OFFENTLIGA TJÄNSTER
TILL HANDS
Rätt information och
myndighetstjänster med en enda
inloggning. Pröva!

SUOMI.FI BETJÄNAR DIG
I ALLA DINA LIVSSKEDEN
Suomi.fi är din genväg till pålitlig
information och din snabbaste
rutt till myndigheterna i alla
livssituationer, ärenden stora som
små. Via e-tjänsten som är lätt
att använda får du tillförlitliga
råd om vad du ska göra, vilken
myndighet du borde kontakta och
hur du kan sköta ditt ärende med
minsta möjliga besvär.
Du kan ha de offentliga tjänsterna
med dig vart du än går och du
kan enkelt sköta ärenden via
de offentliga tjänsterna när det
passar dig bäst.

@suomifi

VEN ENDA
INLOGGNING OCH
DÖRRARNA ÄR ÖPPNA
Då du loggar in med bankkoder,
mobilcertifikat eller identitetskort
får du på en gång tillträde till
FPA:s, Traficoms, Tullens och flera
andra myndigheters tjänster.
Du ser också dina egna uppgifter
som finns i olika register.
Du kan uträtta ärenden i nästan
alla myndigheters ärendetjänster
med en enda identifiering.
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SKÖT ÄRENDEN MED
EN ENDA INLOGGNING
med olika myndigheter

HITTA RÄTT
INFORMATION

och hjälp i dina livssituationer

KOMMUNICERA MED
MYNDIGHETER
på webben eller med
mobilapplikationen

BEFULLMÄKTIGA
NÅGON ANNAN
att sköta dina eller ditt
företags ärenden

