


Suomi.fi-fullmakter

Del 2/2

Anvisning för registrerade föreningar för 
att göra bidragsansökningar

3/2023



Innehåll:
• Repetition av föregående anvisning
• Fas 15: Begär fullmakter som dig själv
• Granskning av begärda fullmakter



Repetition av föregående anvisning

1. I föregående anvisning (del 1/2) stannade vi vid 
punkten:
begär fullmakter

2. När du har klickat på ”Begär fullmakter” fortsätt 
och fyll i 5 faser.



Fas 1/5: Parterna

Fyll i föreningens namn, del av namn eller FO-
nummer och välj företag i listan.

Den valda föreningens namn visas nertill på sidan. 
Om du gjort fel val kan du radera den valda 
föreningen med bilden på papperskorgen.

När du är färdig klicka på 

Klicka på



Fas 2/5: Fullmaktsärenden

1. Skriv i fältet ”Sök fullmaktsärenden”: 
Ansöka om understöd och klicka på

2. Gör rutan ”Ansöka om understöd” aktiv genom att 
klicka på den

3. Klicka på 



Fas 3/5: 
Valda fullmaktsärenden

1. I punkten valda fullmaktsärenden ser du en 
sammanfattning av alla fullmaktsärenden som du 
valt. I rutan Ansöka om understöd ska det stå:

Ansöka om understöd och UNDERSTÖD TILL ORGANISATIONER

2. Korrigera vid behov genom att klicka på

3. Om allt är i ordning klicka på



Fas 4/5: 
Giltighet

I punkten giltighet kan du 
specificera fullmakternas 
giltighetstid. Standardlängden är 
fem (5) år.

1. Välj i kalendern giltighetens 
Startdatum och Slutdatum 

2. Klicka på



Fas 5/5: Sammanfattning
och bekräftelse

1. Kontrollera uppgifterna och rätta dem 
vid behov. Du kan återgå till föregående 
punkter till vänster vid ”Steg” genom att 
klicka på rubrikerna.

2. När du har kontrollerat uppgifterna 
klicka på



Granskning av skickade 
begäran
Nu är du färdig!
Du kan kontrollera dina egna fullmaktsbegäran i 
punkten:
SKICKADE BEGÄRAN
https://www.suomi.fi/fullmakter/obekraftade-fullmakter

Fullmaktsgivaren (Ordförande) ska ännu identifiera sig 
och godkänna din begäran i punkten:
MOTTAGNA BEGÄRAN
https://www.suomi.fi/fullmakter/begarda-fullmakter

Mottagaren av fullmaktsbegäran (person) får ett 
meddelande om sin begäran till suomi.fi-
meddelandena, om hen har tagit dem i bruk.
Om mottagaren inte har tagit i bruk suomi.fi-
meddelandena ska du själv meddela om 
fullmaktsbegäran till föreningens ordförande.

https://www.suomi.fi/valtuudet/lahetetyt-pyynnot
https://www.suomi.fi/valtuudet/vastaanotetut-pyynnot


Var får du hjälp vid behov?
• Personliga kunder kan begära hjälp av medborgarrådgivningen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

• +358 29 5000 (lna/msa)
• måndag–fredag 8.00–21.00
• lördag 9.00–15.00

• Företags- och organisationskunder kan begära hjälp av:
• Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer

• 0295 53 5115 (lna/msa)
• Vardagar kl. 10.00–15.00
• organisaatiopalvelut@dvv.fi

• FöretagsFinland-telefontjänsten
• 0295 020 500 (lna/msa)
• Vardagar kl. 9.00–16.15

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har gjort en instruktionsvideo om ämnet som också innehåller en beskrivning på 
teckenspråk: https://www.suomi.fi/andra-sprak/teckensprak/anvisningar-och-stod/fullmakter/sa-har-begar-du-fullmakter/video/0

Hur ändrar du företagets styrelseinformation? Titta på YTJ:s video: https://www.youtube.com/watch?v=zKbUictziKc
Ändringsanmälan gör du på adressen: https://ytj.fi/

Du når PRS kundtjänst för förenings- och stiftelseärenden per telefon vardagar kl. 9–15.  Tfn 029 509 5959

Du kan följa handläggningstiderna för din Anmälan (föreningsärenden) på:
https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/handlaggningstid_och_uppfoljning_av_handlaggningen_av_egen_anmalan.html

https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/organisaatioiden-asiakaspalvelu
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/yritys-suomi-puhelinpalvelu
https://www.suomi.fi/muut-kielet/viittomakieli/ohjeet-ja-tuki/valtuudet/nain-pyydat-valtuuksia-henkilona/video/0
https://www.youtube.com/watch?v=zKbUictziKc
https://ytj.fi/
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/kasittelyaika_ja_oman_ilmoituksen_kasittelyn_seuranta.html


Vinkar för tekniska problem
Anvisningar för tekniska problem på webbplatsen suomi.fi:

Fråga: Vad gör jag om jag inte kan identifiera mig och det i rutan visas felkoden ”403 Forbidden”.

Svar: Töm webbläsarens cacheminne och radera kakorna. Alternativt kan du försöka använda en webbläsare 
med vilken du ännu inte har identifierat dig på webbplatsen suomi.fi. Användning av Internet Explorer 
rekommenderas inte.

Om problemet inte löser sig kan du skicka detaljerade skärmbilder till medborgarrådgivningen med tid och 
datum samt uppgifter om vilken webbläsare och version som använts. Skicka frågor och eventuella skärmbilder 
till adressen palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi

Du hittar flera servicekanaler på adressen: https://kansalaisneuvonta.fi/sv-FI

mailto:palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi
https://kansalaisneuvonta.fi/fi-FI
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