
Hur gör jag en ansökan om
fullmakt i tjänsten för
tjänstemannabefullmäktigande?
Ifyllning av ansökan steg för steg



Att hitta tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande 
på Suomi.fi



Att hitta tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande, 
Google



Kontrollera först om du behöver hjälp av tjänsten för 
tjänstemannabefullmäktigande eller om du kan sköta fullmakten på 
egen hand



Om du behöver tjänsten för 
tjänstemannabefullmäktigande, ta först reda på hur du ska 
gå till väga



Du får närmare anvisningar genom att besvara frågorna 
steg för steg. Instruktionerna varierar beroende på dina val.



I det här exemplet vill man ha anvisningar då fullmakten ges 
av en kommun. Observera även de övriga alternativen



I steg 2 frågar man vilken status företaget/samfundet har samt begär 
närmare uppgifter om dem som undertecknat ansökan om fullmakt 
samt om hur de identifieras 

Obs! Alla frågor är inte 
nödvändigtvis relevanta i alla 
situationer (t.ex. en kommun kan 
inte gå i konkurs), men de måste 
ändå besvaras.

Ibland kan företagets/samfundets 
beslutsfattare (dvs. den som 
undertecknar fullmaktsansökan) 
vara ett annat företag/samfund 
(t.ex. ett dödsbo kan vara delägare i 
ett annat dödsbo).



I det här exemplet vill man ha anvisningar om att ge 
finländska personer fullmakt. Observera även de övriga alternativen.



I det här exemplet vill man ha anvisningar om att 
skicka in fullmaktsansökan elektroniskt.

OBS! Alla sätt kan inte väljas för 
alla fullmaktsgivare: 
• Elektroniskt: Finländska 
företag och sammanslutningar
• Serviceställe: Privatpersoner 
utan digifärdigheter och 
utländska företag 
• Per post: Utländska företag



I det sista skedet får du en (utskrivbar) sammanfattning av 
anvisningarna utifrån dina föregående val

Obs! Anvisningarna och de handlingar som behövs som 
bilagor till ansökan om fullmakt kan variera avsevärt 
beroende på dina val. Följ anvisningarna noggrant.



När du noggrant har bekantat dig med anvisningarna och följt 
dem kan du gå vidare till att göra en fullmaktsansökan

OBS! Man kan också börja
göra en fullmaktsansökan
direkt utan att utreda
anvisningarna.



Ansökan om fullmakt görs i 12 steg där man frågar efter 
närmare uppgifter om den fullmakt som ska registreras.



Välj först typ av fullmaktsgivare och organisationsform om 
fullmaktsgivaren är ett företag eller ett samfund. I det här exemplet görs 
ansökan om fullmakt av en kommun.



Härnäst anges fullmaktsgivarens kod och namn

Obs! Fullmaktsgivarens kod och 
namnets riktighet kontrolleras inte 
i det här skedet, så var noggrann.
Som fullmaktsgivarens namn 
registreras i registreringsskedet 
fullmaktsgivarens officiella namn 
som förts in i registret.



Välj härnäst vilken status företaget/samfundet har samt närmare 
uppgifter om dem som undertecknat ansökan om fullmakt och om hur 
de identifieras 

Obs! Alla frågor är inte 
nödvändigtvis relevanta i alla 
situationer (t.ex. en kommun kan 
inte gå i konkurs), men de måste 
ändå besvaras.

Ibland kan företagets/samfundets 
beslutsfattare (dvs. den som 
undertecknar fullmaktsansökan) 
vara ett annat företag/samfund 
(t.ex. ett dödsbo kan vara delägare i 
ett annat dödsbo).



Härnäst väljs vilken typ av fullmakt fullmaktstagaren ska ges
(gäller endast när fullmaktsgivaren är ett företag/ett
samfund)

Det rekommenderas att man väljer 
fullmaktsrätt för att 
företaget/samfundet i fortsättningen 
på egen hand ska kunna sköta 
fullmaktsgivandet.

Representantens fullmaktsrätt behövs 
om företaget/samfundet sköter 
ärenden för andra företags/samfunds 
eller personers räkning

Bekanta dig vid behov med olika typer 
av fullmakter i anvisningarna för 
Suomi.fi-fullmakter: 
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-
stod/informationom-fullmakter/ge-
fullmaktsom-foretag-eller-samfund



Sedan ges fullmaktstagarens/fullmaktsgivarens uppgifter 
(personens identifikation och namnuppgifter)

Både finländska personer 
(personbeteckning) och utländska 
personer som skaffat 
identifieringsverktyget Finnish 
Authenticator (UID-kod) kan vara 
fullmaktstagare. 

OBS! Ingen granskning av att 
kombinationen 
namnpersonbeteckning är korrekt 
sker, så mata in uppgifterna 
noggrant.

Andra företag/sammanslutningar 
kan endast ges fullmakt med 
fullmaktstypen ärendefullmakt.



Härnäst väljs de fullmaktsärenden för vilka 
fullmaktstagarens behörighet begränsas

Bekanta dig först med anvisningarna för de e-
tjänster där man ämnar uträtta ärenden. E-tjänsten 
ger anvisningar om vilka fullmaktsärenden som 
godkänns just där.

Du kan också bläddra bland olika fullmaktsärenden 
i en separat söktjänst för fullmaktsärenden som har 
mångsidigare sökfunktioner: 
https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmaktsarenden

Det lönar sig att öppna bläddringstjänsten i ett eget 
fönster

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


Du kan förkorta listan över fullmaktsärenden genom att 
begränsa den med ett visst sökord, t.ex. "Lön”



Genom att välja ett enskilt fullmaktsärende ser du närmare
en beskrivning av behörigheten. Du kan välja flera på en gång

Vissa fullmaktsärenden kan preciseras till 
exempel så att de endast gäller 
fullmaktsgivarens underorganisation.

Identifieraren kan också användas för att 
rikta fullmakter från vissa kunder till vissa 
anställda (t.ex. på bokföringsbyråer) 

E-tjänsterna ger anvisningar om huruvida 
identifierarna används i fullmaktsärenden 
som godkänts av dem och hur de ska 
användas 

Identifieraren kan anges genom att klicka 
på knappen "Ta fullmaktens identifierare i 
bruk". Används alltså inte för alla 
fullmaktsärenden



Att ange identifierarens värden (valfritt)

Om du vill ge fullmaktstagaren en preciserad fullmakt 
ska du mata in identifierarnas värden (fritt textfält) 
enligt e-tjänstens anvisningar. 

Om flera personer har antecknats som fullmaktstagare i 
fullmaktsansökan, kan de alla få olika identifieringar 

I det här exemplet kan fullmaktstagaren (1 st.) med 
fullmaktsrätt som erhållits via denna ansökan i 
fortsättningen ge andra ärendefullmakter som gäller 
"Anmälan om löneuppgifter", men endast i anslutning 
till kommunens bildningsväsende. 

(Värdet på identifieraren Kundnummer som behövs för 
preciseringen kommer automatiskt)



Välj fullmaktens giltighetstid 
Obs! Standardvärdet är 25 år.



Välj därefter hur ansökan skickas in. Elektroniskt 
rekommenderas om möjligt

OBS! Alla sätt kan inte väljas för alla 
fullmaktsgivare: 

• Elektroniskt: Finländska företag 
och sammanslutningar 
• Serviceställe: Privatpersoner utan 
digifärdigheter och utländska 
företag 
• Per post: Utländska företag 

Det är viktigt att man på riktigt använder 
det insändningssätt som man valt för 
ansökan. Om man använder ett annat 
sätt (t.ex. man har valt elektroniskt, men 
skickar in ansökan per post) kommer 
ansökan inte nödvändigtvis alls till 
behandling.



Kontaktuppgifter är obligatoriska

OBS! 
Till denna kontaktinformation skickas en 
kvittering när fullmaktsansökan har 
behandlats och är klar (dvs. den 
fullmakt som ansökts har registrerats). 
Även eventuella begäran om 
tilläggsuppgifter skickas till 
kontaktinformationen om ansökan har 
varit bristfällig.



I sammandraget kan de uppgifter som ifyllts i
fullmaktsansökan ännu kontrolleras. Vid behov kan man ännu återgå 
till att göra korrigeringar

Identifiering krävs endast för
ansökningar som lämnas in
elektroniskt.
Vilken person som helst som
bereder fullmaktsansökan kan
identifiera sig i tjänsten.



För identifieringen krävs något verktyg för elektronisk 
identifiering

OBS! 
Identifieringen i 
tjänsten Ge 
fullmakt genom 
ansökan är inte 
det samma som 
en elektronisk 
signatur



Spara fullmaktsansökan som halvfärdig för att
sammanställa bilagor och ansöka om underskrifter



Skriv ut fullmaktsansökan för underskrift

Ansökan har statusen ”Lägg till bilagor och skicka”

Du kan också 
kontrollera 
anvisningarna på nytt 
i det här skedet

Nödvändiga handlingar 
har listats också här Skriv ut fullmaktsansökan för underskrift. 

Ansökningsutskriften ska alltid 
undertecknas!

Spara också fullmaktsansökan själv för 
eventuella fortsatta utredningar.



Skriv ut och spara ansökan och be om underskrifter. 



Fortsätt att göra ansökan när du har skaffat 
underskrifter och nödvändiga bilagor

Du hittar din halvfärdiga ansökan genom att identifiera dig i "Mina 
ansökningar" i tjänsten Ge fullmakt genom ansökan
Du kan öppna en enskild ansökan genom att klicka var som helst på raden.



Bifoga den undertecknade utskriften av ansökan och eventuella andra 
nödvändiga bilagor till ansökan och skicka ansökan för behandling



Ansökan har skickats till tjänstemannen för behandling

När fullmakten har registrerats försvinner ansökan från 
de egna ansökningarna



OBS! Om du valt att lämna in ansökan för behandling genom att lämna 
in den till ett serviceställe eller skicka den per post, behöver du inte 
spara ansökan som halvfärdig, utan du skriver bara ut ansökan utan att 
identifiera dig



När tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande meddelar att ansökan 
har behandlats och är klar kan personen som fått fullmakten ge fullmakt 
(eller uträtta ärenden på någon annans vägnar)



Efter att du identifierat dig i Suomi.fi-fullmakter måste du 
byta till uträttandet av ärenden för ett företags räkning



Fullmakten kan börja på kommunens vägnar i de 
ärenden som fullmaktsrätten ger rätt till

OBS! Fullmaktsrätten ger inte ännu rätt att 
uträtta ärenden, utan den fullmaktsberättigade 
ska också ge sig själv ärendefullmakt.

Representantens fullmaktsrätt ger inte heller rätt 
att uträtta ärenden, utan representantens 
fullmaktsberättigade ska också ge sig själv 
representationsfullmakt.

Bekanta dig vid behov med de olika 
fullmaktstyperna i anvisningarna för Suomi.fi-
fullmakter: 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


Anvisningar och stöd

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

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


Företag och samfund:
 Organisationernas kundtjänst, där 

man till exempel kan fråga:
• Hur kan organisationen göra en 

Suomi.fi-fullmakt?
• Vad ska jag göra i 

problemsituationer?
 Telefon: +358 295535115
 E-post: organisaatiopalvelut@dvv.fi

 Betjäningstider:
• måndag–fredag 10.00–15.00

Medborgare

 Medborgarrådgivningens 
telefontjänst, TELEFONSERVICE

 Du kan kontakta 
Medborgarrådgivningen per telefon. 
Telefontjänsten fungerar också från 
utlandet.

 Telefon: + 358 295000 Samtalet är 
avgiftsbelagt.

 Betjäningstider
• måndag–fredag 8.00–21.00
• Lördag 9.00–15.00

Problem?
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