Anvisningar för
identifiering
Du måste identifiera dig för att kunna
använda tjänsten Min pension.

1.

2.

1.1.

Gå till sidan för identifiering
genom att klicka på Logga in.

2.2.

Du kan identifiera dig i tjänsten
• med personliga bankkoder
som din bank beviljat eller
• med telefonoperatörens
mobilcertifikat eller
• med ett certifikatkort av
Myndigheten för digitalisering
och befolkningsdata som
beviljas av polisen.

Välj identifieringssätt och klicka på
ikonen. Följ sedan anvisningarna.

Problem med identifiering med bankkoder?

Ytterligare information om identifiering

Kontakta din egen bank om du har problem med att
identifiera dig med bankkoder.

I Kevas tjänst Min pension loggar man in med Suomi.fiidentifiering som är den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för identifiering i e-tjänster. Myndigheten
för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för Suomi.
fi-identifieringen.

Alla banker har egna bankkoder. De ansvarar själva för
utvecklingen och upprätthållandet av identifiering med
bankkoder samt teknisk support och rådgivning om dem.

Enkel inloggning fungerar också i andra
tjänster
Enkel inloggning är i bruk i den Suomi.fi-identifiering som
Keva använder. Det betyder att du med hjälp av enkel
inloggning kan använda alla e-tjänster som använder sig
av Suomi.fi-identifikation utan separata inloggningar.
En inloggning gäller i 32 minuter per gång.
Också när du loggar ut loggas du ut från alla e-tjänster
samtidigt.

Kom ihåg att logga ut
Avsluta användningen av de tjänster som kräver identifiering
genom att klicka på knappen Logga ut för att förbindelsen
till uppgifterna inte ska förbli öppen.

Vi rekommenderar att du använder vår nättjänst med
den nyaste versionen av någon av följande webbläsare:
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome eller Safari.

Identifiering för personer som vistas eller
bor utomlands
Om du vistas eller bor utomlands kan du identifiera dig
i tjänsten Min pension på tre olika sätt, på samma sätt
som personer bosatta i Finland:
• bankkoder från en finländsk bank
• mobilcertifikat från en finländsk operatör
• medborgarcertifikat på identitetskort.
Läs mer om medborgarcertifikat i tjänsten Suomi.fi
Om du vistas eller bor utomlands beviljas identitetskort
med medborgarcertifikat av Finlands beskickning
utomlands, inte av polisen.
Finlands beskickningar utomlands hittar du på
Utrikesministeriets webbplats

