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eAsiointi-palvelussa voi hakea avustuksia ja tukia Oulun kaupungilta. Hakemukset jätetään osoitteessa:
https://easiointi.ouka.fi/
Hakemusta jättävä henkilö tarvitsee valtuuden organisaation puolesta asiointiin. Hän voi:
1. Käyttää olemassa olevaa valtuutustaan. Näitä ovat esimerkiksi nimenkirjoitusoikeutetut kuten
rekisteriin merkitty yhdistyksen puheenjohtaja (PJ)
2. Pyytää valtuutusta avustushakemuksen tekemiseen
3. Saada pyytämättä valtuutuksen avustushakemuksen tekemiseen
Mahdollisia ongelmatilanteita:
1. Olemassa olevan valtuuden toimiminen eAsiointi-palvelussa ei ole täysin Oulun kaupungin käsissä, eikä
sitä siksi käsitellä tässä ohjeessa. Edellä olevan listan kohtaa 1 ei siksi käsitellä tässä ohjeessa.
2. Valtuus ei tule valittavaksi, jos Y-tunnus on esimerkiksi konkurssissa tai selvitystilassa

2. Valtuutuksen pyytäminen
( Tutustu halutessasi DVV:n ohjeisiin osoitteessa:
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-valtuus-yrityksena-tai-yhteisona )
Mene osoitteeseen https://www.suomi.fi/valtuudet
Valitse: Henkilökohtaiset valtuudet > Pyydä valtuutta

Valitse ”Lisää yritys”

Valitse valtuusasiaksi ”Avustushakemuksen tekeminen”

Laita seuraavissa vaiheissa sopivat päivämäärät. On organisaatiosi vastuulla päättää, että kuinka pitkäksi
aikaa valtuus annetaan
Tarkista lopuksi tiedot ja vahvista valtuutuspyyntö
Henkilön, jolla on valtuus valtuuttaa muita, on hyväksyttävä pyyntösi osoitteessa
https://www.suomi.fi/valtuudet/vastaanotetut-pyynnot

3. Valtuutuksen antaminen pyytämättä
Valtuuttamiseen oikeutetut henkilöt voivat valtuuttaa haluamiaan henkilöitä organisaationsa puolesta
asiointiin ilman henkilön omaa pyyntöä, kun tiedossa on kyseinen henkilötunnus.
Samoin organisaatio voi valtuuttaa muita organisaatioita (esim. tilitoimisto) asioimaan puolestaan. Tällöin
valtuutetun organisaation on vielä annettava edustamisvaltuutus sille henkilölle, joka tunnistautuu
eAsiointi-palveluun.
Tätä varten on DVV:llä ohjeet:
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-valtuus-yrityksena-tai-yhteisona
Liitteenä em. sivuilta poimittu kuva, joka selventää asiaa

Esimerkki edellä olevan kuvan alimmasta rivistä:
Ravintolapäällikkö (Henkilö X) on rekrytoinut kesätyöntekijän ravintolaketjun (Organisaatio A) yhteen
ravintolaan. Organisaatio A noudattaa kireää valtuuttamisen linjaa, joten tavoitellaan alinta kuvan riviä:
1. Henkilö X toimii tämän ohjeen kohdan ”2. Valtuutuksen pyytäminen” mukaan. Eli pyytää ja lopulta
saa valtuuden jättää avustushakemuksia Organisaation A puolesta. Tämä edellyttää, että Henkilö Y
käy suomi.fi-palveluissa myöntämässä Henkilö X:lle ”Avustushakemuksen tekeminen” valtuusasian.
Vaihtoehtoisesti henkilö X :n täytyy toimittaa hakemuksen täyttämiseen vaadittavat tiedot ja liitteet jollekin
toiselle henkilölle Organisaatiossa A. Sellaiselle, jolla on:
-

riittävät, yleiset edustamisvaltuudet edustamiseen tai
myönnetty ”Avustushakemuksen tekeminen” -valtuusasia.

