
SUOMI.FI-VALTUUS
Lähde (osio on päivitetty 29.6.2020): https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/165/article-46274

Suomi.fi-valtuutta käyttävät kaupparekisteriin, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ),
yhdistysrekisteriin sekä valtuusrekisteriin merkityt yritykset.

Yrityksen tai yhdistyksen puolesta voi asioida ilman erikseen annettua valtuutta ne
henkilöt, joilla on yksin edustamiseen oikeuttava rooli kaupparekisterissä, Yritys- ja
yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai yhdistysrekisterissä.

Henkilö, jolle on merkitty asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai
YTJ:ssä, voi asioida Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksensä nimissä. Jos henkilö, jolla on asi-
ointi- ja nimenkirjoitusoikeus, haluaa valtuuttaa muita asioimaan yrityksen nimissä, on
hänen tehtävä se Suomi.fi-valtuudessa. Tarkista siis, että yrityksesi tiedot kaupparekis-
terissä (www.prh.fi) tai YTJ:ssä (tietopalvelu.ytj.fi) ovat oikein ja että sinulle on merkitty
nimenkirjoittajaoikeudet ja näin ollen pääset suoraan asioimaan organisaatiosi nimissä
Hyrrässä.

Ohjeet valtuutuksen tekemiseen Hyrrä-asiointipalvelun käyttäjille:
www.ruokavirasto.fi/hyrra/valtuutus

Näin teet Suomi.fi-valtuutuksen

1. Tarkista, että yrityksesi tiedot kaupparekisterissä (www.prh.fi) tai YTJ:ssä
(tietopalvelu.ytj.fi) ovat oikein: sinulle on merkitty nimenkirjoittajaoikeudet.

2. Kirjaudu sisään osoitteessa www.suomi.fi omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella
tai varmennekortilla.

3. Valitse ylävalikosta Valtuudet.
4. Valitse valtuutustyyppi: asiointivaltuus tai valtuutusoikeus. Asiointioikeudella annat

toiselle henkilölle oikeudet asioida yrityksesi nimissä. Anna valtuutusoikeus, jos haluat,
että valtuuttamasi henkilö voi valtuuttaa lisää henkilöitä asioimaan yrityksesi nimissä.

5. Anna valtuuttamasi henkilön tiedot: sukunimi, etu- tai kutsumanimi ja henkilötunnus.

6. Valitse asiakaskategoriaksi: Maaseudun tuet ja etuudet
7. Valitse valtuuskoodiksi jokin seuraavista:

• Maaseudun ja kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen
      *  tällä valtuudella voi täyttää, allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen.

• Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaushakemusten valmistelu
      * tällä valtuudella voi avustaa hakemuksen täyttämisessä, mutta ei allekirjoittaa eikä

            lähettää hakemusta. Tätä valtuutta voi käyttää esimerkiksi neuvoja tai tilitoimisto.

• Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaustietojen katselu.
      * tällä valtuudella voi vain tarkastella hakemuksia, ei täyttää, allekirjoittaa eikä

            lähettää hakemuksia.

8. Määrittele valtuudelle voimassaoloaika. Valtuus on voimassa oletusarvoisesti viisi vuotta,
mutta voit tarvittaessa määritellä lyhyemmän tai pidemmän voimassaoloajan.

9. Tarkista valtuutuksen tiedot ja vahvista valtuutus.

YritysSuomi-puhelinpalvelu auttaa
YritysSuomi-puhelinpalvelu auttaa Suomi.fi-valtuutuksen käyttöönotossa: puh. 0295 020 500
(pvm/mpm), arkisin klo 9.00–16.15.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu (https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-yritys-
suomi-puhelinpalvelusta ) auttaa sinua valtuusasioisssa.


