Yritysten kehittämispalvelut, Konsultointi -palvelu
Aluehallinnon asiointipalvelu
Asiointipalvelun omistaja ja rekisterinpitäjä on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja
hallintokeskus (KEHA-keskus).
Käyttöehtojen ohella Palveluun sovelletaan EU-tietosuoja-asetusta sekä kansallista
lainsäädäntöä, esimerkiksi julkisuuslakia, hallintolakia, lakia sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa, lakia vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä
allekirjoituksista, lakia yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä, henkilötietolakia sekä lakia
hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista.
Palvelua voi käyttää tietokoneella, jossa on internetselain ja yhteys internetiin. Internetselaimen
tulee tukea TLS V1.1 tai uudempaa salausta, sallia evästeiden (cookiet) ja JavaScriptin käyttö.
Verkkopalvelu on suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien
yhdistelmillä. Palvelu on sovitettu mobiililaitteille (iPad-, iPhone-, Android- ja Windowspuhelimet ja tabletit). Internetselaimista suositellaan uusimpia versioita.
Palvelua voi käyttää vain vahvasti tunnistautunut henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus.
Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi -tunnistamisen avulla. Suomi.fi
on julkishallinnon tunnistuspalvelu, jossa tunnistaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnuksella,
mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella. Aivan ensimmäisen kirjautumisen jälkeen
asiointipalvelussa esitetään palvelun käyttöehdot, jotka lukemalla ja hyväksymällä pääsee
asiointipalveluun.
Asiointipalveluun kirjautumisen yhteydessä haetaan henkilölle löytyvät edustusoikeudet
yritystietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä sekä valtuutukset suomi.fi palvelusta.
Asiointipalvelun omat tiedot -sivulla (sivun alareuna) voit tarkistaa ne yritykset/yhteisöt, joihin
sinulla on asiointivaltuuksia. Yritysten kehittämispalveluhakemuksen tekeminen onnistuu, mikäli
yrityksen nimenkirjoitussääntö mahdollistaa yksinedustamisen. Hakemuksen täyttämiseen ja
lähettämiseen tarvitaan edustettavaan yritykseen/yhteisöön jokin seuraavista rooleista:
toimitusjohtaja, nimenkirjoitusoikeus, elinkeinonharjoittaja, vastuunalainen yhtiömies tai
Suomi.fi valtuudet palvelussa annettu Yrityspalvelut/Yritysten kehittämispalveluiden hakeminen”
-valtuus.
Mikäli yrityksenne kaupparekisteritiedoissa on puutteita tai korjattavaa, voitte korjata ne
olemalla yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen
tarvittavat valtuutukset hoidetaan Suomi.fi -valtuudet palvelun kautta.
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Asiointipalvelun käyttöliittymä

Asiointipalvelun oikeassa yläreunassa näkyy kirjautuneen henkilön nimi. Klikkaamalla nimeä
saat auki valikon, jossa on vaihtoehdot ”Omat tiedot” ja ”Kirjaudu ulos”. Valitsemalla Omat
tiedot -vaihtoehdon siirryt sivulle, jossa voit ylläpitää omia yhteystietoja. Kirjaudu ulos vaihtoehto kirjaa käyttäjän ulos aluehallinnon asiointipalvelusta.
Asiointipalvelun käyttöliittymä on tarjolla suomeksi sekä ruotsiksi.
Palvelut ja Uusi asiointi -painikkeet vievät palvelut -valikkoon, josta valitaan oikea palvelu ja
sen hakemus.
Työpöytä on kirjautuneen henkilön näkymä aiemmin käytetyistä palveluista ja/tai vireillä
olevista hakemuksista. Kuvassa näkyy tilanne, jossa kirjautunut henkilö ei ole vielä jättänyt
yhtään hakemusta asiointipalvelun kautta. Kun asiointipalvelussa aloitetaan hakemuksen
täyttäminen, niin työpöydälle ilmestyy hakemuksen tilanteeseen liittyviä kokonaisuuksia.
Näitä ovat esim. keskeneräiset, lähetetyt, meneillään ja päättyneet. Hakemus siirtyy
tilanteesta toiseen, kun hakemus on lähetetty ja sen käsittely etenee.
Asiointipalvelun käyttöehdot on hyväksyttävä, jotta asiointia pääsee käyttämään.
Käyttöehdot sekä tietosuojaselosteen voi jälkeen päin tarkistaa linkeistä.
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Hakemus
→ Palvelut, Yritysten kehittämispalvelut, Konsultointi

Paina Valitse -painiketta, jolloin avautuu konsultointihakemuksen asiointitila -sivu (tai ensin
vaaditaan kirjautumaan asiointipalveluun). Valitse yritys, jonka nimissä hakemus jätetään,
haluttu asiointikieli sekä aloita hakemuksen täyttäminen painamalla ”Aloita”.

Asiointi muodostaa uuden ja voit aloittaa sen täyttämisen painamalla ”Täytä hakemus”.
Hakemus koostuu muutamasta välilehdestä ja pakolliset tiedot on esitetty * merkillä. Myös
hakemuksen lähetyksessä käsittelyyn suoritetaan vielä tarkistuksia. Mahdolliset
puutteet/virheet tulee korjata ennen kuin hakemuksen saa lähetettyä käsittelyyn. Joidenkin
kenttien perässä on ympyrään sijoitettu kysymysmerkki. Tämä tarkoittaa, että kenttään
liittyy ohje, jonka saa auki painamalla kysymysmerkistä.

Välilehti PERUSTIEDOT
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Välilehti HAKIJA
Yrityksen/yhteisön perustiedot tulevat yritystietojärjestelmästä (YTJ) ja näitä ei voi tässä
hakemuksella muuttaa. myös esim. osoitetietoja tuodaan automaattisesti, mikäli niitä
yritykseltä löytyy. Näitä perustietoja voi päivittää.
Huom. käynti- ja postiosoitteilla tarkoitetaan yrityksen osoitteita.
Huom. yhteyshenkilön sähköpostiosoite on tärkeä tieto. Asiointipalvelu lähettää ns.
heräteviestit tähän yhteyshenkilön sähköpostiin. Tarkista siis, että sähköpostiosoite on oikein
ja että on annettu sellainen sähköpostiosoite, jonne saapuneita viestejä seurataan päivittäin.
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Välilehti LIITTEET
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Välilehti LÄHETTÄMINEN

Hakemuksen lähettämisen jälkeen
Kun hakemus on lähetetty, hakija saa asiointipalveluun
•
•

vastaanottokuittauksen. Tämä näkyy hakemuksen asiointitilassa kohdassa
Vastaanotettu ja milloin (päivämäärä ja kellonaika) on vastaanotettu.
Saapumisilmoituksen. Tämän viestin saapuu, kun hakemusta käsittelevä
viranomainen on kirjannut hakemuksen saapuneeksi. Saapumisilmoituksessa
todetaan hakemuksen diaarinumero sekä käsittelevä viranomainen.

Molemmista yllä mainituista ilmoituksista lähtee myös automaattinen heräteviesti
hakemuksen yhteyshenkilön sähköpostiin. Mikäli sähköpostia ei näy eikä kuulu, niin
kannattaa tarkistaa hakemukseen tallennettu sähköpostiosoite sekä sähköpostin
roskapostikansio.

Hakemuksen käsittely
Käsittelevä viranomainen saattaa tarvita hakijalta lisätietoja hakemuksen käsittelyä varten.
Viranomainen voi lähettää lisätietopyynnön asiointipalveluun, joka lähettää automaattisen
heräteviestin hakemuksen yhteyshenkilön sähköpostiin. Lisätietopyyntöön vastataan
asiointipalvelun kautta, ja lisätietopyyntöön liittyy määräaika, johon mennessä lisätiedot on
asiointipalvelun kautta toimitettava.

Päätös
Viranomaisen tehtyä päätöksen hakemuksesta, päätösasiakirja toimitetaan hakijalle
sähköisesti asiointipalveluun. Mikäli haettu palvelu on myönnetty, myös valitulle
asiantuntijalle menee oma tilausasiakirja hänen omaan asiointinäkymäänsä.
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