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PUOLESTA ASIOINNIN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET ASTIAN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖLIITTYMÄÄN

1.
2.

Puolesta asiointi valitaan kunkin asiakirja- ja tietopyyntötyypin kohdalla erikseen. Valtuutus lakkaa, mikäli käyttäjä käy välissä jollain muulla sivulla.
Tämä on huomioitava ohjeistuksessa hyvin.
Asiakirja- ja tietopyyntösivulla puolesta asiointi valitaan sinisestä laatikosta, jossa on linkkiteksti ”Tilaa tietoja toisen henkilön tai organisaation
puolesta”, ja joka vie VRK:n valintakäyttöliittymään. Linkkitekstin alapuolella on seliteteksti: ”Valtuutesi asioida toisen puolesta tarkistetaan Suomi.fivaltuudet -palvelussa. Valtuuden tarkistamisessa käytetään joko perusrekistereissä (väestötietojärjestelmä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) olevia
valtuustietoja tai kansallista valtuusrekisteriä, josta löytyvät sähköisillä valtakirjoilla erikseen annetut valtuutukset.” sekä linkkiteksti ”Lue lisää
valtuuttamisesta.”, jonka klikkaaminen avaa uuden selainvälilehden Astian ohjeisiin siihen kohtaan, josta alkaa puolesta asioinnin ohjeteksti.

Kuva 1. Puolesta asioinnin valinta Astian verkkopalvelussa

Suomi.fi-valtuudet
Kansallisarkisto
3.

2 (4)
9.6.2017

Kun käyttäjä klikkaa ”Tilaa tietoja toisen henkilön tai organisaation puolesta” -linkkitekstiä, hän siirtyy uudelle sivulle, jossa on teksti ”Siirryt nyt
Suomi.fi-valtuudet -palveluun. Kun olet valinnut valtuuden, sinut ohjataan automaattisesti takaisin Astiaan.” Tekstin alapuolella on kaksi painiketta.
Oikealla puolella on Jatka-painike, josta siirrytään VRK:n valintakäyttöliittymään sekä vasemmalla puolella Palaa-painike, josta pääsee takaisin edelliselle
sivulle. Sivulla on Kansallisarkiston logo/yläpalkki, mutta mitään Astian valikkoja ei näytetä.

Kuva 2. Siirtymissivu
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Puolesta asiointi näkyy sivulla keltaisena laatikkona, jossa kerrotaan kenen puolesta asioidaan (hlön tai organisaation nimi) sekä seliteteksti ”Puolesta
asiointi koskee ainoastaan tätä asiakirja- tai tietopyyntöä.”

Kuva 3. Puolesta asioinnin näkyminen Astiassa

5.

Asiakirja- ja tietopyyntö-sivun alalaidassa, ennen ”Vakuutan antamani tiedot…” -tekstiä on laatikko otsikolla Toimitusosoite.
 Seliteteksti: ”Voit halutessasi muuttaa toimitusosoitetta.”
 Tekstiboxit: Etunimi, Sukunimi, Yrityksen nimi, Osoite, Postinumero, Toimipaikka ja näissä boxeissa Astian tietokannasta tuodut tiedot
(hlö antanut Astiaan rekisteröityessään).
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 Tekstiboxien sisällön käyttäjä voi itse muuttaa pyyhkimällä annetun tekstin ja kirjoittamalla uuden.
Jos käyttäjä laittaa rastin kohtaan ”Laskutusosoite eri kuin toimitusosoite” tulee esille laskutustietojen tekstiboxit: Etunimi, Sukunimi,
Yrityksen nimi, Yrityksen y-tunnus, Osoite, Postinumero, Postitoimipaikka.
Toimitusosoite (voit halutessasi muuttaa osoitetta)
Etunimi:
Sukunimi:

Kaisu
Virtanen

Yrityksen nimi:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:

Virtakatu 9A 18
34560
Virrat

Laskutusosoite eri kuin toimitusosoite
Laskutusosoite
Etunimi:
Sukunimi:
Yrityksen nimi:
Yrityksen y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Lähetä tilaus

Kuva 4. Toimitus- ja laskutusosoitteet lomakkeella

