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Johdon liiketoimi-ilmoitusten testaaminen nyt
mahdollista – Finanssivalvonta ottaa käyttöön

sähköisen asioinnin testiympäristön
Finanssivalvonta kertoi Markkinat-tiedotteessa 2/2020, että sen sähköistä asiointipalvelua
voi pian testata sitä varten tarkoitetussa tuotantotestiympäristössä, johon kirjaudutaan
Suomi.fi-palvelun tai FIVA-rekisteröitymisen kautta. Tuotantotestiympäristö on nyt avattu
testausta varten ja siihen liittyvä asiointipalvelu löytyy osoitteesta
https://asiointitesti.finanssivalvonta.fi/.

Finanssivalvonta kehottaa markkinatoimijoita testaamaan erityisesti johdon liiketoimi-
ilmoituksia koskevaa palvelua ja antamaan käyttökokemuksesta palautetta. Mikäli
palvelussa havaitaan testauksesta saadun palautteen perusteella puutteita, on näitä
mahdollista korjata ennen varsinaisen palvelun käyttöönottoa. Tästä syystä palautteen
saaminen on Finanssivalvonnalle ensiarvoisen tärkeää. 

Sähköisen asiointikanavan suurimpana erona ilmoittamisen nykykäytäntöön on
lähettäjältä vaadittava sähköinen tunnistautuminen Suomi.fi-palvelun tai ulkomaisten
henkilöiden osalta FIVA-rekisteröitymisen kautta. Tuotantotestiympäristössä Suomi.fi-
kirjautuminen tehdään kuvitteellisten testihenkilöiden henkilötunnusten avulla.
Kirjauduttaessa testitunnistajana valitaan avaussivulta kohta ”Yksityishenkilön asiointi” –
”Testitunnistaja” ja syötetään avautuvaan kenttään jokin uutiskirjeen lopusta löytyvien
testihenkilöiden henkilötunnuksista. Myös FIVA-rekisteröitymistä suositellaan tässä
vaiheessa testattavaksi, vaikka tuotannossa se on tarkoitettu vain henkilöille, joilla ei ole
suomalaista henkilötunnusta ja jotka eivät siten voi käyttää Suomi.fi-palvelua. FIVA-
rekisteröityminen avautuu valitsemalla asioinnin etusivulta kohta ”Minulla ei ole
suomalaista henkilötunnusta”.

Testiympäristössä ei tule käyttää aitoa aineistoa, sillä lähetetyt tiedot näkyvät myös
muille testaajille.

Johdon liiketoimien ilmoituspalveluun on tulossa vielä pieniä korjauksia ennen lopullista
tuotantoon siirtoa. Testipalvelun toiminnasta ja siihen liittyvistä havainnoista sekä
käyttökokemuksesta voi lähettää palautetta Finanssivalvonnalle osoitteeseen fiva-
asiointi(at)fiva.fi. Pyydämme ilmoittamaan havainnoista 31.7.2021 mennessä.
Testiympäristö pysyy käytössä kuitenkin käytössä myös tämän jälkeen.

https://finanssivalvonta.mailpv.net/go/32623277-313262
https://finanssivalvonta.mailpv.net/go/32623269-3775018
https://finanssivalvonta.mailpv.net/go/32623276-444964


Finanssivalvonta tiedottaa palvelun tuotantoon siirrosta ja sen yksityiskohdista erikseen.

Alla lista testikäyttäjistä, joiden henkilötunnuksilla palveluun voi kirjautua

Teddy von Forsellestes, 120656-9998
Alicia Bergman, 010545-998F
Airi Barbecuetes, 120458-9962
Keijo Marjanen, 010180-925X

Lisätietoja antaa
Matti Tulkki, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5277 tai matti.tulkki(at)finanssivalvonta.fi.
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