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Avustuksenhaku -palvelussa voi hakea kaupungin sivistystoimialan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustuksia. Sivistystoimialalla myönnetään 
kohdeavustuksia järjestöille, yhteisöille ja yksityisille kuntalaisille. Jämsän kaupungin eAsiointi-palvelun käyttöönotto vaatii suomi.fi-valtuuden 
hankkimisen. 
 

Ohje suomi.fi-valtuuden hankkimiseen   
 
Vers io  5.11.2021 /  Laat inut vapaa-aikapalvelupääll ikkö Katja  Pohjoismäki /  as ianhal l intasihteeri  Kr isti ina  Heinonen 
 

eAsiointi-palvelussa voi hakea kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustuksia Jämsän kaupungilta. Hakemukset jätetään 
osoitteessa: https://easiointi.jamsa.fi/ 

Hakemusta jättävä henkilö tarvitsee valtuuden organisaation puolesta asiointiin.  

∨ käyttää voi olemassa olevaa valtuutusta. Näitä ovat esimerkiksi nimenkirjoitusoikeutetut kuten rekisteriin 
merkitty yhdistyksen puheenjohtaja (PJ) 

∨ pyytää valtuutusta avustushakemuksen tekemiseen 
∨ saada pyytämättä valtuutuksen avustushakemuksen tekemiseen 

Valtuutuksen pyytäminen 

 (Tutustu myös Digi- ja väestöviraston ohjeisiin osoitteessa:  
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-valtuus-yrityksena-tai-
yhteisona) 

Suomi.fi-valtuudet 
linkki https://www.suomi.fi/valtuudet 

Tunnistaudu 

 
Jatka palveluun 

 
Valitse => 
Henkilökohtaiset 
valtuudet  
Pyydä valtuuksia 
 

 

https://easiointi.jamsa.fi/
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-valtuus-yrityksena-tai-yhteisona
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-valtuus-yrityksena-tai-yhteisona
https://www.suomi.fi/valtuudet
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Lisää yritys 
(myös yhdistys 
toimijat valitsevat 
painikkeen ”Lisää 
yritys) 
 

 
Syötä yritys/ 
yhdistyksen  
y-tunnus tai nimi 

 
Valitun 
yrityksen/yhdistyksen 
nimi näkyy tässä 

 
Rajaa valtuusasian 
nimi: 
Avustushakemuksen  
tekeminen 
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Määritä alku- ja 
loppupäivämäärä 
(oletusarvo 5 vuotta)  

 
Tarkasta tiedot ja => 
Vahvista 
valtuuspyyntö 

 
Henkilön, jolla on 
valtuus valtuuttaa 
muita, on 
hyväksyttävä 
pyyntösi osoitteessa: 

https://www.suomi.fi/valtuudet/vastaanotetut-pyynnot 

Tunnistaudu 

 
Jatka palveluun 

 
Valitse => 
Yrityksen/yhdistyksen 
valtuudet               

Tässä kohdassa näkyy yhdistyksen nimi 

https://www.suomi.fi/valtuudet/vastaanotetut-pyynnot
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Valitse valtuutettu ja 
vahvista valittujen 
valtuudet 

 
Tarkasta tiedot ja => 
Vahvista valittu 

 
Valtuutuksen 
antaminen 
pyytämättä  
 

Valtuuttamiseen oikeutetut henkilöt voivat valtuuttaa haluamiaan henkilöitä 
organisaationsa puolesta asiointiin ilman henkilön omaa pyyntöä, kun tiedossa on kyseisen 
henkilön henkilötunnus. 

Tätä varten on 
DVV:llä ohjeet: 

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-valtuus-yrityksena-tai-
yhteisona  

Lisätietoja:  Liikunta- ja nuorisopalvelut 
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki 
puh. 040 571 6556 
 
Kulttuuripalvelut 
kulttuuriohjaaja Päivi Himanen 
puh. 040 095 1828  

 

Tässä kohdassa näkyy henkilön nimi, joka on valtuutta pyytänyt 

Tässä kohdassa näkyy henkilön nimi, jolle olet valtuutta vahvistamassa 
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