
Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-koderna 

 

Katso-tjänsten tas ur bruk den sista december och ersätts av suomi.fi-identifikation. De 

fullmakter som finns i Katso överförs inte utan man måste skapa nya. 

 

Från och med den första januari fungerar endast suomi.fi-fullmakter på bland annat 

Skatteförvaltningens e-tjänster, Inkomstregistret och i vissa system för bidragsansökningar. 

 

 

Allt som berör de nya fullmakterna sköts på suomi.fi. På webbplatsen kan man kontrollera sina 

rättigheter, ge fullmakt och begära fullmakt. När man har de fullmakter som behövs för att sköta 

föreningens ärenden loggar man in i respektive e-tjänst (exempelvis MinSkatt) med personliga 

identifieringsverktyg som nätbankskoder och mobilcertifikat. Inga separata koder behövs, som i 

fallet med Katso-koderna.  

 

Automatisk rätt att företräda föreningen genom suomi.fi-identifikation 

Personer som kan uträtta ärenden för en förening utan enskild fullmakt måste vara antecknade i 

föreningsregistret. Det kan vara ordförande, en ledamot eller en annan namntecknare som enligt 

föreningsregistret har ensam rätt att teckna föreningens namn.  

 

Står det i föreningens stadgar att en person har rätt att teckna föreningens namn ensam har den 

personen automatiskt rätt att företräda föreningen med suomi.fi-identifikation. För att rätt person 

ska kunna agera i föreningens namn är det viktigt att föreningens uppgifter är uppdaterade hos 

Patent- och registerstyrelsen. 



Ge fullmakt åt övriga ansvarspersoner 

Den som har rätt att företräda föreningen kan i sin tur ge fullmakter åt övriga ansvarspersoner i 

föreningen. Vill man ge fullmakt till en annan privatperson identifierar man sig i suomi.fi med sina 

egna personliga bankkoder. Under fliken Fullmakter väljer man att uträtta ärenden för ett företag 

och väljer den förening man vill uträtta ärenden för.  Programmet guidar en igenom olika steg där 

man väljer vem man vill ge fullmakt åt och vilka ärenden man vill att fullmakten ska innehålla. De 

olika ärendena väljer man från en rullista, välj hellre något ärende för mycket än för lite eftersom 

proceduren måste göras på nytt om man efteråt märker att det saknas fullmakt att utföra ett visst 

ärende. 

 

Begära fullmakt  

Som ansvarsperson i en förening utan rätt att företräda föreningen via suomi.fi-identifikation kan du 

också skicka en begäran om fullmakt att sköta specifika ärenden. Begäran om fullmakt skickas för 

godkännande till den person som har rätt att företräda föreningen. Man begär en fullmakt genom att 

logga in med sina personliga bankkoder, eller annat identifieringsverktyg, på suomi.fi. Under fliken 

Fullmakter finns det en ruta till höger i bild som heter ”Begär fullmakt”. Programmet guidar en 

sedan vidare och man ska fylla i vilken förening man vill företräda, antingen med FO-nummer eller 

med fullständigt namn. Därefter väljer man från en rullista de föreningsärenden man ska sköta.  

 

Fullmakt med ansökan 

Står det i stadgarna att två eller flera personer tillsammans har namnteckningsrätt kan ingen i 

styrelsen automatiskt företräda föreningen med suomi.fi-identifikation.  



I sådana fall måste föreningen lämna in en ansökan om fullmaktsrätt. Ansökan om fullmaktsrätt, 

som görs när stadgarna kräver fler än en namntecknare samtidigt, görs också via suomi.fi och finns 

under fliken ”Fullmakter” och ”Fullmakt med ansökan”, hittas längre ner på sidan när man är 

oinloggad.  Ansökan kan lämnas in antingen elektroniskt, per post eller genom personligt besök på 

ett serviceställe. I ansökan om fullmaktsrätt antecknar man den eller de personer som ges rätt att 

företräda föreningen och de ärenden som fullmakten ska innehålla. För ansökan behövs föreningens 

fullständiga namn och FO-nummer och fullmaktstagarens namn och personbeteckning. 

 

Ansökan kan endast undertecknas av de personer vars namnteckningsrätt är noterade hos Patent- 

och registerstyrelsen eller av ett dokument som bifogas ansökan. Dokumentet som påvisar 

namnteckningsrätten får vara högst sex månader gamla. 

 

Skriver man ut ansökan och lämnar in den per post ska till ansökan bifogas kopior på 

undertecknarnas giltiga pass eller identitetskort. Körkort duger inte som identitetshandling i det här 

fallet. En ansökan som skickas in elektroniskt kräver underteckning med certifikatkort som beviljats 

av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, ett så kallat medborgarcertifikat. 

Medborgarcertifikat kan ingå i identitetskort men måste aktiveras för att kunna användas för 

elektroniska ärenden. Lämnas ansökan in på ett serviceställe krävs också kopior på giltiga pass eller 

identitetskort av undertecknarna. Alla underskrifter måste göras på samma sätt. 

 

Det är bra att i tid kontrollera vem som kan sköta föreningens ärenden elektroniskt. Behöver man 

ansöka om fullmaktsrätt tar behandlingen längre tid. Har ni frågor om en specifik ansökan går det 

bra att mejla eller ringa Medborgarrådgivningen, kontaktuppgifter finns längst ner på 

suomi.fi-sidan. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


