Asiointitunnusten hakeminen OKM:n asiointipalveluun

Voidakseen tehdä hakemuksen OKM:n asiointipalveluun, tulee yhdistyksellä olla määriteltynä valtuudet
asiointiin. Valtuuksien hallinnointi tapahtuu organisaatiosta riippuen joko Katso-palvelussa tai Suomi.fivaltuudet –palvelussa.

Katso-palvelu
Yhteisöt, jotka eivät vielä voi käyttää Suomi.fi-valtuudet -palvelua hankkivat Katso-palvelussa Katsotunnisteet käyttöönsä. Katso-tunnisteen voi perustaa yhteisölle Katso-palvelussa henkilö, jolla on yhteisön
nimenkirjoitusoikeus. Katso-tunnisteelle tulee myöntää myös asiointirooli. Asiointirooli pyydetään oman
organisaation Katso-pääkäyttäjältä/-rinnakkaispääkäyttäjältä. Kunkin organisaation Katso-pääkäyttäjä ja –
rinnakkaispääkäyttäjä saavat asiointivaltuuden asiointipalveluun ilman erillistä valtuuttamista.
Katso-tunnisteiden perustaminen ja valtuuksien hallinnointi onnistuu osoitteessa
https://yritys.tunnistus.fi/. Mikäli Katso-tunnisteen hankkiminen ei onnistu verkkopalvelussa, tunnuksen
saa lähimmästä Katso-asiakasrekisteröintipisteeltä.
Katso-pääkäyttäjyyden perustaminen
Asiointipalveluiden käyttöönotto
Katso-pääkäyttäjän tulee ottaa ensiksi asiointipalvelu käyttöön
Palveluntarjoaja Opetus- ja kulttuuriministeriö – Palvelun nimi Valtionavustusten haku
Katso-alitunnisteen muodostaminen
Katso-alitunnisteen vahventaminen Katso-tunnisteeksi

Katso-valtuutuksen myöntäminen
Palveluntarjoaja Opetus- ja kulttuuriministeriö – Valittavana roolit Valmistelija ja Nimenkirjoittaja
(ks. taulukko sivu 3)
Valtuutusten hallinnointi Katso-palvelussa

Verohallinto vastaa Katso-palvelun asiakastuesta
Katso-tuki, puhelin 029 497 040
Katso-palvelun yksityiskohtaiset ohjeet

Suomi.fi-valtuudet –palvelu
Yhteisöt, jotka voivat jo käyttää Suomi.fi-valtuuksia hallinnoivat valtuusrooleja osoitteessa
https://www.suomi.fi/valtuudet. Suomi.fi-valtuuksiin ei ole olemassa erillisiä käyttäjätunnuksia. Palveluun
tunnistaudutaan aina henkilökohtaisella tunnistusvälineellä eli omana itsenäsi. Henkilö, jolla on oikeus
asioida jonkun yhteisön puolesta, voi valita palvelussa haluaako hallinnoida yhteisön valtuuksia.
Lista siitä, ketkä voivat valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa löytyy Suomi.fi-ohjeista.
Yrityksen tai yhteisön puolesta asiointi – Kuka voi valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa
Anna valtuus yrityksenä tai yhteisönä
Pyydä asiointivaltuutta henkilönä Suomi.fi-palvelussa
Asiointipalvelussa voi asioida yhteisön puolesta ilman erillistä valtuuttamista seuraavilla toimielinrooleilla:
• yhdistysrekisteriin merkitty
o nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin (NIMKO)
Mikäli henkilöllä ei ole edellä mainittua toimielinroolia, hän tarvitsee asiointia varten valtuutuksen, jonka
organisaatio antaa Suomi.fi-valtuuksissa.
Koska nuorisoseuroilla on lähes aina säännöissä merkintä siitä, että yhdistyksen nimen kirjoitta kaksi
nimenkirjoitusoikeutettua, pitää yhdistyksen hakea erillisellä hakemuksella valtuutusoikeutta Suomi.fi palvelusta. Ensin yhdistyksen siis pitää hakea henkilölle tai henkilöille valtuutusoikeus. Tämän jälkeen
valtuutusoikeuden saaneet voivat valtuuttaa itsensä tai muita henkilöitä.

Tässä tulee ohjeet valtuutusoikeuden hakemiseen erillisellä hakemuksella.
Mene Suomi.fi -palveluun osoitteeseen: https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksellavaltuuttaminen/hakemus-valtuuden-rekisteroimiseksi.
Valitse ensimmäisessä vaiheessa kohdassa valtuuttaja vaihtoehto
Yritys tai yhteisö, joka on rekisteröity Suomeen

Sekä organisaatiomuodoksi pudostusvalikosta Rekisteröity yhdistys

Kohdassa Valtuuttajan tiedot annetaan yhdistyksen Y-tunnus ja yhdistyksen nimi.

Seuraavassa kohdassa valitse Valtuutustyypiksi Valtuutusoikeus.

Seuraavassa kohdassa vain kuitataan kohta Valtuutettu Seuraava -painikkeella.

Seuraavassa vaiheessa annetaan valtuutetun/valtuutettujen tiedot:

Seuraavassa vaiheessa valitaan asiat, joita halutaan valtuuttaa tämän järjestelmän kautta.

Asiat on listattu aakkosjärjestyksessä ja valtionavun hakeminen on siis listan loppupäässä.
Ohjeen alussa on kuvattu eri valtuutusroolit, joita voi käyttää valtionavustuksen hakemisessa. Haettava
valtuutus ruksitetaan ja siirrytään seuraavaan kohtaan sivun alalaidasta

Jos seuralla on tiedossa muita valtuutuksia, joita pitää antaa (esim. valtuutukset taloushallinnosta
tilitoimistolle), kannattaa ne hakea samalla tässä yhteydessä.
Seuraavassa vaiheessa annetaan valtuudelle aloitus- ja lopetuspäivä ja siirrytään sen jälkeen eteenpäin
painamalla Seuraava..

Seuraavaksi valitaan hakemuksen toimittamistapa. Helpoin ja nopein tapa on hakemuksen lähettäminen
sähköisesti.

Seuraavassa vaiheessa annetaan yhteystiedot, johon toimitetaan mahdolliset lisätietopyynnöt käsittelyn
aikana ja tieto valtuuden rekisteröinnistä. Kaikki valitun kohdan tiedot ovat pakollisia.

Seuraavassa vaiheessa näytetään yhteenveto hakemuksesta.

Jotta hakemuksen voi lähettää sähköisesti, hakemuksen tekijän tulee tunnistautua Suomi.fi:hin
henkilökohtaisilla tunnistautumisvälineillään (esim. pankkitunnukset).

Käsiteltäväksi toimittaminen
Toimintaohjeet
Hakemus tulee aina erikseen allekirjoittaa, vaikka se olisi tehty Suomi.fin tunnistautuneena. Sen voi
allekirjoittaa yrityksen tai yhteisön puolesta vain henkilöt, joiden nimenkirjoitusoikeus käy ilmi
rekisteritiedoista tai hakemukseen liitettävästä asiakirjasta.
Yhdistyksen hakemuksen allekirjoittavat kyseisen yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudelliset. Jos tieto
allekirjoittajien edustamisoikeudesta ei ole merkitty yhdistysrekisteriin, nimenkirjoitusoikeus tulee osoittaa
hakemukseen liitettävällä asiakirjalla.
Hakemuksen voi allekirjoittaa käsin tai sähköisesti Digi- ja väestötietoviraston (DVV) myöntämällä
varmennekortilla. Lisätietoa varmennekorteista löydät DVV:n verkkosivuilta: Varmenteet ja kortit.
Kaikkien allekirjoitusten tulee olla tehty samalla tavalla.
Sähköisesti allekirjoitettuun hakemukseen ei tarvitse liittää kopiota allekirjoittajien suomalaisesta
henkilökortista tai passista tai viranomaisen oikeaksi todistamaa ja laillistettua kopiota ulkomaisesta
passista. Huomaa, että sähköisesti allekirjoitetun hakemuksen voi toimittaa käsiteltäväksi vain sähköisesti.

Käsin allekirjoitettuun hakemukseen tulee liittää kopio allekirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai
passista tai viranomaisen oikeaksi todistama ja laillistettu kopio ulkomaisesta voimassa olevasta passista.
Jos suomalainen viranomainen on todistanut oikeaksi ulkomaalaisen allekirjoittajan passikopion, ei sitä
tarvitse laillistaa. Käsin allekirjoitetun hakemuksen voi toimittaa käsiteltäväksi myös postitse tai
palvelupaikassa käymällä.
Nimenkirjoitusoikeuden osoittavat asiakirjat saavat olla enintään 6 kuukautta vanhoja.
Tarvittavat asiakirjat
Toimita käsiteltäväksi seuraavat asiakirjat:
Allekirjoitettu hakemus
Hakemukseen ei tarvitse liittää allekirjoittajan edustamisoikeuden osoittavaa asiakirjaa, koska tieto on
merkitty yhdistysrekisteriin.
Allekirjoitetun hakemuksen voi toimittaa sähköisesti liitteenä siten, että tallennetaan hakemus
keskeneräisenä, tiedosto ladataan pdf-tiedostona, tulostetaan, täydennetään allekirjoitukset käsin,
skannataan ja tallennetaan ja sitten liitetään sähköiseen hakemukseen passi- tai henkilökorttikopioiden
kanssa.

Kun allekirjoitukset on saatu, tunnistaudutaan palveluun uudelleen osoitteessa suomi.fi.

Tunnistautumisen jälkeen haetaan oma keskeneräinen hakemus klikkaamalla ylävalikon Ohje ja tuki valikkoa.

Sitten klikataan otsikkoa Tietoa valtuuksista.

Sitten vieritetään sivua alas, kunnes löytyy linkki Hakemuksella valtuuttaminen, jota klikataan.

Seuraavassa näkymässä näkyy aiemmin tallentamasi keskeneräinen hakemus Omat hakemukset -kohdassa.

Nyt klikataan näkymästä esimerkiksi yhdistyksen nimeä (sarake Valtuuttaja), jolloin päästään
keskeneräiseen hakemukseen.

Hakemusta vieritetään alaspäin, jolloin tullaan kohtaan Liitä tai raahaa tiedostot tähän.

Nyt haetaan omista tiedostoista tulostettu, allekirjoitettu ja skannattu hakemuslomake sekä passin tai
henkilökortin skannatut kopiot ja tallenneteen ne palveluun. Sallitut tiedostomuodot ovat: pdf, png, jpg ja
jpeg.
Tallennetut tiedostot näkyvät nyt näytöllä.

Kun kaikki tarvittavat tiedostot on tallennettu, voidaan hakemus lähettää sähköisesti painamalla painiketta
Lähetä käsiteltäväksi.

Kun henkilö on hakemuksen käsittelyn jälkeen saanut ilmoituksen valtuutusoikeuden saamisesta, pitää
hänen vielä antaa valtuutus palvelussa itselleen tai henkilölle, joka valmistelee ja lähettää hakemuksen
OKM:n asiointipalvelussa.
Kun valtuutus on annettu, voit ryhtyä varsinaisen hakemuksen tekemiseen menemällä osoitteeseen
https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille.

Hakemus aloitetaan klikkaamalla painiketta Asioi verkossa.
Seuraavaksi valitaan kirjautumistavaksi Yhteisön puolesta asiointi.

Tässä vaiheessa tunnistaudutaan omilla tunnuksilla palveluun.
Tunnistautumisen jälkeen valitan yritys, jonka puolesta asioidaan klikkaamalla Valitse -painiketta sekä
Vahvista ja jatka palveluun -painiketta (muuttuu aktiiviseksi valinnan jälkeen).

Seuraavassa näkymässä klikataan kulttuuri -avustukset näkyviin ja valitaan listasta ”Korana-avustus
seurantaloja ylläpitäville yhtesöille” tekstin riviltä linkki ”Tee uusi hakemus”.

Palvelussa täytetään hakemus vastaamalla lomakkeen kysymyksiin sekä liittämällä pakolliset liitteet ja sen
jälkeen lähettämällä hakemus. Lomakkeen voi tallentaa lähettämättä ja palata myöhemmin täydentämään
ja lähettämään.

Pakolliset liitteet:
•
•
•

Avustusta koskeva lisäliite (docx)
Viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen sisältyvä tuloslaskelma ja tase
Yhteisön tai säätiön säännöt

