
Katso-palvelun käyttö 
sähköisessä Hyrrä-
asioinnissa 
Maaseutuvirasto 



Yleisesti käytössä oleva palvelu, jota käytetään organisaatioiden 
sähköisessä asioinnissa 
Katso-tunnus yhdistää toisiinsa henkilön, organisaation ja 
henkilön oikeuden edustaa organisaatiota  
Katso-tunnisteita, niiden käyttöä ja niihin liittyvää tietoa 
hallinnoidaan Katso-palvelussa 
Sähköisen tunnistautumisen johdosta paperisia allekirjoitettuja 
lomakkeita ei tarvitse  
toimittaa viranomaiselle 

 
 
 
 
 

Yleistä Katso-palvelusta  



Tehtävät toimenpiteet Katso-
palvelussa  

Pääkäyt-
täjyys 

• Pääkäyttäjyys perustetaan verohallinnon Katso-palvelussa, jos organisaatiossa ei ole vielä pääkäyttäjää 
• Pääkäyttäjän oltava nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö 
• Pääkäyttäjä perustaa muille henkilöille Katso-alitunnisteen sekä myöntää Hyrrä-valtuudet Katso-tunnisteille  

Katso-
tunniste 

•  Oikeutettu hallinnoimaan organisaation tietoja, luomaan Katso-alitunnisteita sekä myöntämään valtuuksia Katso-tunnisteille 
•  Rinnakkaispääkäyttäjyyttä ei myöntää eteenpäin muille henkilöille 
• Ei tarvitse olla nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö 

Rinnakkais
pää-

käyttäjä 

•  Katso-alitunniste on vahvennettava Katso-tunnisteeksi, jotta asiointi Hyrrässä on mahdollista  
•  Katso-tunniste on henkilökohtainen 

Valtuudet 

•  Hyrrä-valtuuksia myönnetään Katso-tunnisteelle 
•  Valtuuksia on mahdollista myöntää myös toiselle organisaatiolle (esim. tilitoimistolle) 

Kirjautu-
minen 

Hyrrään 

•  Kirjautumista varten tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin sekä 
•  Katso-tunnukset ja Hyrrä-valtuutuksen 
•  Järjestelmä varmistaa kirjautumisen yhteydessä Katso-palvelusta henkilön oikeuden toimia organisaation edustajana 



Pääkäyttäjä 

 

 

Hyrrään kirjautuminen edellyttää organisaatiolta Katso-
tunnistetta ja Katso-Pääkäyttäjyyttä 
Jos organisaatiolla ei ole vielä Katso-palvelua käytössä, tulee 
pääkäyttäjyys perustaa Verohallinnon sivuilla 
 
Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö 
Tehtävät: 

• Oikeutettu perustamaan organisaation muille henkilöille Katso-
alitunnisteita 

• Oikeutettu antamaan organisaation työntekijöille Hyrrä-
asiointirooleja sekä hallinnoimaan niitä 

• Oikeutettu antamaan valtuuksia muille organisaatioille  
• Oikeutettu valtuuttamaan organisaatiolle rinnakkaispääkäyttäjiä 

Saa automaattisesti käyttöön kaikki Hyrrän asiointiroolit 
 

  



Rinnakkaispääkäyttäjä 

Rinnakkaispääkäyttäjyys voidaan antaa henkilölle, jolla on  
Katso-tunniste 
Ei tarvitse olla organisaation allekirjoitusoikeudellinen henkilö 
Tehtävät: 

• Oikeutettu perustamaan organisaation muille henkilöille 
Katso-alitunnisteita 

• Oikeutettu antamaan organisaation työntekijöille Hyrrä-
asiointirooleja sekä hallinnoimaan niitä 

• Oikeutettu antamaan valtuuksia muille organisaatioille  
Rinnakkaispääkäyttäjyyttä ei voi  
myöntää eteenpäin 



Hyrrä-asiointiroolit 
Asiointirooli myönnetään Katso-tunnukselle 
Roolit: 

• Hyrrä -hakija, jolla voi selata, täyttää ja lähettää organisaation 
tuki- ja maksuhakemuksia Hyrrässä (vastaa virallista 
allekirjoitusta ja annetaan vain nimenkirjoitusoikeudelliselle 
henkilölle)  

 
• Hyrrä -avustaja, jolla voi selata ja täyttää kaikkia lomakkeita 

Hyrrässä, mutta ei ole oikeutettu allekirjoittamaan ja jättämään 
niitä viranomaiskäsittelyyn  

 
• Hyrrä -selaaja, jolla voi selata organisaation  

tuki- ja maksuhakemuksia Hyrrässä 
 



Katso-alitunniste 

Katso-alitunniste myönnetään pääkäyttäjän tai 
rinnakkaispääkäyttäjän toimesta henkilölle, jolla ei ole 
vielä olemassa henkilökohtaista Katso-tunnistetta 
 
Katso-alitunniste on vahvistettava Katso-tunnisteeksi, 
jotta asiointi Hyrrässä on mahdollista 
 



Valtuutukset 

Hyrrä-asiointirooli annetaan valtuutuksena olemassa 
olevalle Katso-tunnisteelle  

 
Valtuutuksen antaa joko organisaation pääkäyttäjä tai 
rinnakkaispääkäyttäjä 

 
Valtuutuksen Hyrrä-asiointiin voi antaa myös toiselle 
organisaatiolle (esim. tilitoimistolle tai suunnittelijalle) 



Hyrrä-kirjautuminen 

Kirjautumiseen tarvitaan: 
• Katso-tunnisteelle myönnetty valtuutus Hyrrä-

asiointiin 
• Henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, sähköinen 

henkilökortti tai mobiilivarmenne, joilla 
kirjautuminen tapahtuu  

Kirjautumisen yhteydessä järjestelmä käy 
automaattisesti varmistassa Katso-palvelusta 
henkilön oikeudet toimia  
Hyrrässä organisaation  
edustajana 



Kiitos! 

Lisätietoja:  
Katso-palvelusta saat osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi  

ja Verohallinnon sivulta http://vero.fi/katso 
 

Maaseutuvirasto http://www.mavi.fi/hyrra 

ELY-keskus www.ely-keskus.fi  

Leader-ryhmät www.leadersuomi.fi  
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