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Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet 
 
Suomi.fi-tunnistus on Suomen julkishallinnon organisaatioiden yhteinen vahvan tunnistautu-
misen palvelu. Tätä palvelua käytetään myös osassa Luonnonavarakeskuksen tilastollisista tie-
donkeruista. Tunnistautumisessa käytetään pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmen-
nekorttia.  

 
Suomi.fi-tunnistuksen avulla käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan turvallisesti sähköisessä asi-
oinnissa. Palvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. 
 
Verkkopalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnuksilla. Yrityksen puolesta pääsevät suoraan asioi-
maan perusrekistereissä (kaupparekisteri, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja yhdistysrekisteri) 
nimetyt tietyt henkilöt.  

Luken Tilastoyksikön tiedonkeruissa nuo henkilöt ovat: 

Elinkeinoharjoittaja (ELI) 
Toimitusjohtaja (TJ) 
Toimitusjohtajan sijainen (TJS) 
Varatoimitusjohtaja (VTJ) 
Yhtiömies (YHM) 
Hallituksen puheenjohtaja (PJ) 
Prokuristi (NIMKO) 

 

Jos yrityksessä joku muu henkilö halutaan valtuuttaa asioimaan Luonnonvarakeskuksen tiedonke-
ruusovelluksessa, perusrekistereihin merkittyjen henkilöiden pitää antaa tälle henkilölle valtuus 
koodilla ”Ruoka- ja luonnonvara-alan tilastollinen tiedonkeruu”. Valtuuden voi antaa milloin ta-
hansa, mieluummin jo etukäteen, vaikka tiedonkeruusovellus ei vielä ole käytössä. Vaihtoehtoisesti 
henkilöt voivat myös pyytää valtuutta suomi.fi -palvelun kautta. Alla ohjeet: 

 
Henkilöiden valtuuttaminen 
Näin annat henkilölle valtuuden vastata yrityksen puolesta Luonnonvarakeskuksen tilastollisiin tie-
donkeruisiin: 

• mene selaimella suomi.fi-palveluun  
• palveluun tunnistaudutaan käyttämällä omia pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai 

varmennekorttia 

• valitse Asioi yrityksen puolesta 
• valitse avautuvasta valikosta yritys, jonka puolesta haluat valtuuttaa ja valitse Vahvista 
• valitse Anna valtuus ja lisää sen henkilön etunimi, sukunimi ja henkilötunnus, jolle annat 

oikeuden asioida puolestasi 
• valitse Ruoka- ja luonnonvara-alan tilastollinen tiedonkeruu valtuusasioiden listalta 
• määrittele valtuuden voimassaoloaika, oletuksena valtuus on voimassa viisi vuotta 

• tarkista ja vahvista antamasi valtuustiedot. 

https://www.suomi.fi/valtuudet/
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 Tämän jälkeen valtuuttamasi henkilö voi vastata yrityksesi puolesta Luonnonvarakeskuksen tilas-
tollisiin tiedonkeruisiin. 

Valtuuksien pyytäminen 
 Näin pyydät yritykseltä valtuutta vastata Luonnonvarakeskuksen tilastollisiin tiedonkeruisiin: 

• mene selaimella suomi.fi-palveluun ja kirjaudu sisään henkilökohtaisilla verkkopankki-
tunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla 

• Valitse valtuudet-osiossa asiointirooliksi ”Henkilökohtaiset valtuudet” 
• valitse Pyydä valtuutta 
• lisää valtuuttajaksi yritys, jonka puolesta haluat vastata 

• valitse Ruoka- ja luonnonvara-alan tilastollinen tiedonkeruu valtuusasioiden listalta 
• määrittele valtuuden voimassaoloaika, oletuksena valtuus on voimassa viisi vuotta 

• tarkista ja vahvista antamasi valtuustiedot. 

Kun yritys on hyväksynyt valtuuspyyntösi, voit vastata yrityksen puolesta Luonnonvarakeskuksen 
tilastollisiin tiedonkeruisiin. 

Samat ohjeet Suomi.fi-tunnistuksesta sekä valtuuksista löytyvät myös 

https://stat.luke.fi/suomifi-tunnistus-ja-valtuudet-yritystiedonkeruissa_fi 
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