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Allmänt

• Katso-tjänsten tas ur bruk 31 december 

• Gamla Katso-fullmakter överförs inte
• Endast suomi.fi-fullmakter på bl.a. Skatteförvaltningens e-

tjänst, Inkomstregistret och system för bidragsansökningar 
• Via suomi.fi sköts fullmaktsärenden 

• Kontrollera rättigheter, ge och begära fullmakter 
• Personliga identifieringsverktyg (bankkoder, 

mobilcertifikat) när fullmakterna är i skick, inga separata 
koder behövs
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Automatisk rätt att företräda 
föreningen

• Rätten att företräda föreningen tas från de 
uppgifter som finns i föreningsregistret 
• Viktigt att uppgifterna är i skick 

• Någon i föreningen har ensam 
namnteckningsrätt enligt stadgarna 
• Kan ge andra i styrelsen fullmakter 

• Syns under fliken Register på suomi.fi
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Automatisk rätt att företräda 
föreningen

•Problem trots ensam namnteckningsrätt? 
•Begäran om kontroll i föreningsregistret, feedback-
blankett 

•Välj Föreningar 
•Skriv att suomi.fi-fullmakter inte fungerar, FO-
nummer & föreningens namn, namn på person, 
telefonnummer och e-post för svar 

•Föreningsordförande kan oberoende av stadgarna 
uträtta ärenden i Skatteförvaltningens tjänster utan skild 
fullmakt 
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Ge fullmakter
• Den som har rätt att företräda föreningen kan i sin tur ge 

fullmakter åt övriga ansvarspersoner 

• Logga in på suomi.fi med personliga identifieringsverktyg 

• Fliken Fullmakter 

• Uträtta ärenden för ett företag 
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Ge fullmakter

• ”Ge fullmakt”-rutan 
• Personbeteckning på befullmäktigad 
• Välj fullmaktsärenden från rullista 

• Avgränsa med sökord 
• Välj hellre några ärenden extra 

• Giltighetstid 
• I kraft genast



Begära fullmakter
• Logga in på suomi.fi med eget identifieringsverktyg 

• Fliken fullmakter och Begär fullmakt 

• FO-nr eller fullständigt namn på föreningen 

• Programmet guidar en igenom ifyllande 

• Rullista med de ärenden man vill ha fullmakt att sköta
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Begära fullmakter

• Begäran skickas för godkännande till 
den som har rätt att företräda föreningen 
• Syns under ”Mottagna begäran” för 

mottagaren på suomi.fi 
• Meddela mottagaren att logga in och 

godkänna 
• Fullmakten i kraft när den godkänts

http://suomi.fi


Fullmakt med ansökan
• Om två eller flera personer tillsammans tecknar 

föreningens namn 

• Ingen har automatiskt rätt att företräda föreningen 
genom suomi.fi-identifikation 

• Föreningen ger fullmakt åt ansvarspersoner
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Fullmakt med ansökan

• Som oinloggad längst ner på sidan under fliken Fullmakter 
• Tjänst för tjänstemannabefullmäktiganden 
• ”Gå till sidan Fullmakt med ansökan”



Fullmakt med ansökan

• Läs igenom anvisningarna först 
• Olika beroende på vilket inlämningssätt man väljer 

• Ansökan lämnas in elektroniskt, per post eller 
personligt besök på ett serviceställe 

• Föreningens FO-nummer eller fullständiga namn 
behövs



Fullmakt med ansökan

• Typ av fullmakt: Fullmaktsrätt för att säkerställa att 
alla rättigheter ges



Fullmakt med ansökan
• Fyll i de personer som ges rätt att företräda föreningen 

(personsignum behövs) 
• Måste vara myndiga personer 

• Välj därefter från rullistan de ärenden fullmakten ska 
gälla 

• Ansökan kan endast undertecknas av de vars 
namnteckningsrätt finns hos PRH 

• Alternativt av de vars namnteckningsrätt framkommer av 
ett dokument som bifogas ansökan (högst 6 månader 
gammalt)



Fullmakt med ansökan, inlämning

• Till utprintad ansökan som skickas per post 
bifogas kopior på undertecknarnas giltiga 
pass eller identitetskort 

• Elektroniskt krävs att alla namntecknare har 
certifikatkort med elektronisk identifiering, 
medborgarcertifikat 
• Kan ingå i identitetskort men måste 

aktiveras



Fullmakt med ansökan, inlämning
• Inlämnad ansökan på serviceställe kräver också att 

giltiga pass uppvisas 
• Görs på skattebyråerna 

• Notera: alla underskrifter måste göras på samma sätt! 
• Ansök i tid, för tillfället 2-3 veckor från det att ansökan 

kommer in 
• Frågor om en specifik ansökan, ring eller mejla 

Medborgarrådgivningen 
• Kontaktuppgifter längst ner på suomi.fi-sidan
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Annullering av fullmakter

• De fullmakter som getts av person med automatisk rätt att 
företräda föreningen kan annulleras under Fliken fullmakter 

• Tjänst för tjänstemannabefullmäktiganden 

• ”Gå till sidan Fullmakt med ansökan” 

• ”Gör ansökan om annullering”  

• Ansökan tar bort alla fullmakter för valda fullmaktstagare



Kontaktuppgifter

Jenny Nyman 
040-198 9510 
jenny@sou.fi



Tack!


