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Anvisningar för att lämna in ansökningar om ersättning 
för Sylvia-projektet i regionförvaltningens e-tjänst 

Vid inlämning av ansökningar om Sylvia-projektet används regionförvaltningens e-tjänst. Via e-
tjänsterna kan kommunerna lämna in en ersättningsansökan, svara på begäran om 
kompletterande eller tilläggsinformation, lämna in ett frivilligt tillägg och emotta relevanta 
ersättningsbeslut. 

Regionförvaltningens e-tjänst används med fullmakter 
Regionförvaltningens e-tjänst möjliggör en säker elektronisk identifiering. Endast en 
fullmaktstagare kan lämna in en ersättningsansökan i tjänsten. Befullmäktigade personer använder 
regionalförvaltningens e-tjänst på uppdrag av sin organisation genom Suomi.fi-identifikation. 
Inloggningen i e-tjänsten görs med ett personligt BankId, mobilcertifikat eller certifikatkort efter 
mottagandet av fullmakt. Utöver Suomi.fi-fullmakter kräver användningen av e-tjänsten FO-
nummer av samfundskunder. 

Förnya de personliga fullmakterna så snart som möjligt 
När det gäller kommunala ersättningar har man hittills använt en allmän ärendefullmakt "Ansökan 
om statsunderstöd" för att sköta många av regionförvaltningens ärenden. Ärendefullmakten som 
använts har inte begränsat typerna av ärenden och därför har fullmaktstagarna kunnat se onödigt 
konfidentiell information. 
För att säkerställa integritetsskyddet har regionalförvaltningsverket i samarbete med Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata skapat en ny underspecificerad fullmakt, med hjälp av vilken 
dataskydd kan uppnås på önskat sätt. 
Införandet av en specificerad fullmakt kräver att kommunerna förnyar ersättningshandläggarnas 
fullmakter för att möjliggöra genomförande av tjänster. Genom att använda Suomi.fi-fullmaktsroller 
säkerställs att de personer som förbereder och skickar ersättningsansökan har rätt att representera 
organisationen. 
Ersättningsansökningar som lämnats för behandling redan tidigare överförs inte till den nya 
fullmakten, utan de slutförs med den tidigare ärendefullmakten "Ansökan om statsunderstöd". Vi 
rekommenderar att den tidigare använda ärendefullmakten annulleras när ärenden som inletts 
tidigare med hjälp av den har slutförts. 
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Så här befullmäktigar du 

Suomi.fi-tjänstens gällande anvisningar används i befullmäktigandet. 
1. Identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten med ditt personliga BankId, certifikatkort eller mobilcertifikat 

och gå till Fullmakter. 
• Suomi.fi-fullmakterna finns på adressen suomi.fi/fullmakter 

2. På startsidan för avsnittet Suomi.fi-fullmakter väljer du vems fullmakter du vill övergå till. 
• Genom att välja Personliga fullmakter kan du själv begära ärendefullmakt för ett företags, 

en förenings eller något annat samfunds räkning.  
• Genom att välja Företagets fullmakter kan du befullmäktiga en eller flera personer att 

sköta ärenden på uppdrag av ett företag, en förening eller ett annat samfund, när du har en 
befintlig fullmakt att sköta ärenden eller en rättighet baserad på registeruppgifter. Välj den 
organisation som beviljar fullmakten och gå till e-tjänsten. 

3. I avsnittet Parter väljs aktörerna mellan vilka fullmakten söks. 
• Om du personligen ansöker om fullmakt, lägg till det företag, den förening eller annat 

samfund som du ansöker fullmakt från. 
• Om du befullmäktigar med en befintlig fullmakt eller med en rättighet baserad på 

registeruppgifter, lägg i den punkten till de personer du vill befullmäktiga att sköta ärenden 
för ett företags, en förenings eller ett annat samfunds räkning. Du kan lägga till flera 
fullmaktstagare på en gång. 

• Om det inte går att befullmäktiga, ansök om tjänstemannafullmakt från Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata i enlighet med de separata anvisningarna i Suomi.fi-
tjänsten. 

4. I avsnittet Fullmaktsärenden specificeras ärendet för vilket man söker och ger fullmakt. Det 
fullmaktsärende som används i sysselsättningspolitiska understöd kallas för Ansökan om 
statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport. Du hitta det behändigt 
genom att begränsa kundkategorin till "Statsunderstöd". 

5. Specificera fullmaktsärendet genom att trycka på Aktivera specificering av fullmakt-knappen i 
avsnittet Specificering av fullmakt. När knappen aktiverats specificeras fullmaktsärendet genom 
att en underorganisationsidentifierare läggs till. Om du befullmäktigar många personer, lägg till 
den nödvändiga underorganisationsidentifieraren för alla. De identifierare som används är 
KOTO, för befullmäktigande av ersättningsansökningar för kommunens Sylvia-projekt. 

6. I avsnittet Giltighetstid fastställs fullmaktens giltighetstid. Välj de start- och slutdatum som du 
vill använda för fullmakten. Observera giltighetstiderna för de olika ärendefullmakterna och 
deras identifierare. En fullmakt kan vara giltig i minst ett dygn och högst 25 år. 

7. Kontrollera ärendefullmaktens sammandrag och bekräfta begäran om fullmakt eller den 
ärendefullmakt som ska beviljas. 
• En begäran om fullmakt blir en ärendefullmakt först när den har godkänts av mottagaren av 

begäran. 
• När den givna fullmakten har bekräftats är den giltig från och med dess startdatum. 

Giltiga fullmakter, begäran om fullmakt och utgångna fullmakter finns i punkten Fullmakter i 
Suomi.fi-tjänsten. Vi rekommenderar att du alltid lägger till mer än en fullmaktstagare i ett ärende 
för att minimera avbrott eller fördröjningar i behandlingen. 

  

https://www.suomi.fi/fullmakter
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En ersättningsansökan lämnas i e-tjänsten 
En ersättningsansökan och de bilagor som krävs i ansökan kan ifyllas i punkten "Integrationsbidrag 
för kommuner" i tjänstemenyn. I tjänstemenyn finns också punkterna för ersättning till Sylvia-
projektet. Instruktioner och bilagor har lagts till som länkar i e-tjänsten. De är också fortfarande 
tillgängliga i Suomi.fi-tjänsten. 
Du kan spara en oavslutad ansökan och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle. Meddelanden till 
e-tjänstkontot och fullmaktstagarens e-postadress anger när ansökan har mottagits och tagits till 
behandling eller om ytterligare information behövs för att behandla den. Begäran om ytterligare 
information som anknyter till en ansökan besvaras i e-tjänsten. 
När ärendet är löst kommer all information och alla handlingar som rör behandlingen av 
ersättningsärendet samt beslutet in på e-tjänstkontot. Du kan spara eller skriva ut dokumenten från 
e-tjänstkontot i ditt behandlingssystem eller arkiv. På så sätt säkerställer e-tjänsten och dess 
användning en oavbruten servicekedja. 

Ytterligare information  
• Regionalförvaltningens e-tjänst på adressen sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/ 

• Suomi.fi-tjänsten på adressen suomi.fi/hemsidan 

• Du hittar ytterligare information om att ge Suomi.fi-fullmakter som företag eller samfund på 
adressen suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/ge-fullmakt-som-foretag-
eller-samfund 

• Du får också mer information via e-post maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi 
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