostia 
kotiisi. Voit muuttaa viestien toimitustapaa myöhemmin viestien asetuksissa.

➢ Kun sinulle tulee viesti Suomi.fi -viesteihin, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi.













Tietoa valtuuksista

➢ Suomi.fi -valtuuksissa yksityishenkilöt, yritykset ja yhdistykset voivat valtuuttaa henkilön,     
yrityksen tai yhteisön hoitamaan asioita puolestaan. 

➢ Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. 

➢ Kun asioit toisen puolesta, oikeutesi tarkistetaan valtuusrekisteristä.

➢ Jos valtuuttaja ei voi itse valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa, valtuuden voi antaa 
virkailijavaltuuttamispalvelussa valtuushakemuksella.

Valtuushakemuksella valtuuttaminen

https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuushakemus




Asiointivaltuuden antamisessa ja saamisessa on neljä vaihetta:

1. Osapuolten valitseminen

2. Valtuusasioiden valitseminen

3. Voimassaoloajan määritteleminen

4. Valtuuden vahvistaminen



1. Osapuolten valitseminen

- henkilön täytyy olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen

- henkilö täytyy olla suomalainen henkilötunnus. Tarvitset hänen sukunimensä, 
etu- tai kutsumanimen ja henkilötunnuksen.

- Suomeen rekisteröity yritys tai yhteisö. Tarvitset yrityksen tai yhteisön nimen 
tai Y-tunnuksen.



2. Valtuusasioiden valitseminen

Tutustu valtuusasioihin ennen valtuuden antamista.

- valitse listalta haluamasi valtuusasia klikkaamalla sen nimeä. Näet listalla vain ne 
valtuusasiat, jotka ovat käytettävissä yksityishenkilön valtuuksissa ( 100 eri asiaa).

- voit selata listaa tai hakea valtuusasioita nimellä tai nimen osalla. Tarkista 
valtuusasian kuvauksesta, mitä voi kullakin valtuudella tehdä.

- voit valita kerralla useita valtuusasioita. Sinun on valittava vähintään yksi valtuusasia 
ennen kuin voit siirtyä eteenpäin.

https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat?c=&mp=person&e=false&p=0&q=


3. Voimassaoloajan määritteleminen

- valtuudelle on aina määriteltävä alku- ja loppupäivämäärä.

- määritä voimassaoloaika joko päivämäärinä tai valitse sen voimassaoloajaksi 

1, 5, 15, 20 tai 25 vuotta. 

- valtuus voi olla voimassa vähintään vuorokauden ja enintään 25 vuotta.



4. Valtuuden vahvistaminen

- Tarkista valtuuden tiedot:

- kuka valtuuttaa ja kenet, onko henkilö, yritys tai yhteisö, jota asia koskee

- valitsemasi valtuusasiat ja valtuuden voimassaoloaika ovat oikein.

- jos haluat muuttaa tietoja ennen valtuuden vahvistamista, voit palata vaiheissa 
taaksepäin.

- valtuutus on voimassa alkamispäivämäärästä lähtien , kun se on vahvistettu.

- valtuuden tai väärän valtuuden voi peruuttaa milloin vain sen voimassaolo aikana



Tietoa Kansalaisneuvonnasta https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI

➢ Kansalaisneuvonta on neuvontapalvelu, joka auttaa löytämään oikean viranomaisen tai 
palvelun asiasi hoitamiseen

➢ tarjoaa tukea sähköisen asioinnin käyttöön

➢ tarjoaa tukea Suomi.fi -palvelujen käyttöön.

https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI

