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Liittyminen
Luvat ja valvonta -palveluun



Liittymisen vaiheet Luvat ja valvonta -palveluun

Mahdollista
organisaatiosi toimiminen Luvat ja valvonta –

palvelussa

Kokoa
tarvitsemasi Lupa- ja valvonta-

asiointien tiedot

Liitä
lupa-asiointisi  

luvat ja valvonta 

–palveluun

1 2 4 65
Tunnistus

-kyvykkyyden 
varmistaminen

Suomi.fi-valtuudet Luvat ja 
valvonta –palvelun 

käyttöön

Kokoa Asiointien tiedot
liittymislomakkeelle

Vahvistus
Luvat ja valvonta -

palvelusta

Suomi.fi-Verkkopalvelu ja 
Palvelutietovaranto (PTV): 
Lupakuvauksien päivitys ja 

liitokset

3
Suomi.fi-valtuuksien 

hallinta



Valmistelut: Mitä kirjautumispalvelua viranomaisorganisaatiosi käyttää

• Luvat ja valvonta palveluun voi kirjautua kahden eri kirjautumispalvelun kautta 

• Suomi.fi-tunnistus ja –valtuudet palvelut, jotka yleisesti ovat käytössä ja saatavilla 
kaikille julkisyhteisöille (mm. kunnat ja kuntayhtymät ml. pelastuslaitokset, 
sairaanhoitopiirit, sekä hyvinvointialueet)

• Virtu-tunnistautuminen, joka yleisesti on käytössä valtion virastoissa ja laitoksissa

• Kumpaa kirjautumispalvelua organisaatiossasi tullaan käyttämään?

• Kirjautumispalvelu tulee olla valittuna sujuvan liittymisen ja palvelun käytön varmistamiseksi

• Liittyminen molempien kirjautumispalvelujen kautta ovat tässä ohjeistuksessa tuettuja



Mahdollista
organisaatiosi toimiminen Luvat ja valvonta –

palvelussa

1 2 3



Vaihe 1
Tunnistus

-kyvykkyyden 
varmistaminen



Valitse kirjautumispalvelun mukainen ohje ja varmista tunnistamiseen liittyvät kyvykkyydet

Kunnat ja kuntayhtymät ml. pelastuslaitokset ja 

sairaanhoitopiirit, sekä hyvinvointialueet  Suomi.fi-

tunnistus
• Nämä julkisyhteisöt tarvitsevat Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet palveluja 

päästäkseen käyttämään Luvat ja valvonta-palvelua

• Varmista, että Suomi.fi-tunnistusta käyttävien henkilöiden kanssa on 

sovittuna jokin alla olevista välineistä Luvat ja valvonta -palveluun 

tunnistautumista varten

• Suomi.fi-tunnistus toimii seuraavilla Suomessa laajasti käytössä olevilla 

välineillä:

• pankkitunnukset

• mobiilivarmenne

• poliisin myöntämä henkilökortti

• Digi- ja väestötietoviraston myöntämä toimikortti

• Lisää Suomi.fi-tunnistuspalvelusta

Valtion virastot ja 

laitokset  Virtu-

tunnistautuminen
• Varmista Virtu-palvelua 

organisaatiossasi 

hallinoivalta taholta, että 

Virtu-tunnistus on kytketty 

Luvat ja valvonta -palveluun

• Varmista, että organisaatiosi 

kaikilla asiointikäsittelyä 

Luvat ja valvonta –

palvelussa hoitavilla 

henkilöillä on Virtu-

tunnistautuminen 

välineineen käytettävissä

• Siirry ohjeen vaiheeseen 4

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta/vahva-tunnistautuminen-verkkoasiointiin


Vaihe 2
Suomi.fi-valtuudet  

käyttövalmiiksi



Suomi.fi-valtuudet käyttövalmiiksi

• Tutustu ensin DVV:n virkailijavaltuuttamispalvelun ohjeisiin

• Kuntien ja kuntayhtymien ml. pelastuslaitoksien ja 
sairaanhoitopiirien, sekä hyvinvointialueiden pitää rekisteröidä 
tämän ohjeen mukaiset valtuudet (Suomi.fi-valtuudet) 
henkilöilleen, jotta nämä pääsevät käyttämään Luvat ja valvonta-
palvelua

• Tarvittavat roolit on esitelty seuraavalla sivulla ja 
virkailijavaltuuttamispalvelun ohjeissa

• Julkisyhteisön tulee ensin hakemuksella rekisteröidä valtuudet 
valtuuksia hallinnoiville henkilöille 
Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta

• Tee hakemus virkailijavaltuuttamispalvelussa DVV:n ohjeen 
mukaisesti ja täydennä hakemukseen seuraavilla sivuilla olevilla 
Luvat ja valvonta -palvelukohtaisilla tiedoilla

• Valtuushakemus täytetään Virkailijavaltuuttamispalvelussa
(Hakemuksella valtuuttaminen)

https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf/703d31bc-10a8-fe4b-bb77-eb1bf9446d4d/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf?t=1647933410647
https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf/703d31bc-10a8-fe4b-bb77-eb1bf9446d4d/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf?t=1647933410647
https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen
https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf/703d31bc-10a8-fe4b-bb77-eb1bf9446d4d/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf?t=1647933410647


Virkailijavaltuuttamispalvelun roolit

• Virkailijavaltuuttamishakemuksen keskeiset roolit ovat

• Hakemukset tekijä voi olla kuka tahansa organisaatiosta, joka hoitaa hakemuksen 
käsittelyn 

• Suositus: Suomi.fi-pääkäyttäjä tai valtuushallinnan henkilö

• Hakemuksen allekirjoittajat ovat organisaationsa (julkisyhteisö) 
nimenkirjoitusoikeudellisia ja antavat valtuutuksen valtuutettaville henkilöille

• Nimenkirjoitusoikeus selviää julkisyhteisön itsensä määrittämästä toimivallan osoittavasta asiakirjasta

• Valtuutettavat henkilöt tulevat hallinnoimaan Suomi.fi-valtuuksia organisaatiossaan
• Valtuutettavat henkilöt hallinnoivat valtuuksia organisaatiossaan (antavat ja poistavat valtuuksia)

• Heille haetaan ”Edustajan valtuutusoikeus” valtuusasiaan ”Lupa- ja valvonta-kokonaisuuksien 
viranomaiskäsittely”

• Suositus: Valtuushallintaa hallinnoivat henkilöt



• Luvat ja valvonta –palvelun 
osalta valtuustyyppi kaikille 
organisaatiosi valtuuksia 
hallinnoiville henkilöille on 
”Edustajan valtuutusoikeus”

• Valtuustyyppi-asiaa käsitelty DVV:n
ohjeessa sivuilla 4 ja 10

Valtuustyyppi



• Valtuutetaan ne henkilöt, joiden 
halutaan hallinnoivan Suomi.fi-
valtuuksia Luvat ja valvonta –
palvelun osalta

• Valtuutettavaksi valittavat henkilöt 
usein ovat organisaation Suomi.fi-
pääkäyttäjiä

• Tarvitset hakemuksessa näiden 
henkilöiden nimet ja 
henkilötunnukset

• Valtuutettavat henkilöt –asiaa on käsitelty 
DVV:n ohjeessa sivulla 12

Valtuutettavat henkilöt



• Luvat ja valvonta –palveluun viranomaisten 
tarvitsema valtuusasia on ”Lupa- ja 
valvonta-kokonaisuuksien 
viranomaiskäsittely”

• Luvat ja valvonta –palveluun on vain yksi 
viranomaiskäsittelyyn liittyvä valtuusasia, jolla kaikki 
palveluun määritetyt lupa- ja valvonta-asioinnit 
toimivat

• Vinkki: voit rajata sanalla ”Lupa-” vähentääksesi 
valittavien valtuusasioiden määrää

• Valtuusasiaa on käsitelty DVV:n ohjeessa sivulla 13

Valtuusasia

https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf/703d31bc-10a8-fe4b-bb77-eb1bf9446d4d/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf?t=1647933410647


• Vahvistus valtuushakemuksen rekisteröinnistä tulee DVV:ltä
• Tieto valtuushakemuksen mukaisesta rekisteröinnistä lähetetään sähköpostitse 

hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen

• Kun hakemus on rekisteröity, voivat ”Edustajan 
valtuutusoikeudelliset” – henkilöt hallinnoida organisaationsa 
”edustamisvaltuuksia”

• Valtuuden antaminen Luvat ja valvonta –palvelussa toimiville 
viranomaiskäsittelijöille on esitelty seuraavilla kalvoilla

• Valtuuksia annetaan ja mitätöidään organisaation tarpeen mukaan – tulee uusia 
henkilöitä ja nykyisiä poistuu. Huomioitavaa on, että valtuuksien hallinta on 
jatkuvaa tekemistä

Valtuushakemuksen rekisteröinti ja valtuuksien jakaminen



• ”Edustajan valtuutusoikeudelliset” – henkilöt, jotka 
hallinnoivat organisaationsa ”edustamisvaltuuksia” 
voivat tehdä valtuutuksen seuraavasti

• Siirry antamaan valtuus Suomi.fi-valtuudet 
palvelussa

1. Valitse ”Tunnistaudu” ja tee tunnistautuminen 
Suomi.fi-tunnistus palvelussa (ei sisälly tähän 
ohjeeseen)

• Onnistuneen tunnistuksen jälkeen näet 
keskeiset henkilötietosi. Valitse ”Jatka 
palveluun”

Valtuuksien jakaminen viranomaiskäsittelijöille

1

https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/lupa-ja-valvonta-kokonaisuuksien-viranomaiskasittely/6f63c9bda527b1c916153f6e7fc4add4


2. Valitse ”Yrityksen valtuudet” (Julkisyhteisön 
valtuudet annetaan samasta paikasta)

Yrityksen valtuudet

2



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

3. Lomakkeeseen listautuu kaikki ne 
organisaatiot, joita kirjautunut 
henkilö voi edustaa. Valitaan 
julkisyhteisö (esimerkissä kunta), 
jonka puolesta jaat valtuuksia

4. Tämän jälkeen ”Valitse ja siirry 
asiointipalveluun”

3

4

Kunta

Jaa Valtuudet organisaatiossasiValitse valtuuttava julkisyhteisö



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

5. Asioit nyt julkisyhteisön 
puolesta: Yläpalkista tulee 
löytyä nimesi ja 
julkisyhteisön nimi, jonka 
puolesta asioit

6. Valitaan ”Anna valtuuksia”

Jaa Valtuudet organisaatiossasiAnna valtuuksia

”Asioijan nimi”
”Organi-
saatio”

6

5



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

7. Valitaan ”Edustamisvaltuus” 

• Huom! Asiointivaltuus ei 
ole riittävä valtuus Luvat ja 
valvonta –palvelussa 
toimiville 
viranomaiskäsittelijöille –
tarvitaan 
Edustamisvaltuudet

8. Valitaan ”Seuraava”

Jaa Valtuudet organisaatiossasiValtuustyyppi

8

7



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

9. ”Valtuuttaja” on edustamasi 
julkisyhteisö

10. Lisää valtuutettavat: Anna 
henkilön nimi- ja 
henkilötunnustiedot ja valitse 
”Lisää”

• Henkilöitä voi yksitellen 
lisätä useita

11. Valtuutetuiksi lisätyt henkilöt 
näkyvät listana

12. Kun valtuutettavat henkilöt on 
lisätty listaan, valitaan 
”Seuraava”

Jaa Valtuudet organisaatiossasiValtuustyyppi

Essi Esimerkki Kunta

10

9

11

12



13. Rajataan valtuusasian nimellä ”Lupa-”

14. Valitaan ”Lupa- ja valvonta-
kokonaisuuksien viranomaiskäsittely”

15. Valitaan ”Seuraava”

Jaa Valtuudet organisaatiossasiJaa Valtuudet organisaatiossasiValtuusasia

15

14

13



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

16. Asetetaan valtuuden 
voimassaoloaika

• Alkupäivämäärän oletus 
on pyynnön toteutuspäivä

• Loppupäivämääräksi 
voidaan kalenterista valita 
päivämäärä, mutta 
suositeltavampaa on valita 
suoraan vuosien määrä. 
Voimassaolo määritellään 
organisaatiokohtaisen 
politiikan mukaisesti

• Huom! Valtuuden 
raukeaminen keskeyttää 
Luvat ja valvonta –palvelun 
käytön

17. Valitaan ”Seuraava”

16

17

Jaa Valtuudet organisaatiossasiJaa Valtuudet organisaatiossasiVoimassaolo



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

18. Tarkista valtuuspyynnön sisältö 

• Valtuuttaja: edustettava julkisyhteisö ja 
sen Y-tunnus

• Valtuutettu: henkilö(t), jotka valtuutetaan 
toimimaan viranomaiskäsittelijöinä

• Voimassaolo: valtuuttavan organisaation 
politiikan mukainen

• Valtuusasia: Lupa- ja valvonta-
kokonaisuuksien viranomaiskäsittely

• Valtuustyyppi: Edustamisvaltuus

19. Kun yhteenvedon tiedot ovat oikein, valitse 
”Vahvista”
• Tarvittaessa korjataan tiedot valitsemalla 

”edellinen”

Jaa Valtuudet organisaatiossasiJaa Valtuudet organisaatiossasiPyynnön sisällön tarkistaminen ja vahvistaminen

18

19



KEHA valtuuden pyytäminen

Vaihe 3
KEHA valtuuden 

pyytäminen



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

• Organisaation tulee pyytää valtuutta KEHA-keskukselta päästäkseen käyttämään Luvat ja 
valvonta –palvelua

• Yksi organisaation Suomi.fi-valtuuksia hallinnoivista henkilöistä pyytää valtuutta KEHA-
keskukselta
• Edellä mainitulla organisaation Suomi.fi-valtuuksia hallinnoivalla henkilöllä tulee olla 

rekisteröitynä ”Edustajan valtuutusoikeus” valtuusasiassa ”Lupa- ja valvonta-
kokonaisuuksien viranomaiskäsittely” (edellinen vaihe 2)

• Valtuutta pyydetään edustamalleen organisaatiolle = julkisyhteisö
• Esimerkki: Kunta on rekisteröinyt Essi Esimerkille (henkilö) ”Edustajan valtuutusoikeuden” 

valtuusasiaan ”Lupa- ja valvonta-kokonaisuuksien viranomaiskäsittely” Suomi.fi 
virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Tämän jälkeen Essi pyytää valtuutta KEHA-keskukselta 
edustamalleen organisaatiolle, tässä tapauksessa kunnalleen

• Toimi seuraavien sivujen ohjeiden mukaisesti

Pyydä Valtuus KEHA-keskukselta – mitä tarvitset



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

• Yksi organisaation (julkisyhteisö) Suomi.fi-valtuuksia hallinnoivista henkilöistä tulee 
kirjautua Suomi.fi-palveluun: https://www.suomi.fi/etusivu/

1. Kirjaudu valitsemalla ”Tunnistaudu”

Tunnistaudu Suomi.fi-palveluun

1

https://www.suomi.fi/etusivu/


Jaa Valtuudet organisaatiossasi

• Kun olet kirjautunut Suomi.fi-
palveluun

• Valitaan palvelussa 

2. Valtuudet 

3. Yrityksen valtuudet

• Huom! Julkisyhteisön valtuuksia 
haetaan samasta kohdasta kuin 
yrityksen valtuuksia

2

3

Julkisyhteisön valtuuttaminen



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

4. Sivulle listautuu kaikki ne 
organisaatiot, joita kirjautunut 
henkilö voi edustaa. Valitaan 
julkisyhteisö (esimerkissä kunta), 
jonka puolesta pyydät valtuutta 
KEHA-keskukselta

5. Tämän jälkeen siirrytään 
pyynnössä eteenpäin ”Valitse ja 
siirry asiointipalveluun” 4

5

Kunta

Jaa Valtuudet organisaatiossasiValitse valtuutettava julkisyhteisö



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

6. Asioit nyt julkisyhteisön 
puolesta: Yläpalkista tulee 
löytyä nimesi ja 
julkisyhteisön nimi, jonka 
puolesta asioit

7. Valitaan ”Pyydä valtuuksia”

Jaa Valtuudet organisaatiossasiPyydä valtuutta

”Asioijan nimi”
”Organi-
saatio”

7

6



Kunnan nimi ja y-tunnus

Jaa Valtuudet organisaatiossasi

8. Seuraavaksi määritellään 
osapuolet. ”Lisää valtuuttajat” 
kohdasta ”Lisää yritys”

• Huom! ”Lisää yritys” toiminnon alta 
pääset valitsemaan myös 
julkisyhteisöjä 

8

Jaa Valtuudet organisaatiossasiValtuuttajaksi julkisyhteisö



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

9. Hae valtuuttajaa ”Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten 
sekä työ- ja elinkeinotoimistojen 
kehittämis- ja hallintokeskus”

• Y-tunnus: 2296962-1

10. Valitse se valtuuttajaksi

11. Valtuuttajan lisäämisen jälkeen  
Valitse ”Seuraava”

9

11

Jaa Valtuudet organisaatiossasiJaa Valtuudet organisaatiossasiKEHA-keskus valtuuttajaksi

Kunnan nimi ja y-tunnus

10



12. Rajataan valtuusasian nimellä ”Lupa-”

13. Valitaan ”Lupa- ja valvonta-
kokonaisuuksien viranomaiskäsittely”

14. Valitaan ”Seuraava”

Jaa Valtuudet organisaatiossasiJaa Valtuudet organisaatiossasiValtuusasia

14

13

12



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

15. Asetetaan valtuuden 
voimassaoloaika

• Alkupäivämäärän oletus 
on pyynnön toteutuspäivä

• Loppupäivämääräksi 
voidaan kalenterista valita 
päivämäärä, mutta 
suositeltavampaa on 
valita suoraan vuosien 
määrä. Suositus on 25 
vuotta

• Huom! Valtuuden 
raukeaminen keskeyttää 
Luvat ja valvonta –
palvelun käytön

16. Valitaan ”Seuraava”

15

16

Jaa Valtuudet organisaatiossasiJaa Valtuudet organisaatiossasiVoimassaolo



Jaa Valtuudet organisaatiossasi

17. Tarkista valtuuspyynnön sisältö
• Valtuuttaja: ”Elinkeino-, liikenne-

ja ympäristökeskusten sekä työ- ja 
elinkeinotoimistojen kehittämis- ja 
hallintokeskus” = KEHA-keskus

• Valtuutettu: Edustamasi 
julkisyhteisö ja sen Y-tunnus

• Voimassaolo: suositus 25 vuotta

• Valtuusasia: Lupa- ja valvonta-
kokonaisuuksien 
viranomaiskäsittely

• Valtuustyyppi: Asiointivaltuus

18. Kun yhteenvedon tiedot ovat oikein, 
valitse ”Vahvista valtuuspyyntö”, 
• Tarvittaessa korjataan tiedot 

valitsemalla ”edellinen”

Jaa Valtuudet organisaatiossasiJaa Valtuudet organisaatiossasiPyynnön sisällön tarkistaminen ja vahvistaminen

17

18



Kokoa
tarvitsemasi Lupa- ja valvonta-

asiointien tiedot

4 5



Vaihe 4: Kokoa asiointien tiedot 
liittymislomakkeelle

Vaihe 4
Kokoa asiointien tiedot 

liittymislomakkeelle



Ensin on varmistettava, mitä lupa- ja valvonta-asiointeja viranomainen liittää Luvat ja valvonta 
–palveluun

• Alueellisille viranomaisille tarkoitetut lupa- ja valvonta asioinnit ovat käyttöönotettavissa, 
kun ne on julkaistu Luvat ja valvonta –palveluun

• Alueellisia viranomaisia ovat mm. kunnat tai kuntayhtymät, pelastuslaitokset, sairaanhoitopiirit ja 
poliisilaitokset, sekä hyvinvointialueet

• Valtakunnallisille viranomaisille tarkoitetut lupa- ja valvonta asioinnit ovat 
viranomaiskohtaisia ja niiden käyttöönotosta sovitaan asiointien määrittelyvaiheessa

• Valtakunnallisia viranomaisia ovat mm. valtion virastot ja laitokset

• Poliisin osalta osa lupa-asioinneista on valtakunnallisia ja osa alueellisia riippuen siitä, kenelle asioinnin 
käsittely kuuluu (paikalliselle poliiisiviranomaiselle vai poliisihallitukselle)

• Ohjeet Luvat ja valvonta-palveluun liittymiseksi

• Valtakunnallisille viranomaisille tarkoitetut ohjeet  siirry seuraavalle sivulle

• Alueellisille viranomaisille tarkoitetut ohjeet siirry  sivulle 31

Liittymisen tehtävät Luvat ja valvonta –palveluunLiittymisen valmistelut



• Liitettävät asioinnit on sovitaan erikseen viranomaisen ja Luvat ja valvonta 
–palvelun yhteisessä asiointien määrittelyssä
• Asiointien määrittely voi olla osa asiointeihin liittyvää kehitystä (yhteinen kehitysprojekti)

• Liittämisen ajankohta ja tapa sovitaan asiointien määrittelyn yhteydessä

• Kun liitettävät asioinnit on liitetty Luvat ja valvonta –palveluun voit siirtyä 
vaiheeseen 6

Liittymisen tehtävät Luvat ja valvonta –palveluunValtakunnallisten viranomaisten lupa- ja valvonta-asioinnit



1. Lupa- ja valvonta-asiointitietojen kokoaminen
• Tarkista tukisivulta mitä asiointeja Luvat ja valvonta –palvelussa on saatavilla

• Kokoa tarvitsemasi Luvat ja valvonta –palvelun em. asiointien joukosta

2. Valitse liittymisvaihtoehdoista asiointiin sopiva vaihtoehto
• Liittymistavat on esitelty sivulla 34

• Jokainen asiointi liitetään erikseen, jolloin jokaiselle asioinnille voidaan valita liittymistapa erikseen

• Jos asioinnin liittymistavaksi valitaan järjestelmäintegraatio, tulee

• Asiointia käsitellä sähköisesti viranomaisen asiointipalvelussa tai käsittelyjärjestelmässä

• Integraation olla toteutettuna ja testattuna ennen liittymistä

3. Täytä liittymislomake ja palauta se 
• Hae aina ajantasainen liittymislomake  Kunnille (suomi, ruotsi) ja alueellisille viranomaisille 

(suomi, ruotsi)

• Liittymiseen tarvittavat organisaatio ja asiointikohtaiset tiedot löytyvät ohjeesta täältä

• Liittymislomake ja sen käsittely on esitelty sivulla 38

Liittymisen tehtävät Luvat ja valvonta –palveluunAlueellisten viranomaisten lupa- ja valvonta-asiointien liittäminen

https://luvatjavalvonta.fi/
https://tem.fi/documents/1410877/85525705/LV_liittymislomake_kunnat.xlsx/aba0af33-df5b-9db1-142a-cd2ee14e3ea5?t=1633691981790
https://tem.fi/documents/1410877/85525705/Anslutningsblanket+f%C3%B6r+Tj%C3%A4nsten+Tillst%C3%A5nd+och+tillsyn.xlsx/15df0eab-df90-65eb-9908-6c56e7a88e19?t=1633692074783


Tarvitset seuraavat tiedot, joilla liität organisaatiosi lupa- ja valvonta-asioinnit 
Luvat ja valvonta -palveluun

PTV = Palvelutietovaranto

Tarvittavat tiedot

2. Lupa- ja valvonta-asiointikohtaiset tiedot
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• Liitettävä asiointi (esim. ympäristölupa)

• Alue, jossa asiointi otetaan käyttöön 
(alueyksikkö on kunta)

• Sähköpostiosoite asiointia koskevia Luvat ja 
Valvonta –palvelun heräteviestejä varten

• Kevyt asioinnin tiedot +

• PTV-verkkoasioinnin tunniste

• Asioinnin aloituksen URL-osoite 
viranomaisen asiointipalvelussa

Huom! Integraation edellytyksenä on asioinnin viranomaiskäsittely 
sähköisessä järjestelmässä

1. Hakevan organisaation tiedot

• Liittyvän organisaation nimi, Y-tunnus ja 
PTV-organisaatiotunniste 
• Liitettävästä asioinnista vastaava 

organisaatio toteuttaa liittymisen

• esim. jos kyseessä on kuntayhtymä, niin 
liittymisen tekee asiointipalvelusta 
vastaava kunta

• Yhteyshenkilön nimi, sähköposti, 
puhelinnumero ja tarvittaessa liittymisen 
lisätietoja



Liittymisvaihtoehdot esittely

Liittymisvaihtoehto A) Järjestelmäintegraatio B) Kevytasiointi C) Ehdollinen asiointi 
(Vain RED II hankkeet)

Liittymisvaihtoehto 

tarkoitettu

Asiointeihin, joissa 

• käsittelevällä organisaatiolla on 

käytössään sähköinen 

asiointipalvelu 

(asianhallintajärjestelmä)

• integraatio Luvat ja valvonta –

palvelun ja järjestelmän välillä on 

toteutettu

Asiointeihin, joissa

• käsittelevällä organisaatiolla ei ole 

käytössään sähköistä 

asiointipalvelua 

(asianhallintajärjestelmä)

Asiointeihin, joissa 

• käsittelevällä organisaatiolla on 

käytössään sähköinen 

asiointipalvelu 

(asianhallintajärjestelmä)

Asiakas (mm. luvan 

hakija)

Luvan hakija asioi (täyttää hakemuksen) Luvat 

ja valvonta –palvelussa, josta tarvittavat 

asiointitiedot välitetään käsittelevälle 

organisaatiolle järjestelmäintegraatiota 

hyödyntäen

Luvan hakija asioi (täyttää hakemuksen) 

Luvat ja valvonta –palvelussa, josta 

käsittelevälle organisaatio noutaa asiointia 

koskevat tiedot

Luvan hakijan asiointi ohjataan suoraan 

organisaation asiointipalveluun 

(asianhallintajärjestelmä), jossa luvan 

hakija täyttää hakemuksen

Viranomainen (mm. 

käsittelijä)

Asiointien päätiloja ohjataan automattisesti 

integraatiotiedon avulla

Luvan käsittelijä noutaa asiointitiedot Luvat ja 

valvonta –palvelusta, päivittää asioinnin 

päätiloja manuaalisesti

Luvan käsittelijä päivittää Luvat ja valvonta 

-palvelussa asioinnin päätiloja 

manuaalisesti mm. määräaikalaskentaa 

varten

Liittymisvaihtoehdon 

plussat ja miinukset

Siirtää tiedot muuttumattomina

Tiedon siirtämistä mahdollista valvoa

Tilatiedot päivittyvät käsittelyn mukaisesti

‒ Toteutus ja muutokset vievät aikaa ja ovat 

kustannuksiltaan yleisesti merkittäviä

Toteutus ja muutokset voidaan tehdä 

nopeasti ja yleisesti pienin kustannuksin

‒ Tiedon siirtäminen ja tilatietojen 

päivittäminen vaativat henkilön työpanosta 

ja altistavat erilaisille virheille

‒ Tiedon välittymistä ei valvota

Toteutus ja muutokset voidaan tehdä 

nopeasti ja yleisesti pienin kustannuksin

‒ Tiedon siirtäminen ja tilatietojen 

päivittäminen vaativat henkilön 

työpanosta ja altistavat erilaisille virheille

‒ Tiedon välittymistä ei valvota



Liittymisvaihtoehdot valintakriteerit

Valinta teknisestä liittymistavasta tehdään seuraavien asioiden perusteella

• Jos organisaatio käyttää asioinnin käsittelyyn sähköistä asiointipalvelua tai
käsittelyjärjestelmää, voidaan lupa- ja valvonta-asiointi liittää palveluun  
• A) järjestelmäintegraatiolla tai 
• B) kevytasiointina

• Jos organisaatiolla ei ole lupa- ja valvonta-asiointiin käytössään sähköistä 
asiointipalvelua (vastaanottaa asiakkaan hakemukset mm. paperilomakkein tai 
sähköpostilla), liitetään asiointi Luvat ja valvonta –palveluun 
• B) kevytasiointina

Huom!
a) Jos asiointi liitetään järjestelmäintegraatiolla, tulee se olla toteutettuna ja testattuna ennen asioinnin liittämistä Luvat ja 

valvonta -palveluun

b) Poikkeuksena uusiutuvan energian (RED II) asiointikokonaisuus, jossa sähköisen asiointipalvelun tai 
käsittelyjärjestelmän voi liittää vaihtoehdolla C) ”ehdollisena asiointina” Luvat ja valvonta –palveluun 

• Tällöin asioinnit rajataan koskemaan vain uusiutuvan energian hankkeita
• Rajaus estää luvanhakijoita käyttämästä Luvat ja valvonta –palvelua muissa tapauksissa  (esim. rakennuslupa, joka 

ei liity uusiutuvan energian hankkeisiin)



Käyttöönotettava alue

Alueelliset viranomaiset

• Lupa- ja valvonta-asioinnit otetaan käyttöön kunta-aluekohtaisesti

• Mikäli viranomainen toimii usean kunnan alueella, ilmoitetaan nämä kunnat 
liittymislomakkeella

• Esim. pelastuslaitos ilmoittaa toimialueensa kunnat liittymislomakkeella



Asioinnin heräteviestit

Asiointien heräteviestit 

• Määritellään asiointikohtaisesti

• Heräteviestit lähetetään viranomaisen sähköpostiin  tarvitaan sähköpostiosoite

• Sähköpostiosoitteena tulee käyttää ryhmä- tai rooliosoitetta (esim. 
kirjaamo@organisaatio.fi) henkilökohtaisen osoitteen sijaan

• Kun asiakas jättää hakemuksen Luvat ja valvonta -palveluun, lähettää palvelu 
heräteviestin asioinnista vastaavan viranomaisen määrittelemään sähköpostiin
• Kun viranomainen ottaa hakemuksen (asioinnin) käsittelyyn, hän voi merkitä itsensä kyseisen 

asioinnin käsittelijäksi, jolloin seuraava tilatietojen muutoksesta syntyvä heräteviesti 
lähetetään suoraan käsittelijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen

• Jos ketään ei merkitä käsittelijäksi, lähettää palvelu heräteviestit alkuperäiseksi 
määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen  

mailto:kirjaamo@organisaatio.fi


Asioinnin PTV-tunnisteet ja URL-osoite

Liittymislomakkeelle tarvitaan

• PTV-organisaatiotunniste  ohjeet sen löytämiseksi

Lisäksi, jos asioinnin liittymistavaksi on valittu järjestelmäintegraatio tai ehdollinen 
asiointi (vain RED II), tarvitaan

• PTV-verkkoasioinnin tunniste  ohjeet sen löytämiseksi

• Asioinnin aloituksen URL-osoite viranomaisen asiointipalvelussa



Liittymisohje ja -lomake kunnille

• Liittymislomake sisältää yksityiskohtaisen 
täyttöohjeen lomakkeen välilehdellä ”Täyttöohje”

• Täytettävät kohdat löytyvät välilehdeltä  
”Liittymislomake”

• Lomakkeen muut välilehdet ovat Luvat ja valvonta –
palvelun käytössä (lukittuja)

• Valitse organisaatiollesi sopiva liittymislomake: 
• kunnat, muut alueelliset viranomaiset

• Valtakunnalliset viranomaiset toimittavat liittymistiedot 
asiointiprojektiensa yhteydessä 

• Palauta täytetty lomake tähän osoitteeseen
• Jos yllä oleva linkki ei toimi:

• Osoite: tuki.lv@ely-keskus.fi

• Otsikko: Liittyminen Luvat ja valvonta palveluun 
(organisaation nimi)

• (organisaation nimi)  sulkeiden sisään vaihdetaan liittyvän 
organisaation nimi

• Liittymislomake liitteeksi

Liittymislomake

https://tem.fi/documents/1410877/7147282/LV_liittymislomake_kunnat_REDII.xlsx/3e9991b8-ea18-b2fe-f425-79e31f3e940d?t=1624264928675
https://tem.fi/documents/1410877/7147282/LV_liittymislomake_kunnat_REDII.xlsx/3e9991b8-ea18-b2fe-f425-79e31f3e940d?t=1624264928675
mailto:tuki.lv@ely-keskus.fi?subject=Liittyminen%20Luvat%20ja%20valvonta%20palveluun%20(kunta)
mailto:tuki.lv@ely-keskus.fi


Vaihe 5
Vahvistus Luvat ja 

valvonta -palvelusta 



Kun organisaatiosi asioinnit on liitetty Luvat ja valvonta-palveluun, ilmoitetaan 
tästä yhteyshenkilölle (lomakkeeseen merkitty) sähköpostilla

• Jos lomakkeen tiedoissa on puutteita (mm. ristiriitaisia tietoja), olemme yhteydessä 
yhteyshenkilöön

• Vahvistuksen saatuasi voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen (6)

Vahvistus asiointien liittämisestä Luvat ja valvonta -palveluun



Liitä
lupa-asiointisi  

luvat ja valvonta 

–palveluun

6



Vaihe 6
Suomi.fi-

Verkkopalvelu ja 
Palvelutietovaranto 

(PTV): 
Lupakuvauksien 

päivitys ja liitokset



Varmista tunnistamiseen liittyvät kyvykkyydet

Viranomaisen asiointipalvelun kuvauksen päivittäminen ja ”Luvat ja 
valvonta –palvelu” -asiointikanavan liittäminen Suomi.fi-
palvelutietovarannossa (PTV)

• Palvelutietovaranto -palvelussa asiointi edellyttää, että 

• Palvelu on otettu organisaatiossasi käyttöön

• Organisaatiossasi on nimetty PTV-pääkäyttäjä, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet ja 
osaaminen

• Nämä ohjeet on tarkoitettu organisaatiosi PTV-pääkäyttäjälle, joka tekee tarvittavat 
muutokset organisaationne palvelutietoihin Palvelutietovarannossa

1. Päivittää tarvittaessa palvelun toimintaohjetta

2. Liittää ”Luvat ja valvonta –palvelu” nimisen verkkoasioinnin asiointikanavaksi

• DVV: Ohje palvelujen ja asiointikanavien liitokset (tekstiohje ja video)

Palvelutietovaranto – toimintaohjeen päivittäminen ja asiointikanavan liittäminen

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5a7ab3f99ea47311bfd5999a


Varmista tunnistamiseen liittyvät kyvykkyydet

• Kuvauksen ”toimintaohjeet” kohtaan lisätään ohjeistus Luvat ja valvonta –palvelua varten

• Toimintaohjeen pitää kuvata kyseistä palvelua

• Esimerkkiteksti (RED II –uusiutuvan energian hankkeiden asioinnit):

• ”Jos olet perustamassa uusituvan energian tuotantolaitosta, voit hakea lupaa Luvat ja 
valvonta –palvelussa”

• Huom! Päivitykset pitää tehdä käytössä oleviin kieliversioihin

Toimintaohjeen päivittäminen



Varmista tunnistamiseen liittyvät kyvykkyydet

• Liitä ”Luvat ja valvonta –
palvelu” niminen 
verkkoasiointi 
asiointikanavaksi

• Liitetyistä 
asiointikanavista näet 
aktiiviset liitokset

Liitos



Varmista tunnistamiseen liittyvät kyvykkyydetVarmista tunnistamiseen liittyvät kyvykkyydetOnneksi olkoon 

Nyt kaikki Luvat ja valvonta –palvelun liittymisen tehtävät on tehty

• Palvelu on valmiina tarkistettavaksi ennen kuin asiakkaat ottavat sen 
käyttöönsä

• Siirry ohjeissa seuraavaan osioon ”Käyttöönottovalmiuden 
tarkistaminen”



Käyttöönotto-
valmiuden 

tarkistaminen
Luvat ja valvonta -palveluun



Tunnistuksen 
ja valtuuksien 
varmistaminen

Näin varmistat viranomaiskäyttäjien 
Luvat ja valvonta –palvelun käytön



Valmistaudu tunnistautumiseen

Suomi.fi-tunnistus

• Varmista lupa- ja valvonta-asiointeja käsitteleviltä henkilöiltä, että heillä on 
tarvittavat välineet ja osaaminen tunnistautua Suomi.fi-palveluun

• Jokaisella lupa- ja valvonta-asiointeja käsittelevällä henkilöllä tulee olla 
tunnistautumisväline

• Suositus: Digi- ja väestötietoviraston myöntämä organisaatiokortti 
organisaatio varmistaa toiminnan jatkuvuuden tarjoamalla 
tunnistautumisvälineen työntekijän käyttöön

Virtu-tunnistautuminen

• Varmista lupa- ja valvonta-asiointeja käsitteleviltä henkilöiltä, että heillä on 
tarvittavat välineet ja osaaminen Virtu-palvelun käyttämiseksi

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta/eri-tunnistusvalineilla-tunnistautuminen
https://dvv.fi/varmenteet-ja-kortit-organisaatioille


Palvelun käyttämisen valmiuksien tarkistaminen

Tunnistaudu viranomaiskäyttäjänä Luvat ja valvonta –palvelun viranomaisliittymään

• Viranomaisliittymän osoite on https://lv-vir.ahtp.fi

1. Valitse ”Tunnistaudu”

1

1

https://lv-vir.ahtp.fi/fi/
https://lv-vir.ahtp.fi/


Tunnistus-palvelun valinta

Kirjaudu palveluun käyttämällä 
organisaatiossasi käytössä olevaa 
kirjautumistapaa

Suomi.fi-tunnistus 

2. Valitse

Siirry ohjeessa seuraavalle sivulle  

Virtu-tunnistautuminen

2. Valitse

Siirry ohjeessa sivulle 54
2



Kirjautumistapa: Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus: tunnistaudu palveluun

3. valitse tunnistautumistapa

• Tämän jälkeen sinut ohjataan 
valittuun tunnistustapaan

• Tunnistuksen jälkeen siirry 
ohjeessa seuraavalle sivulle 3



Suomi.fi-tunnistus

Vahvista tunnistautumistietosi

4. Valitse ”Jatka palveluun”

PPKKVV-XXXX

Esimerkki

Essi Inkeri 

4



Suomi.fi-valtuudet

Valtuudet kunnossa: jos organisaatiosi myöntämät 
Suomi.fi-valtuudet ovat voimassa, tulee eteesi 
valintaruutu, josta voit valita edustamasi organisaation

5. Valitse organisaatio, jota edustat Luvat ja valvonta 
–palvelussa

6. Valitse ”Vahvista ja jatka palveluun”

Korjattavaa:

1) Kuva 1: valittavanasi ei ole organisaatiota, jota 
sinun pitäisi edustaa TAI

2) Kuva 2: et pääse kirjautumaan Luvat ja valvonta 
–palveluun

• Molemmissa tapauksissa tämä voi johtua
• Valtuudet puuttuvat: organisaatiosi ei ole vielä 

valtuuttanut sinua TAI
• Organisaatiosi ei vielä ole liittynyt Luvat ja 

valvonta -palveluun

6
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Kuva 1

Kuva 2



Liitettyjen 
asiointien 

tarkistaminen



Liitettyjen asiointien tarkistaminen

Tällä ohjeella tarkistat 
tuotannossa olevat 
asiointilomakkeet ja asiointien 
heräteviestit liittyvän 
viranomaisen osalta

Tarkistettavat asiat:

• Asiointilomakkeen sisältö on 
oikea

• Heräteviestit saapuvat 
oikeaan osoitteeseen



Siirry luvat ja valvonta -palveluun

Siirry luvat ja valvonta palvelun 
Asiakkaan (luvan hakija) 
liittymään tekemään 
organisaatiosi lupa- ja valvonta-
asiointien testihakemukset

• Huom! Asiointien toimivuuden 
tarkistus tehdään aidoilla 
hakemuksilla tuotantojärjestelmässä

1. Siirry Luvat ja valvonta -palveluun:
https://lv.ahtp.fi

2. Valitse ”Selvitä tarvittavat luvat”
2

1

https://lv.ahtp.fi/


Lähtötiedot

Syötä asiakkaan toiminnan 
lähtötiedot

3. Valitse tarkistuksen kohteena 
oleva palvelukokonaisuus

4. Valitse toiminnan pääasialliseksi 
paikkakunnaksi:

a) Liittyvän alueellisen toimijan 
(mm. kunnat, pelastuslaitokset 
ja sairaanhoitopiirit) osalta 
oman toimialueen kunta TAI

b) Valtakunnallisen toimijan 
osalta mikä tahansa kunta

5. Valitse ”Siirry suoraan lupien 
valintaan”

4

3

5



Tarkastettavien Asiointien valinta

Valitse oman organisaatiosi osalta 
palveluun liitetty/liitetyt asioinnit

6. Valitse tarkastettavat Luvat ja 
valvonta -palveluun liitetyt asioinnit

• Huom! Ohjeen esimerkissä tarkastetaan 
Energiaviraston lupa-asiointeja – tähän 
luonnollisesti valitset organisaatiosi Luvat 
ja valvonta –palveluun liittämiä lupa-
asiointeja

6

6

6



Tarkastettavien Asiointien valinta

Valittuasi tarkastettavat Luvat ja 
valvonta -palveluun liitetyt asioinnit

7. Valitse ”Aloita asiointi”

• Huom! Ohjeen esimerkissä tarkastetaan 
Energiaviraston lupa-asiointeja – tähän 
luonnollisesti valitset organisaatiosi Luvat 
ja valvonta –palveluun liittämiä lupa-
asiointeja

7



Tunnistaudu Luvat ja valvonta -palveluun

Siirryt Suomi-fi-tunnistuspalveluun 

8. valitse tunnistautumistapa

• Tämän jälkeen sinut ohjataan 
valittuun tunnistustapaan

• Tunnistuksen jälkeen siirry 
ohjeessa seuraavalle sivulle 8



Suomi.fi-tunnistus

Vahvista tunnistautumistietosi

9. Valitse ”Jatka palveluun” 
ja siirry seuraavalle ohjeen 
sivulle

PPKKVV-XXXX

Esimerkki

Essi Inkeri 

9



Luvat ja valvonta –palvelun käyttöehtojen hyväksyminen

• Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa Luvat ja 
valvonta -palveluun, esitetään sinulle palvelun 
Asiakkaille tarkoitetut käyttöehdot

• Sinun tulee hyväksyä käyttöehdot 
päästäksesi palveluun 

10. Valitse ”Hyväksyn käyttöehdot”  tämä 
kohta löytyy käyttöehtojen lopusta sivun 
alaosasta

• Huom! Jos olet kirjautunut palveluun aiemmin ja 
hyväksynyt palvelun käyttöehdot, niin silloin tämä 
vaihe jää pois

10



Aloita asiointi

11. Valitse ”Asioin yksityishenkilönä”

12. Valitse ”Luo uusi kohde” ja anna 
kohteelle nimi ”Viranomaisen 
asiointitesti” tai jokin muu 
tarkistuksia kuvaava nimi

13. Lisää hankkeelle nimi 
”Viranomaisen asiointitesti” tai 
jokin muu tarkistuksia kuvaava nimi

14. Valitse ”Tallenna”

11

13

12

14



Viranomaisen asiointien tietosisällön tarkistaminen ja testihakemusten lähettäminen

15. Avaa jokainen asiointi erikseen
• Tarkista vaiheittain, että lomakkeiden 

tietosisällöt ovat oikein

• Täytä jokainen lomake testiaineistolla 
ja lähetä ne palvelun kautta 
viranomaiselle (itselle)

• Lähettäminen tapahtuu jokaisen 
lomakkeen viimeisellä sivulla, jossa on 
alla näkyvä ”Lähetä” -nappi  

16. Tarkista että asioinnit ovat muuttuneet 
”Lähetetty” –tilaan
• Heräteviestit lähtevät seuraavana yönä 

 tarkista heräteviestien perilletulo 
liittymislomakkeessa ilmoittamiinne 
osoitteisiin seuraavana työpäivänä

1615

Muuttuvat 
lähetyksen 

jälkeen 
”Lähetetty” 

tilaan

Huom! 
Listauksessa 
pitää näkyä 

viranomaisen 
omat 

tarkistettavat 
lupa-asioinnit.

Esimerkissä on 
käytetty 

Energiaviraston 
lupa-asiointeja



Keskustelutoiminnon herätteet

Tarkista keskustelutoiminnon herätteiden saapuminen ilmoitettuun 
osoitteeseen

17.Siirry keskustelutoimintoon valitsemalla ”Keskustelu”

17



Keskustelutoiminnon herätteet

18.”Viestiin liittyvä asiointi”: Valitse virastosi osalta palveluun liitetty tarkistettava asiointi

19.”Aihe” ja ”Viesti”: Lisää viestiin tarkistusta kuvaava aihe ja viestin sisällöksi kuvaava teksti

20.Valitse ”Lähetä viesti”

18

19

20

21

21.Tarkista organisaatiosi liittämät asioinnit 
erikseen lähettämällä jokaiseen näistä 
erillinen viesti – valitse ”Aloita uusi 
keskustelu”

Huom!

• Tarkista, että herätteet jokaisesta lähetetystä 
viestistä saapuvat perille organisaatiosi 
ilmoittamaan osoitteeseen

• Viestien herätteet lähetetään eteenpäin kerran 
vuorokaudessa
(kello 03:15). Herätteiden saapuminen voidaan 
siten tarkistaa vasta viestin lähettämistä 
seuraavana päivänä



Huomioitavaa

Huomioitavaa tarkistetuista asioinneista

• Olet nyt tarkastanut organisaatiosi liittämistä lupa- ja valvonta-asioinneista seuraavat asiat:

1. Lomakesisällöt: Oliko sisältö liittymislomakkeen / halutun mukainen? 

2. Asiointien heräteviestit: Saapuivatko asiointien heräteviestit perille liittymislomakkeessa 
merkittyyn / haluttuun osoitteeseen?

3. Keskustelun heräteviestit: Saapuivatko keskustelun heräteviestit perille 
liittymislomakkeessa merkittyyn / haluttuun osoitteeseen?

• Mikäli havaitsit virheitä tarkistuksien yhteydessä, niin lähetä tiedot organisaatiostasi ja 
havaittujen virheiden kuvaukset sähköpostitse osoitteeseen: tuki.lv@ely-keskus.fi

• Muussa tapauksessa kaikki on valmista virastosi osalta Luvat ja valvonta palvelun käyttöä 
varten

mailto:tuki.lv@ely-keskus.fi


Muut ohjeet



Näin löydät 

PTV-
tunnistetiedot



• Organisaatio- ja verkkoasiointien PTV-tunnistetiedon saat parhaiten selville olemalla 
yhteydessä oman organisaatiosi PTV-pääkäyttäjään

• Vaihtoehtoisesti saat tukea em. asioiden selvittämiseksi PTV:n tuesta: ptv-tuki@dvv.fi

• Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää Suomi.fi-palvelutietovarannon 
käyttöohjetta

• Seuraavan sivun ohjeet edellyttävät seuraavia tietoja

• Organisaation nimi

• Asioinnin (verkkopalvelu) nimi

• Vaatimukset

• Palvelutietovaranto-palvelu on otettu organisaatiossasi käyttöön

• Asioinnin tulee olla rekisteröitynä verkkopalveluksi Suomi.fi-palvelutietovarantoon

Mistä löydän Suomi.fi-palvelutietovarannon tunnistetiedot?

mailto:ptv-tuki@dvv.fi
https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/0hXg58slVCJn9E1B.pdf


Organisaation PTV-tunniste
Suomi:fi-verkkopalvelun kautta

1. Laita hakukenttään hakusanaksi
organisaatiosi virallinen nimi ja 
valitse suurennuslasi (hae-toiminto)

2. Valitse hakutuloslistasta organisaatiosi
kuvaus
• Organisaation nimi JA
• Alla luokka ”Organisaatio”

1

2

Etsi oikea organisaatio

https://www.suomi.fi/etusivu/


3. PTV-organisaatiotunnisteen
löydät selaimesi URL-kentästä
• Viimeisen ”/”-merkin jälkeinen osa 

• Esimerkissä Työ- ja elinkeinoministeriön
organisaatiotunniste on ”0855861c-e19c-
4e7e-816e-4223d5c106df”

• Vinkki! Kopioi tunniste URL-
kentästä liittymislomakkeelle

Organisaation tunnistetieto
3



Verkkoasioinnin PTV-tunniste 
Suomi:fi-verkkopalvelun kautta

1. Lisää hakukenttään hakusanaksi
organisaatiosi virallinen nimi ja valitse
suurennuslasi (hae-toiminto)

2. Rajaa hakutuloksia merkkaamalla
haettavaksi sisällöksi ”Verkkoasionti”

3. Valitse hakutuloslistasta etsimäsi
verkkoasioinnin kuvaus
• Organisaation nimi
• Verkkoasioinnin nimi
• Luokka ”verkkoasiointi” ja alue ”Koko

suomi”

Etsi oikea verkkoasiointi 1

2

3

https://www.suomi.fi/etusivu/


3. PTV verkkoasioinnin
tunnisteen löydät
selaimesi URL-kentästä
• Viimeisen ”/”-merkin jälkeinen

osa 

• Esimerkissä Työ- ja 
elinkeinoministeriön
ylläpitämän SOLVIT-palvelun
verkkoasioinnintunniste on 
”eda2ad5d-3f7d-45a2-9843-
9f6556bfba2f”

• Vinkki! Kopioi tunniste
URL-kentästä
liittymislomakkeelle

Verkkoasioinnin tunnistetieto

4


