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Käyttötapaus 1. Astian verkkopalvelu / henkilö asioi toisen henkilön puolesta 
 

Yleiskuvaus Kansallisarkiston asiakas haluaa asioida toisen henkilön puolesta Astian 
verkkopalvelussa. Esimerkiksi lapsi iäkkään vanhempansa puolesta. 

 

Käyttäjäroolit  Roolin oikeudet 

rooli 1 Astian verkkopalvelun käyttäjä  

Esitiedot/ehdot Asiakkaalla tulee olla jokin vahvan tunnistautumisen väline, esimerkiksi 
verkkopankkitunnukset. 

 

Käyttötapauksen kuvaus 

1 Käyttäjä tunnistautuu Astiaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta. 

2 Käyttäjä näkee nimensä Astia-verkkopalvelussa ja valitsee toiminnallisuuden, josta 
voi vaihtaa roolia. Toiminnallisuudessa näytetään kaikki kyseisen käyttäjän 
valtuusroolit.  

3 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta toisen henkilön nimen, jolloin nimi Astiassa 
vaihtuu ja Astia käsittää, että kirjautuneena on tämä toinen henkilö. 

4 Mikäli käyttäjä haluaa jälleen vaihtaa roolia, se onnistuu saman toiminnallisuuden 
kautta. 

 

Poikkeukset 

P1 Jos käyttäjällä ei ole valtuuksia, ei toiminnallisuutta näytetä Astiassa. 

Lopputulos Käyttäjä asioi Astian verkkopalvelussa toisen henkilön puolesta. 

Muut vaatimukset  

v1  

 

Käyttötapaus 2. Astian verkkopalvelu / henkilö asioi organisaation puolesta 
 

Yleiskuvaus Henkilö haluaa asioida jonkin yrityksen, yhdistyksen tai muun 
organisaation puolesta Astian verkkopalvelussa. Esimerkiksi yhdistyksen 
puheenjohtaja yhdistyksen puolesta. 

 

Käyttäjäroolit  Roolin oikeudet 

rooli 1 Astian verkkopalvelun käyttäjä  

Esitiedot/ehdot Käyttäjällä tulee olla jokin vahvan tunnistautumisen väline, esimerkiksi 
verkkopankkitunnukset. 

 

Käyttötapauksen kuvaus 

1 Käyttäjä tunnistautuu Astiaan Suomi.fi-tunnistamisen kautta. 

2 Käyttäjä näkee nimensä Astia-verkkopalvelussa ja valitsee toiminnallisuuden, josta 
voi vaihtaa roolia. Toiminnallisuudessa näytetään kaikki kyseisen käyttäjän 
valtuusroolit.  

3 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta organisaation nimen, jolloin nimi Astiassa 
vaihtuu ja Astia käsittää, että kirjautuneena on tämän organisaation edustaja. 
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4 Mikäli käyttäjä haluaa jälleen vaihtaa roolia, se onnistuu alasvetovalikon kautta. 

 

Poikkeukset 

P1  

Lopputulos Henkilö asioi Astian verkkopalvelussa organisaation edustajana 

Muut vaatimukset  

v1  

 

Käyttötapaus 3. Astian verkkopalvelu / organisaatio asioi organisaation puolesta 
 

Yleiskuvaus Jokin organisaatio haluaa asioida muun organisaation puolesta Astian 
verkkopalvelussa.  

 

Käyttäjäroolit  Roolin oikeudet 

rooli 1 Astian verkkopalvelun käyttäjä  

Esitiedot/ehdot Käyttäjällä tulee olla jokin vahvan tunnistautumisen väline, esimerkiksi 
verkkopankkitunnukset. 

 

Käyttötapauksen kuvaus 

1 Käyttäjä tunnistautuu Astiaan Suomi.fi-tunnistamisen kautta. 

2 Käyttäjä näkee nimensä Astia-verkkopalvelussa ja valitsee toiminnallisuuden, josta 
voi vaihtaa roolia. Toiminnallisuudessa näytetään kaikki kyseisen käyttäjän 
valtuusroolit.  

3 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta organisaation nimen, jolloin nimi Astiassa 
vaihtuu ja Astia käsittää, että kirjautuneena on tämän organisaation edustaja. 

4 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta edelleen organisaation nimen, jota edustaa. 
Nimi Astiassa vaihtuu jälleen ja Astia käsittää, että kirjautuneena on tämän 
organisaation edustaja. (Tämä kohta avoin) 

5 Mikäli käyttäjä haluaa jälleen vaihtaa roolia, se onnistuu alasvetovalikon kautta. 

 

Poikkeukset 

P1  

Lopputulos Organisaatio asioi Astian verkkopalvelussa toisen organisaation edustajana 

Muut vaatimukset  

v1  

 
 

Käyttötapaus 4. Astian verkkopalvelu / organisaatio asioi henkilön puolesta 
 

Yleiskuvaus Yritys, yhdistys tai jokin muu organisaatio haluaa asioida 
yksityishenkilön puolesta Astian verkkopalvelussa. Esimerkiksi 
hautaustoimisto asiakkaansa puolesta. 
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Käyttäjäroolit  Roolin oikeudet 

rooli 1 Astian verkkopalvelun käyttäjä  

Esitiedot/ehdot Käyttäjällä tulee olla jokin vahvan tunnistautumisen väline, esimerkiksi 
verkkopankkitunnukset. 

Käyttäjällä tulee olla nimenkirjoitusoikeus kyseisessä organisaatiossa. 

 

Käyttötapauksen kuvaus 

1 Käyttäjä tunnistautuu Astiaan Suomi.fi-tunnistamisen kautta. 

2 Käyttäjä näkee nimensä Astia-verkkopalvelussa ja valitsee toiminnallisuuden, josta 
voi vaihtaa roolia. Toiminnallisuudessa näytetään kaikki kyseisen käyttäjän 
valtuusroolit. 

3 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta organisaation nimen, jolloin nimi Astiassa 
vaihtuu ja Astia käsittää, että kirjautuneena on tämän organisaation edustaja. 

4 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta edelleen yksityishenkilön nimen, jota 
edustaa. Nimi Astiassa vaihtuu jälleen ja Astia käsittää, että kirjautuneena on 
tämä edustettu henkilö. (Tämä kohta avoin) 

5 Mikäli käyttäjä haluaa jälleen vaihtaa roolia, se onnistuu alasvetovalikon kautta. 

 

Poikkeukset 

P1  

Lopputulos Organisaatio asioi Astian verkkopalvelussa henkilön puolesta 

Muut vaatimukset  

v1  

 
 

Käyttötapaus 5. Kansallinen Lupapalvelu / henkilö asioi toisen henkilön puolesta 
 

Yleiskuvaus Kansallisarkiston asiakas haluaa asioida toisen henkilön puolesta 
Kansallisessa Lupapalvelussa. Esimerkiksi tutkija toisen tutkijan 
puolesta. 

 

Käyttäjäroolit  Roolin oikeudet 

rooli 1 Kansallisen lupapalvelun käyttäjä  

Esitiedot/ehdot Asiakkaalla tulee olla jokin vahvan tunnistautumisen väline, esimerkiksi 
verkkopankkitunnukset. 

 

Käyttötapauksen kuvaus 

1 Käyttäjä tunnistautuu Kansalliseen Lupapalveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta. 

2 Käyttäjä näkee nimensä Kansallisessa Lupapalvelussa ja valitsee toiminnallisuuden, 
josta voi vaihtaa roolia. Toiminnallisuudessa näytetään kaikki kyseisen käyttäjän 
valtuusroolit.  

3 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta toisen henkilön nimen, jolloin nimi 
Kansallisessa Lupapalvelussa vaihtuu ja järjestelmä käsittää, että kirjautuneena on 
tämä toinen henkilö. 
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4 Mikäli käyttäjä haluaa jälleen vaihtaa roolia, se onnistuu saman toiminnallisuuden 
kautta. 

 

Poikkeukset 

P1 Jos käyttäjällä ei ole valtuuksia, ei toiminnallisuutta näytetä Kansallisessa 
Lupapalvelussa. 

Lopputulos Käyttäjä asioi Kansallisessa Lupapalvelussa toisen henkilön puolesta. 

Muut vaatimukset  

v1  

 

Käyttötapaus 6. Kansallinen Lupapalvelu / henkilö asioi organisaation puolesta 
 

Yleiskuvaus Henkilö haluaa asioida jonkin yrityksen, yhdistyksen tai muun 
organisaation puolesta Kansallisessa Lupapalvelussa. Esimerkiksi 
henkilö yhdistyksen edustajana. 

 

Käyttäjäroolit  Roolin oikeudet 

rooli 1 Kansallisen lupapalvelun käyttäjä  

Esitiedot/ehdot Käyttäjällä tulee olla jokin vahvan tunnistautumisen väline, esimerkiksi 
verkkopankkitunnukset. 

 

Käyttötapauksen kuvaus 

1 Käyttäjä tunnistautuu Kansalliseen Lupapalveluun Suomi.fi-tunnistamisen kautta. 

2 Käyttäjä näkee nimensä Kansallisessa Lupapalvelussa ja valitsee toiminnallisuuden, 
josta voi vaihtaa roolia. Toiminnallisuudessa näytetään kaikki kyseisen käyttäjän 
valtuusroolit. 

3 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta organisaation nimen, jolloin nimi 
Kansallisessa Lupapalvelussa vaihtuu ja järjestelmä käsittää, että kirjautuneena on 
tämän organisaation edustaja. 

4 Mikäli käyttäjä haluaa jälleen vaihtaa roolia, se onnistuu alasvetovalikon kautta. 

 

Poikkeukset 

P1  

Lopputulos Henkilö asioi Kansallisessa Lupapalvelussa organisaation edustajana 

Muut vaatimukset  

v1  

 

Käyttötapaus 7. Kansallinen Lupapalvelu / organisaatio asioi organisaation puolesta 
 

Yleiskuvaus Jokin organisaatio haluaa asioida muun organisaation puolesta 
Kansallisessa Lupapalvelussa. 

 

Käyttäjäroolit  Roolin oikeudet 



 

KÄYTTÖTAPAUKSET  5 (6) 

      
 Suomi.fi-valtuudet  21.3.2017  

 

 

rooli 1 Kansallisen Lupaplvelun käyttäjä  

Esitiedot/ehdot Käyttäjällä tulee olla jokin vahvan tunnistautumisen väline, esimerkiksi 
verkkopankkitunnukset. 

 

Käyttötapauksen kuvaus 

1 Käyttäjä tunnistautuu Kansalliseen Lupapalveluun Suomi.fi-tunnistamisen kautta. 

2 Käyttäjä näkee nimensä Kansallisessa Lupapalvelussa ja valitsee toiminnallisuuden, 
josta voi vaihtaa roolia. Toiminnallisuudessa näytetään kaikki kyseisen käyttäjän 
valtuusroolit.  

3 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta organisaation nimen, jolloin nimi 
Kansallisessa Lupapalvelussa vaihtuu ja järjestelmä käsittää, että kirjautuneena on 
tämän organisaation edustaja. 

4 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta edelleen organisaation nimen, jota edustaa. 
Nimi Kansallisessa Lupapalvelussa vaihtuu jälleen ja järjestelmä käsittää, että 
kirjautuneena on tämän organisaation edustaja. (Tämä kohta avoin) 

5 Mikäli käyttäjä haluaa jälleen vaihtaa roolia, se onnistuu alasvetovalikon kautta. 

 

Poikkeukset 

P1  

Lopputulos Organisaatio asioi Kansallisessa Lupapalvelussa toisen organisaation 
edustajana 

Muut vaatimukset  

v1  

 
 

Käyttötapaus 8. Kansallinen Lupapalvelu / organisaatio asioi henkilön puolesta 
 

Yleiskuvaus Yritys, yhdistys tai jokin muu organisaatio haluaa asioida 
yksityishenkilön puolesta Kansallisessa Lupapalvelussa. Esimerkiksi 
tutkijayhteisö tutkijan puolesta. 

 

Käyttäjäroolit  Roolin oikeudet 

rooli 1 Kansallisen Lupapalvelun käyttäjä  

Esitiedot/ehdot Käyttäjällä tulee olla jokin vahvan tunnistautumisen väline, esimerkiksi 
verkkopankkitunnukset. 

Käyttäjällä tulee olla nimenkirjoitusoikeus kyseisessä organisaatiossa. 

 

Käyttötapauksen kuvaus 

1 Käyttäjä tunnistautuu Kansalliseen Lupapalveluun Suomi.fi-tunnistamisen kautta. 

2 Käyttäjä näkee nimensä Kansallisessa Lupapalvelussa ja valitsee toiminnallisuuden, 
josta voi vaihtaa roolia. Toiminnallisuudessa näytetään kaikki kyseisen käyttäjän 
valtuusroolit. 

3 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta organisaation nimen, jolloin nimi 
Kansallisessa Lupapalvelussa vaihtuu ja järjestelmä käsittää, että kirjautuneena on 
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tämän organisaation edustaja. 

4 Käyttäjä valitsee toiminnallisuudesta edelleen yksityishenkilön nimen, jota 
edustaa. Nimi Kansallisessa Lupapalvelussa vaihtuu jälleen ja järjestelmä käsittää, 
että kirjautuneena on tämä edustettu henkilö. (Tämä kohta avoin) 

5 Mikäli käyttäjä haluaa jälleen vaihtaa roolia, se onnistuu alasvetovalikon kautta. 

 

Poikkeukset 

P1  

Lopputulos Organisaatio asioi Kansallisessa Lupapalvelussa henkilön puolesta 

Muut vaatimukset  

v1  

 
 
 


