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Vaihe 1/12  

Valitse, kuka valtuuden antaa. Tähän valitaan Suomalainen yritys- tai yhteisö, jolla on Y-tunnus ja kysymykseen 

Onko yritys tai yhteisö ilmoitettu Suomen kauppareksiteriin vastataan Ei.  

 

 

  



 

Organisaatiomuodoksi valitaan listan alimmainen 

Muu yritys- tai yhteisömuoto, jonka tietoja ei ole kaupparekisterissä (esim. yhteismetsä, tiekunta 

tai osakaskunta)

 

 

Valitse 

Vaihe 2/12  

Kirjoita kenttiin osaston y-tunnus sekä virallinen nimi, esim. Suomen Punainen Risti Tampereen osasto 

 



Vaihe 3/12 
Allekirjoittajat kohdassa merkitse täppä kohtiin: 
Normaali tilanne 
Allekirjoittaja on henkilö, joka on oikeutettu edustamaan valtuuttajaa 
Voimassa oleva henkilöasiakirjan kohdassa täppä merkitään sen voimassa olevan asiakirjan mukaisesti, mikä 
allekirjoittajilla on voimassa. 
Jos vaadittavaa asiakirjaa ei ole voimassa, merkitään siihen täppä. Tällöin allekirjoittajan on käytävä 
tunnistautumassa lähimmässä verohallinnon palvelupisteessä. 
Kysymykseen Onko jollakin allekirjoittajista edunvalvoja, merkitse täppä kohtaan Ei. 

Valitse   



 

Vaihe 4/12 

Lisää täppä kohtaan Valtuutusoikeus. Osaston täytyy valita yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus hallinnoida 

osaston valtuuksia. Tämän henkilön olisi hyvä olla esim. puheenjohtaja, rahastonhoitaja tai jos osastossa on 

toiminnanjohtaja, tms. Henkilöitä olisi hyvä olla kaksi, jos sattuu niin että valtuutettu hlö poistuu 

luottamustehtävästä tai palveluksesta tms. 

 

 

Valitse  

 

 

 

 

 

 

 



Vaihe 5/12 

 

 

Valitse  

Vaihe 6/12 

Lisää valtuutetun tiedot kenttiin. Paina sen jälkeen Lisää valtuutetuksi. Mikäli haluat valtuuttaa useamman 

henkilön, täytä tiedot ja paina lisää valtuutetuksi. Kun valmis, niin paina  

 



Vaihe 6/11 

Valitse valtuusasiat. Näkyviin tulevat kaikki valittavissa olevat valtuusasiat (tällä hetkellä 347), sähköisen asioinnin 

palvelut lisääntyvät koko ajan. 

Mieluummin liian paljon valtuuksia kuin liian vähän, mutta tarkoituksenmukaista ei ole valita kuitenkaan kaikkia. 

Jos jokin tärkeä valtuus jää laittamatta, joutuu tämän hakemuksen tekemään uudelleen alusta asti.  

Jos olette varmoja, että kyseistä valtuutusta ei teidän osastossanne koskaan tulla tarvitsemaan, niin voitte jättää 

sen valitsematta. Jos löydätte listasta jotain ehkä myöhemmin tarvittavaa, niin valitkaa myös se.  

Helpoin tapa valita valtuuksia on valita niitä asiakategorian kautta. Kun olet valinnut tarvittavat valtuudet, niin 

paina seuraava. 

Tarvittavia valtuutuksia voivat olla esim. seuraavia: 

Avustushakemuksen tekeminen  

Jos osasto järjestää tilaisuuden, josta on tehtävä ilmoitus kunnalle/kaupungille tai huvilupa viranomaiselle 

Tapahtumailmoituksen tekeminen 
Poliisin käsittelemien ilmoitusten tekeminen ja lupien hakeminen 
 
Jos osasto maksaa km-korvauksia tai muita tulorekisteriin ilmoitettavia korvauksia 

Palkkatietojen ilmoittaminen  
Palkkatietojen katselu 
Palkkatietojen käsittely  
Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely 
 

Jos osasto toimii säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana tai työllistää henkilöitä palkkatuella  

Eläkevakuuttajan palveluihin rekisteröityminen 

Laskunsaajan eläkemaksutietojen katselu  

Palkkatuen hakeminen 

Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen  

Palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksutietojen katselu 

Palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätöstietojen tarkastelu 

Työeläkevakuutus-asianhoito 

Työkokeiluilmoitusten ja palkkatukipaikkojen hallinnointi 

Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely 

Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen lähetys 

 

Jos osasto omistaa kiinteistöjä tai huoneistoja, joissa tehdään remonttitöitä ja joissa yksittäisen 

urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa, on annettava Verohallinnolle urakkailmoitus  

Rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt  

 

Vaikka osastolla ei olisi tällä hetkellä veroihin liittyvää asiointia, kannattaa ainakin nämä valita 

Veroasioiden hoito 
Veroilmoittaminen 

https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/avustushakemuksen-tekeminen/cd6370f16797576492945132a201b95b
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/poliisin-kasittelemien-ilmoitusten-tekeminen-ja-lupien-hakeminen/3bf089cb0efdfbb313a731db7138e9f2
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/palkkatietojen-ilmoittaminen/375c00e694d2c3727533fee8887d6e01
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/palkkatietojen-katselu/0d68f59134d8ea10863a615e9c0649f5
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/palkkatietojen-kasittely/469213dfb5db0a3d95e76aca029f39ab
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/tulotietoihin-liittyvien-loki-rajapinta-ja-ilmoitustietojen-kasittely/29fc1855d0e9b272bc0161c5fd5cd823
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/elakevakuuttajan-palveluihin-rekisteroityminen/056f2b91d6f47b76b3902e885069a0c2
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/laskunsaajan-elakemaksutietojen-katselu/beb3d9a3a52405d6a71262f829977b79
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/palkkatuen-hakeminen/731b1c61d0c90d4b91ca30d4890d57f8
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/palvelussuhteeseen-liittyvien-etuuksien-hakeminen/450433d45b4d0433fbe0ba391e259da4
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/palvelussuhteeseen-liittyvien-etuusmaksutietojen-katselu/751acc8d68e3f42a961bf55806577414
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/palvelussuhteeseen-liittyvien-etuuspaatostietojen-tarkastelu/e558682eae8c441c0d7dae4198f1e9e5
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/tyoelakevakuutus-asianhoito/7efb56ae2d18d696930cb5fdbbe9ec56
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/tyokokeiluilmoitusten-ja-palkkatukipaikkojen-hallinnointi/f3bc39c4aaf606361e20b210d7468854
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/tyonantajan-tyoterveyshuollon-korvaushakemuksen-kasittely/7c634ea23d04194d963b2f8b0ec12e65
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/tyonantajan-tyoterveyshuollon-korvaushakemuksen-lahetys/12304102c54247d75fc896c81b5b4277
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/rakentamisilmoitukset-ja-veronumeropyynnot/0e43febec1d1b32070d48200a2fd3398
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/veroasioiden-hoito/724d970a56a51149e902a40e3f7c12f5
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/veroilmoittaminen/68b28ea8c84fc249dc83229381018e1c


 

 

Vaihe 8/12 jää välistä 

 

 



Vaihe 9/12 

Määritä voimassaoloaika. Nyt määritetään voimassaoloaikaa sille valtuudelle, joka annetaan esim. 

puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle tai osaston toiminnanjohtajalle.  

 

Vaihe 10/12 

Valitse hakemuksen toimitustapa. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti, mutta hakemus täytyy joka 

tapauksessa tulostaa ja allekirjoittaa ja skannata tarvittavine liitteineen. Postitse toimittaminen on oikein hyvä 

vaihtoehto, niin ei tarvitse skannata kaikkea. 

 

 

 



 

 

Vaihe 11/12 

Lisää hakemuksen lisätietojen antaja, jos tulee kysymyksiä. 

 

Vaihe 12/12 

Yhteenveto hakemuksesta, josta voit tulostaa hakemuksen ja myös tallentaa pdf-muodossa. 

 Hakemuksessa kerrotaan myös kaikki tarvittavat asiakirjat eli 

- Allekirjoitettu hakemus (nimenkirjoitusoikeudelliset allekirjoittavat) 

- Allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeuden osoittava asiakirja (SPR:n nimenkirjoittajarekisteristä ote, jonka 

voi pyytää Saila Räihältä, saila.raiha@redcross.fi   tai puh. 040 184 7978) 

- Kopio allekirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai passista tai viranomaisen oikeaksi todistama ja 

laillistettu kopio voimassa olevasta ulkomaisesta passista. Jos suomalainen viranomainen on todistanut 

oikeaksi ulkomaalaisen allekirjoittajan passikopion, ei sitä tarvitse laillistaa. 

- Huomaa, että ajokortin kopio ei kelpaa liitteeksi. 

 

Lähetä hakemus. Hakemuksen käsittelyssä on ollut ajoittain ruuhkaa, jos tietoa käsittelystä ei tule hakemukseen 

merkittyyn sähköpostiin, voi soittaa organisaatioiden asiakaspalveluun puh. 0295 53 5115. 

 

mailto:saila.raiha@redcross.fi

