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Suomi.fi: Fullmakter 

1 Förberedelser inför ansökan om fullmakt  
 
1.1 Vad behöver jag för ansökan om fullmakt? 

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

1. Fullmaktsgivarens (välfärdsområdets) namn och FO-nummer. 
 

2. Vilken typ av fullmakt ska jag ansöka om? 
 

3. Namn och personbeteckning för en eller flera fullmaktstagare 
 

4. Fullmaktsärenden 
 

5. Giltighetstid 
 

6. E-postadress för meddelanden eller tilläggsutredningar som hänför sig till 
ansökan 

 
7. Eget personligt elektroniskt identifieringsverktyg 

 
8. Uppgift om vem som undertecknar ansökan och ett dokument som anger 

undertecknarna 
 

9. Undertecknarnas identitetsbevis 
 
 

1.2 Vilken typ av fullmakt ska jag ansöka om? 

Typen av fullmakt fastställer syftet med fullmakten: ska fullmaktstagaren enbart 
uträtta ärenden för organisationen eller ska han eller hon ha rätt att ge fullmakter för 
organisationen? 

 
I Suomi.fi finns fyra typer av fullmakter. Endast två av dessa är nödvändiga i detta 
fall. 

 
Ärendefullmakt: En person eller organisation som fått ärendefullmakt kan uträtta 
vissa fullmaktsärenden i e-tjänster för det företag, den förening eller något annat 
samfund som gett fullmakten (t.ex. ett företag ger en enskild arbetstagare eller 
bokföringsbyrå fullmakt att sköta företagets skatteärenden). 

 
Fullmaktsrätt: En person som fått fullmaktsrätt kan i Suomi.fi-fullmakter ge 
ärendefullmakter i vissa fullmaktsärenden för det företag, den förening eller något 
annat samfund som befullmäktigat honom eller henne (t.ex. ett företag ger sin 
personalchef rätt att ge företagets anställda eller en bokföringsbyrå ärendefullmakter 
för skötseln av företagets personalärenden).  En person som fått fullmaktsrätt kan 
också annullera ärendefullmakter.  Man kan inte uträtta ärenden i e-tjänster med 
fullmaktsrätt, utan den som fått fullmaktsrätt ska också ge sig själv en ärendefullmakt 
om han eller hon behöver uträtta ärenden för ett företags eller ett samfunds räkning. 
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Speciellt i sådana fall där du är osäker på vilka fullmakter som behövs lönar det 
sig att ansöka om fullmaktsrätt för många fullmaktsärenden som möjligt för en 
eller flera personer. På detta sätt kan den som fått fullmakt självständigt ge 
fullmakter att uträtta ärenden till sig själv eller till vem som helst som uträttar ärenden 
för organisationens räkning, allteftersom behovet ökar. 

1.3 För vilka ärenden ska jag ansöka om fullmakt? 

Suomi.fi-fullmakter kan användas för olika fullmaktsärenden. Fullmakterna gör det 
möjligt att använda olika e-tjänster. 

Innan du ansöker om fullmakt lönar det sig att ta reda på vilka fullmaktsärenden 
som välfärdsområdets fullmaktstagare behöver. Ta reda på organisations egna 
anvisningar om vilka fullmakter som behöva för att uträtta ärenden i de e-tjänster 
som organisationen använder. 

Om du inte är säker på vilka fullmakter fullmaktstagaren/-tagarna behöver lönar det sig 
att ansöka om fler fullmaktsärenden än vad som kanske behövs. Det enda sättet att 
lägga till nya fullmaktsärenden under en befintlig fullmakt  är att lämna in en ny 
ansökan om fullmakt. 

Information om alla fullmaktsärenden som är i bruk finns här: 

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

http://www.dvv.fi/
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2 Ansökan om fullmakt  

 
2.1 Var kan jag göra en ansökan om fullmakt? 

Gå till sidan 

https://www.suomi.fi/hemsidan  

Klicka på Fullmakter: 

 

 

Skrolla ner till sidans nedre kant. 
 

Klicka på Gå till sidan Fullmakt med ansökan 
 

http://www.dvv.fi/
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Klicka på Gör en ansökan om fullmakt: 
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2.2 Hur gör jag en ansökan om fullmakt?  

I ansökan om fullmakt ska du först ange uppgifterna om fullmaktsgivaren. 
 

Fullmaktsgivaren är ett välfärdsområde med FO-nummer. Välfärdsområdena 
betraktas som offentlig förvaltning. 

 
Kryssa för punkterna enligt bilden och när du kommer till slutet av sidan klicka på  
Nästa. 
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Skriv välfärdsområdets FO-nummer i fältet Fullmaktsgivarens FO-nummer. 
 

Skriv ”Välfärdsområde” och efter det namnet som valts för välfärdsområdet i fältet 
Fullmaktsgivarens namn. 

 
Klicka på Nästa. 
 

 
 
 

Kryssa för punkterna enligt bilden och klicka på Nästa: 
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Välj som typ av fullmakt antingen fullmaktsrätt eller ärendefullmakt och klicka på 
Nästa. 

Nästa sida öppnas endast om du valde fullmaktsrätt. 

Klicka på Nästa. 
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Skriv personbeteckningen och namnet på den som valts till fullmaktstaget i de fält 
som finns på sidan. Klicka på Lägg till som fullmaktstagare. 

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

Nya fullmaktstagare kan läggas till genom att upprepa åtgärderna enligt i 
föregående punkt. När alla fullmaktstagare har lagts till klicka på Nästa. 

http://www.dvv.fi/
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Välj de fullmaktsärenden du behöver. Fullmaktsärenden kan sökas i punkten 
Avgränsa med ord. 

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

I följande punkt kan du lägga till specifikationer. Det är inte obligatoriskt att lägga 
till specifikationer, och det är sannolikt inte nödvändigt när det gäller 
välfärdsområden. 

Om du inte lägger till specifikationer, klicka på Nästa. 

Ytterligare information om specifikationerna ges i de e-tjänster som används för 
fullmaktsärenden. Om fullmaktstagaren vill ges en specificerad fullmakt, mata in 
värdena för specifikationerna enligt anvisningarna i e-tjänsten. 

Om flera personer har lagts till som fullmaktstagare i ansökan om fullmakt, kan 
alla ges olika specifikationer. 

Ange fullmaktens giltighetstid och klicka på Nästa. 

http://www.dvv.fi/


Ett välfärdsområdes ansökan 
om Suomi.fi-fullmakt 

11 (19) 

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

23.6.2021 

Välj som inlämningsätt Jag skickar in ansökan elektroniskt och klicka på 
Nästa. 

Lägg till e-postadress som kontaktuppgift. Alla meddelanden som hänför sig till 
ansökan, såsom begäran om tilläggsuppgifter och registreringsanmälan, skickas till 
denna e-postadress. Beakta eventuella semestrar och frånvaro när du väljer e-
postadress. 

Klicka på Nästa. 

http://www.dvv.fi/
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Identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten med dina personliga identifieringsverktyg 
genom att klicka på Identifiera dig. 

Efter att du identifierat dig kommer du tillbaka till samma sida. Klicka på 
Spara och lägg till bilagor på sidans nedre kant. 

http://www.dvv.fi/
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3 Inlämnande av ansökan för behandling 

Ansökan om fullmakt som lämnas in inloggad i Suomi.fi-tjänsten ser ut så här: 

I texten med blå bakgrund upprepas instruktionerna för hur ansökan ska lämnas in 
och vilka handlingar som behövs som bilaga till den. 

3.1 Vilka handlingar behöver jag för ansökan 

3.1.1 Undertecknad utskrift av ansökan om fullmakt 

Gå till sidans nedre kant och klicka på Skriv ut eller spara ansökan (PDF). 

http://www.dvv.fi/
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Ansökan om Suomi.fi-fullmakt ska undertecknas av de undertecknare som har utsetts 
för VATE. 

Om alla undertecknare har ett certifikatkort som utfärdats av Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata kan ni underteckna den sparade ansökan om 
fullmakt i pdf-format elektroniskt med hjälp av dem Observera att identifiering i 
Suomi.fi-tjänsten inte motsvarar en elektronisk underteckning. Den sparade ansökan 
om fullmakt ska undertecknas med certifikatet utanför systemet och lämnas in som 
bilaga till ansökan om fullmakt. Elektroniska signaturer som gjorts på annat sätt 
godkänns inte. 

Om undertecknarna inte har tillgång till certifikatkort kan ni underteckna ansökan för 
hand. Då ska en ansökan om fullmakt i pdf-format skrivas ut, undertecknas och 
skannas till en ny fil för att den ska kunna läggas till som bilaga till fullmaktsansökan. 

Oberoende av hur ansökan har undertecknats ska utskriften av fullmaktsansökan 
lämnas in i sin helhet (alla sidor). 

Elektroniska och manuella underskrifter kan inte kombineras på samma utskrift av 
fullmaktsansökan. Underteckningarna behöver dock inte finnas på samma utskrift. 
Varje undertecknare kan underteckna sin egen kopia av ansökan om fullmakt. I detta 
fall räcker det att för varje undertecknare bifogar endast underteckningssidan, 
förutsatt att utskriften av fullmaktsansökan också finns med i sin helhet. 

3.1.2 Kopia av undertecknarens giltiga finska pass eller ett identitetskort utfärdat av 
polisen 

Om alla undertecknare har undertecknat ansökan elektroniskt med hjälp av ett 
certifikatkort som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har utfärdat 
behöver kopior av identitetsbevisen för undertecknarna inte bifogas till ansökan om 
fullmakt. 

För alla som undertecknat ansökan för hand krävs kopia av undertecknarens giltiga 
finska pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen. Körkort duger inte som 
identitetsbevis. 

Om någon av undertecknarna inte har ett giltigt officiellt identitetsbevis och inte har 
möjlighet att elektroniskt underteckna med ett av DVV utfärdat certifikatkort, kan han 
eller hon lämna in en redogörelse för saken och ett telefonnummer där han eller hon 
kan nås. 

Telefonidentifiering fördröjer behandlingen av ansökan om fullmakt. 

3.1.3 Intyg över rätten för undertecknaren att företräda fullmaktsgivaren 

Offentliga samfund behöver enligt anvisningarna inte i allmänhet foga ett dokument 
som påvisar undertecknarens rätt att företräda fullmaktsgivaren. 

För att påskynda behandlingen av ansökan om fullmakt ber vi dock att ni till ansökan 
bifogar dokumentet/dokumenten som anger undertecknarna som utsetts för VATE. 

Sådana handlingar kan vara t.ex. beslutet om tillsättande och/eller en separat 
uppgjord arbetsordning. 
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Behandlingen av en ansökan om fullmakt fördröjs om man genom en 
tilläggsutredning blir tvungen att begära handlingar som påvisar denna rätt. 

3.2 Hur bifogar jag handlingar och lämnar in min ansökan om fullmakt? 

Alla behövliga handlingar ska bifogas till ansökan om fullmakt så att du är 

inloggad i tjänsten. Gå till nedre kanten av sidan. Klicka på Lägg till fil. 

Bifoga alla nödvändiga filer. 

Alla bifogade dokument syns under rubriken Lägg till eller dra filerna hit. 

När alla dokument, inklusive den undertecknade utskriften av fullmaktsansökan, 
har bifogats klicka på Skicka in för behandling i nedre kanten av sidan. 

Din ansökan om fullmakt överförs till behandling.

http://www.dvv.fi/
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4 Vad händer efter att jag lämnat in ansökan om fullmakt? 

4.1 Meddelande om mottagandet av din ansökan om fullmakt  

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vill säkerställa att behandlingen 
och registreringen av ansökan om fullmakter för välfärdsområden sker så smidigt 
som möjligt. 

Därför ber vi dig vänligen underrätta oss om att du lämnat in en ansökan per e-post till 
adressen: 

valtuudet-virkailijavaltuuttamispalvelu@dvv.fi 

Meddelandets rubrik: Välfärdsområdets (FO-nummer för välfärdsområdet) 
ansökan om fullmakt (identifieringsnummer för ansökan)  

Meddelandets innehåll: Välfärdsområdet (välfärdsområdets namn) har gjort en 
ansökan om Suomi.fi-fullmakt (identifieringsnummer för ansökan om fullmakt). 

Ersätt texten inom parentes med uppgifterna för ditt eget välfärdsområde och din 
ansökan om fullmakt. 

4.2 Registrering av ansökan om fullmakt och givande av ärendefullmakt 

Du får ett meddelande om att fullmaktsansökan har registrerats per e-post till den 
e-postadress som anges i fullmaktsansökan.

Om du ansökte om ärendefullmakt kan du direkt uträtta ärenden i e-tjänsterna för de 
fullmaktsärenden du valt. 

En person som fått fullmaktsrätt får inte direkt tillgång till e-tjänsterna. 

För att kunna uträtta ärenden i e-tjänsterna själv eller låta någon annan anställd eller 
ett annat företag uträtta ärenden, ska han eller hon ge ärendefullmakt åt sig själv 
eller någon annan Suomi.fi-tjänsten. 

Ärendefullmakt ges så här: 

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

2. Välj fliken Fullmakter / rubrik

3. Välj: Företagets fullmakter

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

5. Välj: Ge fullmakt

6. Fyll i uppgifterna som behövs.

7. Klicka till slut på Bekräfta

http://www.dvv.fi/
mailto:valtuudet-virkailijavaltuuttamispalvelu@dvv.fi
http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/index.html
https://www.suomi.fi/fullmakter
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4.3 Var hittar jag och var kan jag komplettera en ansökan som lämnats in 
elektroniskt? 

Dina egna ansökningar som skickats in elektroniskt eller är under behandling hittar 
du via adressen: 

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

Gå till sidans nedre kant. 

Identifiera dig i tjänsten under Egna ansökningar 

Observera att endast den person som skickat in den ursprungliga ansökan eller 
sparat den som ofullständig i tjänsten kan granska eller komplettera dess uppgifter. 

Din ansökan kan ha statusen ”Väntar på bilagor” eller ”Väntar på behandling” eller 
”Väntar på tillgäggsuppgifter”. När du väljer/klickar på en ansökan med statusen 
”Väntar på tilläggsuppgifter”, öppnas den på en ny sida med ikonerna ”Lägg till eller 
dra filerna hit” eller ”skriv ut ansökan”. 

Lägg till behövliga bilagor och skicka in ansökan för behandling. 

4.4 Kontaktuppgifter i problemsituationer 

Om du har problem kan du kontakta tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden 
per e-post. 

Vänligen börja rubriken för ditt meddelande med ordet ”Välfärdsområde”. 

E-post: valtuudet-virkailijavaltuuttamispalvelu@dvv.fi

http://www.dvv.fi/
https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan
mailto:valtuudet-virkailijavaltuuttamispalvelu@dvv.fi
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Bilaga 1: Exempel på fullmaktsärenden 

Nedan finns exempel på ärenden för vilka ni eventuellt behöver fullmakt. Listan 
omfattar inte nödvändigtvis alla ärenden som sköts inom välfärdsområdet.   

1. Granskning av uppgifter om inkomstbaserade pensionsavgifter

2. Skötsel av pensionsärenden

3. Granskning av uppgifter om pensionsavgifter

4. Registrering med pensionsförsäkrares tjänster

5. Registrering med pensionsförsäkrares tjänster

6. Registrering med pensionsförsäkrares tjänster

7. Anmälan om förmånsuppgifter

8. Granskning av förmånsuppgifter

9. Göra ansökan om stämning och ansökan om utsökning

10. Administration av säkerhetsutredningar av personer

11. Koncernrapportering

12. Godkänna kommunalekonomiska uppgifter

13. Kommentera kommunalekonomiska uppgifter

14. Rapportera kommunalekonomiska uppgifter

15. Behandling av begäranden om information om rehabilitering och invalidpension

16. Behandling av rehabilitetsärenden

17. Granskning av faktureringsmottagarens uppgifter om pensionsavgifter

18. Beställa utdrag ur näringsförbudsregistret

19. Anmälan om löneuppgifter

20. Granskning av löneuppgifter

21. Behandling av löneuppgifter

22. Ansöka om lönesubvention

23. Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande

http://www.dvv.fi/
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24. Granska uppgifter om förmånsutbetalning i anslutning till
anställningsförhållande

25. Granska uppgifter gällande förmånsbeslut i anslutning till
anställningsförhållande

26. Lämna in bokslutsuppgifter

27. Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till
inkomstuppgifter

28. Behandling av inkomstuppgifter

29. Skötsel av arbetspensionsförsäkringsärenden

30. Mottagning av uppgift om beslut om invalidpension

31. Upprätthållande av uppgifter om arbetsgivare

32. Behandla anmälningar om arbetsolycksfall

33. Underhåll av uppgifter om arbetslöshetsförsäkringspremier

34. Ansökan om statsunderstöd

35. Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter

36. Ansökan om statsunderstöd och uppdatering av uppgifter

37. Beredning av ansökan om statsunderstöd

38. Hantering av skatteärenden

39. Skattedeklarering

40. Delta i datainsamlingar från företag och samfund

http://www.dvv.fi/
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