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Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter i bruk 
från 26.9.2020 i alla FPA:s e-tjänster
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• Alla som använder FPA:s e-tjänster behöver ett identifikationsverktyg som 
fungerar vid Suomi.fi-identifikation.

• Katso-identifiering kan hos FPA användas till slutet av året bara för skyddad 
e-post och för skickande av sekventiella eSara-filer i Ilmoitin.fi-tjänsten.

• Före utgången av året tas Suomi.fi-identifikation i bruk parallellt med 
Katso också för skyddad e-post.

• Utländska användare (som saknar finländsk personbeteckning) behöver 
Suomi.fi-fullmakter i e-tjänsten för arbetsgivare redan från 26.9.2020.



Suomi.fi-fullmakter ska vara i bruk 1.1.2021
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• 1.1.2021 kommer man inte åt FPA:s e-tjänster utan Suomi.fi-fullmakt eller 
representationsrätt som grundar sig på ställning i organisationen.

• Utan fullmakt kan följande personer sköta ärenden i FPA:s e-tjänster utifrån 
sin ställning:

• näringsidkare
• utredningsman
• verkställande direktör
• verkställande direktörens ställföreträdare
• vice verkställande direktör
• styrelseordförande för ett aktiebolag eller bostadsaktiebolag.



FPA:s e-tjänster för arbetsgivare och samarbetspartner
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Presentationssidor per e-tjänst med information om fullmakter:

https://www.fpa.fi/fullmaktskoder-for-arbetsgivare
https://www.kela.fi/web/sv/fullmaktskoder-for-samarbetspartner

https://www.fpa.fi/fullmaktskoder-for-arbetsgivare
https://www.kela.fi/web/sv/fullmaktskoder-for-samarbetspartner


De största e-tjänsterna som exempel: E-tjänsten för förfrågan om 
FPA-förmåner (Kelmu) och e-tjänsten för arbetsgivare

• E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu), fullmaktsärenden
• Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav
• Granska material om arbetsmarknadsstöd
• Två nya efter årsskiftet 
• Användningen av e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) kräver tillstånd. 

Användarorganisationerna måste ha ett avtal. Även om man har fullmakt kommer man inte in på 
tjänsten utan användningstillstånd (lagstiftning om rätt till information)

• Fullmaktsärenden när det gäller e-tjänsten för arbetsgivare
• Utländska användare behöver av tekniska skäl redan nu Suomi.fi-fullmakter.
• Med hjälp av fem fullmaktsärenden kan fullmaktsgivaren begränsa vad fullmaktstagaren kan göra 

eller se i tjänsten.
• Med hjälp av avgränsningsspecifikationer kan  redovisningsbyråers fullmakter begränsas så att 

olika kundföretags ärenden kan skötas av enskilda personer.
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Problem när det gäller fullmakter
• Du ser inte det företag vars ärende du ska uträtta
• Du kan inte utföra de aktiviteter som du ska sköta

 kontrollera dina fullmakter i tjänsten Fullmakter – FPA:s kundsupport ser inte 
dina fullmakter 

 be vid behov om de fullmakter du saknar – beakta fullmaktskedjan och 
eventuella avgränsningsspecifikationer, också en person med fullmaktsrätt 
kan kontrollera fullmaktstagarens fullmakter

 vid problem med fullmakterna, kontakta kundtjänsten för organisationer vid 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

 om fullmakterna är som de ska vara, kontakta FPA:s IT-kundsupport
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https://dvv.fi/sv/organisationer


Sammandrag

Alla som använder FPA:s e-tjänster behöver nu ett 
personligt identifikationsverktyg (nätbankskoder, 
mobilcertifikat, certifikatkort). 
Undantag 1: skyddad e-post kan skickas med Katso-
identifikation till 31.12.2020. 
Undantag 2: sekventiella eSARA-filer kan skickas via 
Ilmoitin.fi till 31.12.2020. 

Varje organisation och/eller användare avgör själv 
vilket identifikationsverktyg som används.

26.9.2020

Suomi.fi-fullmakter ska vara i bruk 1.1.2021.
Undantag 1  Utländska användare (som saknar 
finländsk personbeteckning) behöver från 26.9 
Suomi.fi-fullmakt för att kunna använda e-tjänsten för 
arbetsgivare.
Undantag 2 Alla nya anställda och alla nya företag 
behöver direkt Suomi.fi-fullmakt.

Suomi.fi-fullmakterna är primära, Katso-
behörigheterna fungerar ”i bakgrunden” bara till årets 
slut.  

31.12.2020

IDENTIFIKATION Suomi.fi-fullmakter 

https://www.kela.fi/web/sv/e-tjanster_ilmoitin.fi-tjansten


Ytterligare information och anvisningar
• Webbplatsen fpa.fi

• https://www.fpa.fi/suomi.fi-ersatter-katso-tjansten
– Tidtabell
– Fullmaktsärenden för samarbetspartner och arbetsgivare
– Vanliga frågor
– Meddelanden

• Information per e-tjänst
• https://www.fpa.fi/fullmaktskoder-for-arbetsgivare
• https://www.kela.fi/web/sv/fullmaktskoder-for-samarbetspartner

• FPA:s kundservice 
• https://www.fpa.fi/kontakta-oss-arbetsgivare
• https://www.kela.fi/web/sv/kontakta-oss-samarbetspartner

– Chatt för arbetsgivarkunder, Chatt för samarbetspartner
– Skyddad e-post, rådgivning
– Telefontjänst
– IT-kundsupporten
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