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Finnish Authenticator – Identifieringstjänst för utländska med-
borgare 

Med hjälp av identifieringstjänsten för utländska medborgare, Finnish Authenticator, 
kan utlänningar använda de e-tjänster inom den offentliga förvaltningen i Finland som 
har tagit i bruk identifiering med Finnish Authenticator-appen.  

Identifiering med identifieringstjänsten Finnish Authenticator är avsedd för utlänningar 
som inte har en finländsk personbeteckning eller ett identifieringsverktyg. Med identi-
fieringstjänsten kan man uträtta ärenden både som personkund och för ett företags 
eller ett samfunds räkning.  

Finnish Authenticator är en applikation som laddas ner i mobiltelefonen som identifie-
ringsverktyg. Med hjälp av applikationen identifierar sig personen när hen loggar in i 
e-tjänsterna.  

För att kunna använda tjänsten Finnish Authenticator i e-tjänsten krävs Suomi.fi-iden-
tifikation och användningstillstånd. 

 

 

1 Produkter 

Produkt / Tjänst  Faktureringsgrund Pris 

Finnish Authenticator   användare/år  7,50 € 

Tjänsten är momsfri. 

 

Tjänstens årspris bestäms för användarorganisationen enligt antalet användare.  

Som användare av tjänsten definieras den som tar i bruk identifieringssättet Finnish 
Authenticator för att uträtta ärenden i en viss e-tjänst.  

Organisationer som använder identifieringssättet är skyldiga att följa upp sitt eget an-
vändarantal. Antalet användare meddelas till MDB före faktureringen. Tjänsten faktu-
reras i efterhand, som årsfakturering. 

Identifieringarna debiteras inte separat. 

En organisation som använder Finnish Authenticator-tjänsten ansvarar för kostna-
derna för ibruktagandet av tjänsten, dvs. för ibruktagandet av Suomi.fi-identifikationen 
och upprätthållandet av integrationen i sin e-tjänst. Inga separata kostnader tas ut för 
ibruktagandet av identifieringstjänsten för utlänningar. 
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2 Prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder 

Bestämmelser om de allmänna grunderna för när statliga myndigheters prestationer 
ska vara avgiftsbelagda och för storleken på avgifterna och om övriga grunder för av-
gifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 

De prestationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som prissatts 
på affärsekonomiska grunder bestäms enligt finansministeriets gällande förordning 
om avgifter för prestationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

I ovan nämnda förordning föreskrivs om prissättningen av identifieringstjänsten för 
utländska medborgare, dvs. tjänsten Finnish Authenticator. Tjänstens pris fastställs 
enligt gällande prislista. 

 

3 Prislistans ikraftträdande 

Denna prislista trädde i kraft 1.1.2022 och gäller tills vidare. 


