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Identifikation
Fullmakter

Användningen av Katso-tjänsten upphör vid 
utgången av 2020



Utgångspunkter
 Fullmakterna ska göras i Suomi.fi-

fullmakter - Fullmakter som nu finns i 
Katso överförs INTE till den nya tjänsten.

 För att kunna använda Suomi.fi-
tjänsterna och myndigheternas e-
tjänster behövs inga separata 
användarnamn - användaren identifierar 
sig alltid starkt med sina egna personliga 
identifieringsverktyg.

• bankkoder,
• mobilcertifikat
• identitetskort utfärdat av polisen
• Aktivkort som beviljats av Myndigheten 

för digitalisering och befolkningsdata, till 
exempel organisations- eller social- och 
hälsovårdskort

Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi-fullmakter
Tjänst för tjänstemannabefullmäktiga



Hur kan olika organisationer skapa fullmakter i tjänsten Fullmakter

Alla företag
Ab, Kb, Öppet bolag

näringsidkare, andelslag 
m.m.

Föreningar
(ensam 

representationsrätt)

Föreningar
(Två tillsammans e.d. 
namnteckningsrätt)

Kommuner, 
samkommuner, statliga 

ämbetsverk, församlingar, 
stiftelser, 

momssammanslutningar

Utländska företag

PRS

Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi-fullmakter

Tjänsten 
Tjänstemannabefullmäktigande

Elektronisk tjänst

Tjänsten 
Tjänstemannabefullmäktigande

Elektronisk tjänst

Tjänsten 
Tjänstemannabefullmäktigande

Dokument per post



Typer av fullmakter

• Ärendefullmakt: En person, ett företag eller ett samfund som fått 
en ärendefullmakt kan uträtta ärenden för det företag eller det 
samfund som gett fullmakten.

• Fullmaktsrätt: En person som fått fullmaktsrätt kan ge företagets 
eller samfundets ärendefullmakter åt andra personer, företag eller 
samfund.

• Representationsfullmakt: En person som fått 
representationsfullmakt kan uträtta ärenden för företaget eller 
samfundet på den persons eller ett annat företags eller samfunds 
vägnar som gett fullmakten.

• Representantens fullmaktsrätt: En person som har fått 
representantens fullmaktsrätt kan ge fullmaktsgivarens 
(personens, företagets eller samfundets) representationsrätter till 
en annan person och be andra företag, samfund eller personer om 
ärendefullmakter för att sköta fullmaktsgivarens ärenden.

Dessa fullmaktstyper används när en 
person eller ett företag/samfund ges 
fullmakt att sköta ärenden som gäller den 
egna organisationen i olika e-tjänster

Dessa fullmaktstyper används när det 
egna företaget/samfundet får en fullmakt 
av ett annat företag/samfund att uträtta 
ärenden för deras räkning i ärenden som 
gäller deras organisation i olika e-tjänster.

Ett företag eller ett samfund kan ge följande typer av fullmakter: 
(en person kan endast ge ärendefullmakter)



På webbplatsen yritys.tunnistus.fi finns en sammanställning av länkar till e-tjänsternas anvisningssidor

Katso-identifiering och -auktorisering avslutas stegvis, och varje myndighet informerar om ändringar i 
sina egna e-tjänster.

Närmare uppgifter om tidpunkter för eventuella ändringar samt om vilka åtgärder som krävs av 
användarna ges på webbplatsen för den myndighet som erbjuder respektive tjänst:

• FPA
• Tullen
• Inkomstregistret
• Skatteförvaltningen
• UF-centret/TE-tjänster
• Arbets- och näringsministeriet
• Keva

Mer information om nödvändiga fullmakter finns på e-
tjänsternas webbplats

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter
https://www.kela.fi/web/sv/suomi.fi-ersatter-katso-tjansten?inheritRedirect=true
https://www.rakennerahastot.fi/346
https://dvv.fi/sv/-/vanliga-fragor-om-suomi.fi-fullmakter-och-tjansten-for-tjanstemannabefullmaktigande
https://dvv.fi/sv/-/anvandningen-av-katso-tjansten-upphor-sa-har-overgar-kommunen-till-suomi.fi-fullmakter
https://dvv.fi/katsosta-suomi.fi-palveluun
https://asiointi.mol.fi/tomas/aloitussivu.jsf
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