
Hur övergår jag från Katso till 
att använda Suomi.fi-

tjänsterna?
06-10-2020



• För vem: 
‒ Webbinariet är avsett särskilt för sammanslutningar som inte har uppgifter 

om representanter registrerade i handelsregistret, såsom kommuner, 
näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, föreningar och 
offentlig förvaltning samt de företag och sammanslutningar 

‒ Även för företag och samfund som har lagt ut myndighetsärenden till 
exempel till utländska bokföringsbyråer

• Vad: 
‒ I webbinariet presenterar vi hur man fyller i en fullmaktsansökan i tjänsten 

för tjänstemannabefullmäktigande. 
‒ Vi berättar också om hur man uträttar ärenden i FPA:s, 

Skatteförvaltningens och Tullens tjänster med Suomi.fi-fullmakter och hur 
Katso-rollerna ersätts med fullmaktsärenden i Suomi.fi-fullmakter.

Välkommen! 
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Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
13.00–13.10 Webbinariet öppnas, användningen av Katso upphör 31.12.2020 - Veli-Matti Mykkänen
13.10–13.20 Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter - Mika King
13.20–13.30 identifieringslösning för utländska företags representanter, Finnish Authenticator - Saara Oulasvirta
13.30–13.50 Hur gör jag en fullmaktsansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande, steg för steg - Risto 
Ollikainen
13.50–14.00 Svar på frågor från deltagarna om identifiering och fullmaktsgivande

Skatteförvaltningen
14.00–14.15 Uträttande av ärenden i Skatteförvaltningens och inkomstregistrets tjänster med Suomi.fi-fullmakter - Juha 
Kartano, Skatteförvaltningen

FPA
14.15–14.30 Suomi.fi-fullmakter i FPA:s e-tjänster - Marko Korhonen, FPA

Tullen
14.30–14.45 Suomi.fi-fullmakter i Tullens e-tjänster - Annukka Elonen, Tullen

Frågor som gäller e-tjänsterna
14.45–15.00 Svar på frågor från deltagarna om Skatteförvaltningens, FPA:s och Tullens e-tjänster

15.00 Webbinariet avslutas
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Program



• Webbinariet spelas in och kan ses senare.
• Materialet och inspelningen av webbinariet kommer att delas ut till de anmälda 

via en länk som skickas per e-post efter webbinariet. 
• Materialet kommer att delas ut på finska, svenska och engelska.

• Chattmeddelanden används i webbinariet. Du kan skriva din fråga som ett 
chattmeddelande. Vi strävar efter att svara på de flesta frågor i 
presentationerna och vid reserverade tidpunkter:

 13.50–14.00 Svar på frågor om identifiering och fullmaktsgivande från 
deltagarna

 14.45–15.00 Svar på frågor från deltagarna om Skatteförvaltningens, FPA:s 
och Tullens e-tjänster
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Anvisningar för webbinariet



• Användningen av Katso-tjänsten upphör 31.12.2020 – användarna ska 
övergå till Suomi.fi-tjänsten 
• Suomi.fi-identifikation ersätter KatsoID-identifikationen.
• Katso-rollerna och fullmakterna ersätts av Suomi.fi-fullmakter
• Ämbetsverkens e-tjänster som utnyttjar Katso-identifikationen informerar 

sina kunder om ändringar och tidtabeller för sina tjänster
• Länkar till ämbetsverkens anvisningar finns på Katso-tjänstens första sida 

https://yritys.tunnistus.fi/
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Användningen av Katso upphör den 31 
december 2020.

https://yritys.tunnistus.fi/


Identifiering:
• Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att identifiera sig i e-tjänsterna med Katso-

koder
• Observera! Varje e-tjänst överförs med egen tidtabell. Länkar till anvisningarna 

https://yritys.tunnistus.fi/
• I fortsättningen loggar man in i e-tjänsterna med starka autentiseringsverktyg som 

nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som utfärdats av polisen eller 
aktivkort som utfärdats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

• En användare av Suomi.fi-fullmakter behöver inga särskilda separata koder 
såsom i Katso.

• Personer som har rätt att företräda utländska företag bör ersätta Katso-
identifieringen med tillämpningen Finnish Authenticator.

Katsos roller och fullmakter:
• Efter årsskiftet är de roller och befogenheter som finns i Katso-tjänsten inte längre 

i kraft. 
• De fullmakter som nu finns i Katso-tjänsten överförs inte till den nya tjänsten utan 

de ska skapas i Suomi.fi-fullmakter.
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Användningen av Katso upphör 31.12.2020 –
Hur påverkas Katso-användarna?

https://yritys.tunnistus.fi/


• Suomi.fi-fullmakter:https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-
fullmakter

• Fullmakt med ansökan: https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan
• Länkar till e-tjänsternas anvisningar om övergången från Katso: 

https://yritys.tunnistus.fi/
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Länkar till anvisningarna

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter
https://yritys.tunnistus.fi/
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