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Suomi.fi: Fullmakter 

1 Förberedelser inför ansökan om fullmakt 

1.1 Vad behöver jag när jag ansöker om fullmakt? 

Du behöver följande uppgifter/handlingar när du ansöker om fullmakt: 

1. Fullmaktsgivarens (det offentliga samfundets) namn och FO-nummer. 

2. Vilken fullmaktstyp? 

3. En eller flera fullmaktstagares namn och personbeteckning 

4. Fullmaktsärenden 

5. Giltighetstid 

6. Eget personligt verktyg för elektronisk identifiering 

7. Information om vem som undertecknar ansökan och deras personbeteck-
ningar  

8. E-postadress för anmälningar eller tilläggsutredningar i anslutning till ansök-
ningar 

9. Nödvändiga bilagor 

 

1.2 Vem blir fullmaktstagare? 

Ett offentligt samfund får Suomi.fi-fullmakter med en fullmaktsansökan. Det lönar sig 
för det offentliga samfundet att internt besluta vem (en person eller flera) i organisat-
ionen som administrerar Suomi.fi-fullmakter, för att så många fullmakter som möjligt 
ska fås i ordning med en enda fullmaktsansökan. Det lönar sig att ha flera fullmakts-
tagare och de ska ha möjlighet till stark autentisering. 

Elektroniska identifieringsverktyg är: 

 Mobilcertifikat 

 Nätbankskoder 

 Organisationens certifikatkort beviljat av DVV. 

 Aktiverat identitetskort utfärdat av polisen. 
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1.3 Vilken fullmaktstyp? 

Fullmaktstypen avgör fullmaktens syfte: är det meningen att fullmaktstagaren endast 
ska uträtta ärenden för organisationens räkning eller vill man att fullmaktstagaren ska 
kunna ge fullmakter vidare.  

I Suomi.fi-fullmakter används fyra fullmaktstyper. I allmänhet är endast två av dessa 
nödvändiga: 

Ärendefullmakt: En person eller organisation som fått ärendefullmakt kan uträtta 
fullmaktsärenden för ett företag, en förening eller ett annat samfund som gett fullmak-
ten i e-tjänsterna (t.ex. ett företag ger en enskild anställd eller bokföringsbyrå fullmakt 
att sköta företagets skatteärenden). 

Fullmaktsrätt: En person som fått fullmaktsrätt kan i Suomi.fi-fullmakter ge fullmakts-
givaren företagets, föreningens eller ett annat samfunds ärendefullmakter i valda full-
maktsärenden (t.ex. ett företag ger sin egen personalchef rätt att ge sina egna an-
ställda eller en bokföringsbyrå ärendefullmakter för att sköta företagets personalären-
den). Den som fått fullmaktsrätt kan också annullera givna ärendefullmakter. Med full-
maktsrätt kan man inte uträtta ärenden i e-tjänster, utan den som fått fullmaktsrätt 
ska också ge sig själv en ärendefullmakt om han eller hon behöver uträtta ärenden 
för företagets eller samfundets räkning. 

Det är dock möjligt att användningen av en viss e-tjänst kräver representationsfull-
makt, varvid det är nödvändigt att ansöka om representantens fullmaktsrätt för perso-
ner som administrerar Suomi.fi-fullmakter.  

Representationsfullmakt: En person som fått representationsfullmakt kan uträtta 
ärenden i e-tjänster för den kund som gett organisationen ärendefullmakt i de full-
maktsärenden som anges i fullmakten (t.ex. en bokföringsbyrå ger en enskild bokfö-
rare rätt att sköta skatteärenden för den kund som gett fullmakten). 

Representantens fullmaktsrätt: En person som fått representantens fullmaktsrätt 
kan i Suomi.fi-fullmakter ge andra personer representationsfullmakter i vissa fullmakt-
särenden (t.ex. en bokföringsbyrå ger sin ekonomichef rätt att ge sina löneräknare 
representationsfullmakter för att sköta kundernas skatteärenden). Den som fått repre-
sentantens fullmaktsrätt kan också begära ärendefullmakter av kunder och annullera 
representationsfullmakter. Man kan inte uträtta ärenden i e-tjänster med representan-
tens fullmaktsrätt, utan den som fått representantens fullmaktsrätt ska också ge sig 
själv en representationsfullmakt om han eller hon behöver uträtta ärenden för kun-
ders räkning. 

I synnerhet i situationer där ni är osäkra på vilka fullmaktsärenden som be-
hövs, lönar det sig att ansöka om fullmaktsrätt för en eller flera valda personer 
med så många fullmaktsärenden som möjligt. Detta gör det möjligt för en full-
maktstagare som fått fullmaktsrätt att självständigt dela ut ärendefullmakter till sig 
själv eller till vem som helst som uträttar ärenden för en organisations räkning, alltef-
tersom behovet ökar.  
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1.4 Vilka fullmaktsärenden? 

Suomi.fi-fullmakter grundar sig på fullmaktsärenden. Olika fullmaktsärenden gör det 
möjligt att använda olika e-tjänster.  

Innan fullmaktsansökan inleds är det bra att ta reda på vilka fullmaktsärenden full-
maktstagarna i ett offentligt samfund behöver. Kontrollera i varje tjänsteleverantörs 
egna anvisningar, vilka fullmakter som behövs för att uträtta ärenden i e-tjänsten i 
fråga.  

Om du inte är säker på vilka fullmaktsärenden fullmaktstagaren/fullmaktstagarna be-
höver lönar det sig att ansöka om fler än vad som kanske behövs. Det enda sättet att 
lägga till fullmaktsärenden i befintliga fullmakter är att göra en ny fullmaktsansökan.  

Alla fullmaktsärenden som används finns här: 

https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmaktsarenden 

 

1.5 Undertecknare av ansökan 

Suomi.fi-fullmaktsansökan torde undertecknas eller godkännas av namntecknare 
som utsetts i ett offentligt samfund. Ett offentligt samfund kan också om det så önskar 
upprätta ett dokument där personer som administrerar Suomi.fi-fullmakter ges full-
makt att underteckna fullmaktsansökningar i ett offentligt samfunds namn.  

Fullmaktsansökan kan godkännas genom stark autentisering på Suomi.fi-webbplat-
sen, till exempel med finländska nätbankskoder. Om namntecknarna godkänner full-
maktsansökan med stark autentisering behöver de inte underteckna utskriften av full-
maktsansökan separat. 

Alternativt kan fullmaktsansökan godkänns med egenhändiga underskrifter av namn-
teckningsberättigade, med penna eller undertecknad elektroniskt med ett certifikat-
kort beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). 

I båda fallen behövs uppgifter om namntecknarnas personbeteckning när ansökan 
om fullmakt görs.  

1.6 Bilagor som behövs 

1.6.1 Handling som påvisar behörigheten hos de personer som företräder fullmaktsgiva-
ren 

Till fullmaktsansökan ska alltid en eller flera handlingar bifogas, i vilka det framgår det 
offentliga samfundets namnteckningsrätt eller namntecknare som har utsetts särskilt 
för fullmaktsansökningar.  

Sådana handlingar kan till exempel vara ett beslut om tillsättande och/eller en sepa-
rat upprättad arbetsordning. Av handlingarna ska undertecknarens namn, ställning i 
det offentliga samfundet och namnteckningsrätt framgå.  
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Handläggningen av fullmaktsansökan fördröjs om man blir tvungen att be om en till-
äggsutredning av de handlingar som påvisar behörigheten eller ett förtydligande av 
dessa. 

1.6.2 Om fullmaktsansökan godkänns inte med stark autentisering 

Till fullmaktsansökan ska en utskrift av fullmaktsansökan bifogas, antingen signerad 
för hand eller elektroniskt med ett certifikatkort som beviljats av Myndigheten för digi-
talisering och befolkningsdata (MDB). Elektroniska signaturer som gjorts på annat 
sätt kan inte godkännas.  

Oberoende av sättet på vilket handlingen signeras ska utskriften av fullmaktsansökan 
lämnas in i sin helhet (alla sidor). 

Elektroniska signaturer och underskrifter som görs för hand kan inte kombineras på 
samma utskrift av fullmaktsansökan. Underskrifter måste dock inte föras på samma 
utskrift av fullmaktsansökan. Varje undertecknare kan underteckna en egen kopia av 
fullmaktsansökan. I en sådan situation räcker det med en underteckningssida för 
varje undertecknare så länge en utskrift av fullmaktsansökan har lämnats in i sin hel-
het en gång. 

Namntecknarens giltiga finska pass eller av kopia av identitetskort som har ut-
färdats av polisen: 

 
Om alla namntecknare har godkänt ansökan med stark autentisering eller underteck-
nat den elektroniskt med hjälp av MDB:s certifikatkort, är det inte nödvändigt att bi-
foga några kopior av undertecknarnas identitetsbevis till fullmaktsansökan.  

Av varje undertecknad krävs en kopia av ett giltigt finländskt pass eller identitetskort 
utfärdat av polisen. Körkort duger inte som identitetsbevis. 

Om någon av undertecknarna inte har ett giltigt officiellt identitetsbevis och inte ha 
möjlighet att signera elektroniskt med hjälp av ett certifikatkort som beviljats av MDB 
kan han eller hon identifiera sig på Skatteförvaltningens eller MDB:s närmaste ser-
viceställe. 
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2 Att göra en fullmaktsansökan 

2.1 Var kan jag göra en fullmaktsansökan? 

Gå till sidan https://www.suomi.fi/hemsidan 

Klicka på Fullmakter:  

 

Gå till nedre kanten av sidan. 

Klicka på Gå till fullmakt med ansökan: 
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Klicka på Gör ansökan om fullmakt: 
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2.2 Skapande av fullmaktsansökan 

Fullmaktsansökan börjar med frågor om uppgifter om fullmaktsgivaren. 

Fullmaktsgivaren har FO-nummer och klassificeras som offentlig förvaltning. 

Gör följande val på fullmaktsansökan och klicka Nästa nere på sidan:  

 



 
 

Instruktion för att som of-
fentligt samfund ge fullmakt 
med Suomi.fi-ansökan 

 10 (32) 

  
 

 1.7.2022   
    
 

  

  

 
Tfn 0295 536 000 (växel) Kontaktuppgifter, se www.dvv.fi

 

Ange Fullmaktsgivarens FO-nummer, det offentliga samfundets FO-nummer. 

Ange Fullmaktsgivarens namn det offentliga samfundets namn.  

Observera att fullmaktsgivaren inte är den som gör ansökan, utan ett offentligt sam-
fund som ger fullmakt till personer. 

Klicka därefter på Nästa. 
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Gör de val som motsvarar det offentliga samfundets situation och klicka på Nästa:  

 

  



 
 

Instruktion för att som of-
fentligt samfund ge fullmakt 
med Suomi.fi-ansökan 

 12 (32) 

  
 

 1.7.2022   
    
 

  

  

 
Tfn 0295 536 000 (växel) Kontaktuppgifter, se www.dvv.fi

 

Välj fullmaktstyp enligt behov. Ofta är det en Fullmaktsrätt eller ärendefullmakt, men 
kontrollera den typ som behövs i tjänsteleverantörens instruktion. Klicka på Nästa. 
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Nedanstående steg öppnas endast om du valde fullmaktsrätt.  

Klicka på Nästa.  
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Ange personbeteckning och namn för den som valts till fullmaktstagare i de fält som 
finns på sidan. Klicka på Lägg till som fullmaktstagare. 

 

Den fullmaktstagare som lagts till i föregående punkt syns under punkten Lägg till 
som fullmaktstagare. 

Nya fullmaktstagare kan läggas till genom att upprepa funktionerna i föregående 
punkt.  

När alla önskade fullmaktstagare har lagts till, klicka på Nästa. 
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Välj de fullmaktsärenden du behöver. Fullmaktsärenden kan sökas vid Avgränsa med 
ord. 

När du har valt de fullmaktsärenden du behöver, gå till sidans nedre kant och klicka 
på Nästa.  

 

Vid nästa punkt kan du lägga till specifikationer. Det är inte obligatoriskt, och inte 
heller alltid nödvändigt att lägga till specifikationer. 

Om du inte tar specifikationer i bruk, klicka på Nästa. 

Mer information om specifikationerna ges av de e-tjänster som utnyttjar respektive 
fullmaktsärende. Om du vill ge fullmaktstagaren en preciserad fullmakt ska du mata 
in specifikationernas värden enligt e-tjänstens anvisningar.  

Om flera personer har antecknats som fullmaktstagare i fullmaktsansökan, kan de 
alla få olika specifikationer 
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Välj fullmaktens giltighetstid och klicka på Nästa. 

 
Kontrollera uppgifterna och klicka på Fortsätt. 
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Identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten med dina personliga identifieringsverktyg genom att 
klicka på Identifiera dig.  
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3 Inlämnande av ansökan för behandling 

En ansökan om fullmakt som skickas elektroniskt som inloggad i Suomi.fi-tjänsten ser 
ut så här: 
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Börja med att lägga till det offentliga samfundets namntecknare (en eller fler) som 
fullmaktsansökans undertecknare. 

Lägg till undertecknare genom att klicka på Lägg till undertecknare. 

 

För offentliga samfunds undertecknare lönar det sig i första hand att godkänna full-
maktsansökan med stark autentisering på Suomi.fi-sidan. Om någon av namnteck-
narna ändå inte har tillgång till ett verktyg för stark autentisering, kan fullmaktsansö-
kan också undertecknas för hand eller elektroniskt med ett certifikatkort som beviljats 
av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). I sådana fall ska du 
välja punkten Undertecknande för hand vid följande punkt. 
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I vyn som öppnas välj Godkännande med stark autentisering och ange namnteck-
narens personbeteckning och namn i fälten nedan. Klicka till sist på Lägg till under-
tecknare. 

 

Instruktion för den som godkänner finns vid Anvisning för den som godkänner 
med stark autentisering. Klicka på Lås undertecknarna när du har lagt till de un-
dertecknare som behövs.  
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Om du själv är en av dem som godkänner fullmaktsansökan, bekräfta ditt godkän-
nande genom att klicka på Godkänn. 

 

Gå vidare med ansökan genom att klicka på Nästa. 

Välj i första hand Jag skickar ansökan elektroniskt som inlämningssätt och klicka 
på Nästa. 

Observera att ansökan också kan skickas per post, även om detta fördröjer hand-
läggningstiden för ansökan. 

 

Lägg i första hand till en e-postadress som kontaktuppgift. Alla anmälningar som gäl-
ler ansökan, såsom begäran om tilläggsuppgifter och registreringsanmälan, skickas 
till denna e-post. Beakta eventuella semestrar och frånvaron när du väljer e-post. 

Klicka på Bekanta dig med anvisningarna. 
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Gå till Bilagor som behövs och bifoga alla nödvändiga dokument genom att klicka 
på Lägg till fil. Till varje ansökan ska alltid en eller flera handlingar bifogas, av vilka 
det framgår det offentliga samfundets namnteckningsrätt eller namntecknare som har 
utsetts särskilt för fullmaktsansökningar.  

Dessutom, om någon av namntecknarna undertecknar för hand eller elektroniskt med 
ett certifikatkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
(MDB), ska även den undertecknade fullmaktsansökan bifogas till ansökan i sin hel-
het.  

Av dem som undertecknat ansökan för hand krävs dessutom en kopia av ett giltigt 
finländskt pass eller identitetskort.  

 

Klicka på Markera som färdig i nedre kanten och bekräfta ansökan som färdig. 
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4 Efter att fullmaktsansökan har skickats 

4.1 Registrerad ansökan om fullmakt och utfärdande av ärendefullmakt 

Du får information om registreringen av fullmaktsansökan per e-post till den e-posta-
dress som angetts för fullmaktsansökan.  

Om du ansöker om ärendefullmakter kan du direkt uträtta ärenden i e-tjänster enligt 
de fullmaktsärenden du valt. 

En fullmaktstagare som fått fullmaktsrätt kan inte uträtta ärenden direkt i e-tjänsterna.  

För att fullmaktstagaren själv ska kunna uträtta ärenden i de elektroniska tjänsterna 
eller ge en anställd eller ett annat företag fullmakt ska han eller hon ge en ärende-
fullmakt i Suomi.fi-tjänsten. 

Ärendefullmakt ges så här: 

1. Identifiera dig med ditt personliga bank- eller mobilcertifikat i suomi.fi-tjänsten 
till exempel här: https://www.suomi.fi/fullmakter 

2. Välj fliken/rubriken Fullmakter 

3. Välj: Företagets fullmakter 

4. Välj den organisation för vars räkning du vill ge fullmakten 

5. Välj: Ge fullmakt 

6. Fyll i steg för steg 

7. Slutligen Bekräfta 

4.2 Hitta och komplettera en ansökan som skickats elektroniskt 

Dina ansökningar som skickats elektroniskt eller som är oavslutade finns här:  

https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan 

Gå till nedre kanten av sidan. 

Identifiera dig i tjänsten under rubriken: Egna ansökningar 

Observera att endast en person som skickade in den ursprungliga ansökan eller spa-
rade den som halvfärdig kan granska ansökan i tjänsten. 
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Gör nödvändiga ändringar och skicka ansökan för behandling. 
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5 Ansökan om annullering av fullmakt 

Om ett offentligt samfund inte på egen hand kan annullera fullmakter, kan fullmak-
terna annulleras via tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden. 

Gå till sidan https://www.suomi.fi/hemsidan 

Klicka på Fullmakter:  

 

Gå till nedre kanten av sidan. 

Klicka på Gå till fullmakt med ansökan: 
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Klicka på Gör ansökan om annullering: 

 

En ansökan om annullering börjar med frågor om uppgifter om fullmaktsgivaren. 

Fullmaktsgivaren har FO-nummer och klassificeras som offentlig förvaltning. 

Gör följande val på ansökan om annullering och klicka Nästa nere på sidan:  
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Ange Fullmaktsgivarens FO-nummer, det offentliga samfundets FO-nummer. 

Ange Fullmaktsgivarens namn det offentliga samfundets namn.  

Observera att fullmaktsgivaren inte är den som gör ansökan om annullering av full-
makter, utan det är det offentliga samfundet. 
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Klicka därefter på Nästa. 

 

Gör de val som motsvarar det offentliga samfundets situation och klicka på Nästa: 
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Fyll i den befullmäktigade vars fullmakter ska annulleras. Lägg till personnummer och 
namn i de fält som syns på sidan. Klicka på Lägg till som fullmaktstagare. 

 

Den fullmaktstagare som lagts till i föregående punkt syns under punkten Lägg till 
som fullmaktstagare. 

Nya fullmaktstagare kan läggas till genom att upprepa funktionerna i föregående 
punkt.  

När alla befullmäktigade vars fullmakter ska annulleras har lagts till, klicka på Nästa. 

 



 
 

Instruktion för att som of-
fentligt samfund ge fullmakt 
med Suomi.fi-ansökan 

 30 (32) 

  
 

 1.7.2022   
    
 

  

  

 
Tfn 0295 536 000 (växel) Kontaktuppgifter, se www.dvv.fi

 

 

 

Kontrollera uppgifterna och klicka på Fortsätt. 
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Identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten med dina personliga identifieringsverktyg genom att 
klicka på Identifiera dig. 

 

En ansökan om annullering skickas in på samma sätt som en fullmaktsansökan (se 
punkt 3). En ansökan om annullering kräver endast underskrift av en namntecknare.  

I första hand ska namntecknaren för det offentliga samfundet godkänna ansökan om 
annullering genom att identifiera sig elektroniskt på Suomi.fi-websidan. Om namn-
tecknaren inte har personliga identifieringsverktyg kan ansökan om annullering också 
skrivas under för hand eller elektroniskt med ett certifikatkort beviljat av Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata (MDB).  

Vid punkten Nödvändiga dokument bifogas alla nödvändiga dokument för ansökan 
om annullering. Varje ansökan kräver bifogande av dokument som bevisar det offent-
liga samfundets namnteckningsrätt eller de som specifikt har rätt att teckna namn i 
fråga om ansökan om annullering.  

Om namntecknaren skriver under för hand eller elektroniskt med ett certifikatkort be-
viljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), måste ansökan 
om annullering också bifogas i sin helhet.  

Om ansökan skrivs under för hand krävs av undertecknaren även en kopia av ett 
ikraftvarande finskt pass eller identitetskort.  
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6 Kontaktuppgifter i problemsituationer 

Vid problem med fullmaktsansökan kan du kontakta organisationernas kundtjänst per 
e-post eller telefon. 

Kundtjänst för organisationer 
 
E-post: organisaatiopalvelut@dvv.fi 
Telefontjänst: 0295 53 5115 vardagar kl. 10.00–15.00 

 

 


