
Suomi.fi-fullmakter: anvisning för import och export av CSV-fil 
I denna anvisning används som exempel företaget Dixin liikekeskuksen palvelu- ja huoltoyhtiö Oy 
(2655322-8), som begär ärendefullmakt av två av sina kundföretag: 

- Kund 1: Lohjan Autohuolto Oy (2138524-5) 
- Kund 2: Haminan Autoapu Oy (1991829-2) 

Dixin liikekeskuksen palvelu- ja ylläpitoyhtiö Oy (2655322-8) ger två av sina anställda 
representationsfullmakt att uträtta ärenden med fullmakter från kundföretag: 

- Anställd 1: Oliver Piiroinen (140459-999P) 
- Anställd 2: Kanerva Tuulispää (160162-9968) 

 

Att ladda ner befintliga fullmakter eller begäran om fullmakter som CSV-fil 
Du ser företagets eller sammanslutningens fullmakter och begäran om fullmakter i Suomi.fi-fullmakter när 
du uträttar ärenden för företagets eller sammanslutningens räkning när du har rätt att representera 
företaget eller om du har motsvarande fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt i Suomi.fi.  

Du kan ladda ner de nuvarande fullmakterna och begäran om fullmakter som CSV-fil och granska dem i 
tabellformat genom att välja Ladda alla som fil (CSV).  

 

CSV-filen kan öppnas i ett tabellberäkningsprogram och om du vill kan du använda den som mall när du 
importerar nya fullmakter eller begäran om fullmakter med hjälp av CSV-filen. 

Exempel: Dix Oy har gett två av sina anställda representationsfullmakten ”uträttande ärenden som gäller 
bilskatt” (PROXY). Kanerva och Oliver får uträtta ärenden för de företag som har gett Dix Oy denna 
ärendefullmakt. I exemplet används CSV-filen som mall för att importera nya representationsfullmakter och 
begäran om ärendefullmakt  

 

  



Att importera nya fullmakter med hjälp av CSV-filen 
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/ge-fullmakt-som-foretag-eller-
samfund 

Om det finns många fullmakter att ge kan du ge fullmakterna åt flera fullmaktstagare på en gång. En CSV-fil 
kan endast innehålla fullmakter av samma typ. Uppgifterna på första raden bestämmer vilka uppgifter som 
är tillåtna för övriga fullmakter i samma CSV-fil. 

- I de fullmakter som ska ges ska fullmaktsgivaren och fullmaktstypen vara den samma i alla 
fullmakter. 

- I de fullmakter som begärs ska fullmaktstagaren vara den samma i alla fullmakter och endast 
ärendefullmakt kan väljas som fullmaktstyp. 

- Fullmaktsärendena kan endast vara sådana som kan användas enligt om fullmaktsgivaren är ett 
företag eller samfund eller en person. 

- Alla fullmakter ska ha samma giltighetstid. 

Du kan antingen lägga till fullmakter en i taget eller importera dem från en CSV-fil. Observera! Med hjälp av 
CSV-filen kan man inte ta bort eller ändra befintliga fullmakter. Befintliga fullmakter ska tas bort via 
användargränssnittet. Om du importerar fullmakternas uppgifter från en CSV-fil:  

1. Välj Ge fullmakt. 
2. Välj Hämta de givna fullmakterna som CSV-fil. Du kan använda en tidigare CSV-fil som du laddat ner 

som underlag för att mata in uppgifter eller ladda ner en tom CSV-mall genom att välja Ladda ner 
exempelfil.  

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/ge-fullmakt-som-foretag-eller-samfund
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/ge-fullmakt-som-foretag-eller-samfund


3. Lägg till fil. Observera! Kontrollera att CSV-filen har sparats i rätt format enligt anvisningarna, 
annars förhindras nedladdningen av uppgifterna.  

Exempel: Dix Oy har gett två av sina anställda en ny representationsfullmakt ”uträttande ärenden som 
gäller bilskatt” (PROXY). Kanerva och Oliver får uträtta ärenden för de företag som har gett Dix Oy denna 
ärendefullmakt. 

 

4. kontrollera fullmakternas uppgifter genom att stegvis gå vidare med att ge fullmakter 
5. Komplettera, redigera eller radera uppgifter vid behov 

6. Bekräfta fullmakterna. 

 

Formkrav för CSV-fil 
• Filen ska vara sparad i CSV-format. Observera att filen sparas med semikolon som separator mellan 

fälten, och inte med exempelvis tabulator som Microsoft Excel använder som standard. Detta kan 
kräva att filen sparas ”Save As...” där man väljer "CSV comma delimited” 

• Teckenuppsättning: UTF-8. Filens teckenuppsättning ska också vara i UTF8-format (inte till exempel 
ANSI som är standardvärde för Microsoft Excel), annars kan skandinaviska bokstäver inte läsas 
korrekt. 

• Alla uppgifter som gäller en fullmakt ska finnas på en rad. Uppgifterna på första raden 
bestämmer vilka uppgifter som är tillåtna för övriga fullmakter i samma fil 

• Fullmaktsärendena kan endast vara sådana som kan användas om fullmaktsgivaren är ett företag 
eller samfund.  

• Kolumnerna och uppgifterna i de olika kolumnerna ska vara separerade med semikolon i följande 
ordning: Fullmaktsgivarens kod;Fullmaktsgivarens namn;Fullmaktsgivarens 



beteckning;Fullmaktstagarens namn;Fullmaktstyp; Bekräftelsedatum;Fullmaktens startdatum; 
Fullmaktens slutdatum;Fullmaktsärendets URI; Specifikationer 

• Om fullmaktstagaren är en person ska namnet skrivas i formen: Efternamn, Förnamn 
• Fullmaktstypen ska skrivas in i det tekniska format som systemet använder och med stora 

bokstäver, till exempel ”ASSIGNMENT”. Alla typer av fullmakter och motsvarande lättlästa namn: 
o ASSIGNMENT = Fullmaktsrätt 
o ASSIGNMENT_PROXY = Representantens fullmaktsrätt 
o MANDATE = Ärendefullmakt 
o PROXY = Representationsfullmakt 

  



Att göra begäran om fullmakt med hjälp av CSV-filen 
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/be-om-fullmakt-som-foretag-eller-
samfund 

Om du behöver flera fullmakter, kan du begära fullmakter från flera fullmaktsgivare på samma gång. 
Uppgifterna på första raden bestämmer vilka uppgifter som är tillåtna för övriga fullmakter i samma CSV-fil. 

- I de fullmakter som begärs ska fullmaktstagaren vara den samma i alla fullmakter och endast 
ärendefullmakt kan väljas som fullmaktstyp. 

- Fullmaktsärendena kan endast vara sådana som kan användas enligt om fullmaktsgivaren är ett 
företag eller samfund eller en person. 

- Alla fullmakter ska ha samma giltighetstid. 

Du kan antingen lägga till uppgifterna för begärandena om fullmakt en i taget eller importera dem från en 
CSV-fil.  Om du hämtar uppgifterna om begärandena om fullmakt från en CSV-fil:  

1. Välj Begär fullmakt 
2. Välj Hämta de begärda fullmakterna från en CSV-fil  Du kan använda en tidigare CSV-fil som 

underlag för att mata in uppgifter eller ladda ner en tom CSV-mall genom att välja Ladda ner 

exempelfil. 

 

3. Lägg till fil. Observera! Kontrollera att CSV-filen har sparats i rätt format enligt anvisningarna, 
annars förhindras nedladdningen av uppgifterna. 

Exempel: Dix Oy gör för sina två kundföretag en begäran om ärendefullmakt för att ”sköta ärenden 
angående fordonsbeskattning” (MANDATE) Kundföretagen godkänner begäran om fullmakt, varefter 
arbetstagarna Kanerva och Oliver som Dix Oy har gett fullmakt får uträtta ärenden för dessa företags 
räkning. 

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/be-om-fullmakt-som-foretag-eller-samfund
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/be-om-fullmakt-som-foretag-eller-samfund


 

4. Kontrollera uppgifterna i fullmakterna genom att stegvis gå vidare med begäran om fullmakt 
5. Komplettera, redigera eller radera uppgifter vid behov 

 

6. Bekräfta begäran om fullmakter. 

Fullmaktsgivaren ska godkänna begäran om fullmakt i tjänsten suomi.fi/fullmakter för att fullmakten ska 
träda i kraft. 
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