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Inloggning i webbtjänsten för arbetsgivare för första gången  

Du loggar in i webbtjänsten för arbetsgivare på sidan Keva.fi via länken "Logga 

in” 

  

Vid inloggningen behöver du en personlig Suomi.fi-identifieringsverktyg: person-

liga bankkoder, personligt mobilcertifikat eller personligt certifikatkort. Välj identi-

fieringsverktyg och fortsätta att identifiera sig. 

 

Du får ett meddelande om de uppgifter som förmedlas om dig. 

 



   2 (5) 

   

   

 13.10.2022  

 

 

Postiosoite 00087 KEVA | puhelin 020 614 21 | www.keva.fi | Y-tunnus 0119343-0 

 

 

Läs sedan användningsvillkoren och godkänn dem.  

 

Välj det företag vars ärenden du uträttar genom att klicka Välj och sedan Bekräfta 

och fortsätt till tjänsten. 
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Registrering 

Då du för första gången loggar in ska du registrera dig som användare av webb-

tjänsten för arbetsgivare. Registrering innebär att dina uppgifter sparas i Kevas 

kundregister. I registreringens första skede (1/2) ska du fylla i namn och e-

postadress till arbetet. Klicka Sänd.  

 

I registreringens andra skede (2/2) ska du fylla i närmare kontaktuppgifter på 

blanketten som kan vara förifylld. Om blanketten är förifylld ska du kontrollera 

dina uppgifter. I annat fall ska du komplettera åtminstone de uppgifter som an-

tecknats som obligatoriska.  

 

I punkten Arbetsgivare kan du välja de organisationer till vilka du har fogats via 

dina Suomi.fi-fullmakter. Om din arbetsgivare är någon annan, till exempel en ser-

vicecentral, välj punkten ”Ingen av dessa” och skriv in arbetsgivarens namn i fäl-

tet som kommer upp på sidan. 

Nertill på sidan kan du anteckna vilka uppgifter du sköter i de organisationer till 

vilka du har fogats via dina Suomi.fi-fullmakter. Slutligen tryck Spara nertill på si-

dan. 
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Godkännande av användningsvillkoren 

Du måste godkänna användningsvillkoren i samband med den första inloggningen 

för att du ska kunna använda webbtjänsten för arbetsgivare.  

Nästa gång går det snabbare att logga in när du inte behöver registrera dig och 

godkänna användningsvillkoren.  

 

 

Inledningssida eller sidan Val av representation för webbtjänster  

Efter att du godkänt användningsvillkoren öppnas någon av följande sidor:  

• inledningssidan till Webbtjänsten för arbetsgivare 

• sidan Val av representation för webbtjänster eller  

• meddelande om att du inte har rätt till tjänsten  

 

Din inledningssida till webbtjänsten för arbetsgivare öppnas direkt om du har 

Suomi.fi-fullmakter endast för en arbetsgivare.  

Sidan Val av representation för webbtjänster öppnas om du har Suomi.fi-full-

makter för fler än en arbetsgivare. Du kan ha behörighet till flera arbetsgivare 

(också med samma namn), t.ex. både arbetsgivare som är i kraft och som har 

upphört, som har samma FO-nummer. Välj önskad arbetsgivare och klicka Välj 

nertill på sidan. 
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Om du får ett meddelande att du inte har rätt till tjänsten, kontakta då den 

person på din arbetsplats som har rätt att bevilja fullmakter till webbtjänsten för 

arbetsgivare. 

 

Om du representerar flera arbetsgivare kommer du tillbaka till skärmbilden ”Val av 

representation för webbtjänster” genom att klicka på valet ”Byt arbetsgivare” upp-

till i högra hörnet i webbtjänsten för arbetsgivare. Du behöver inte logga ut för att 

byta arbetsgivaren. 

Dina egna uppgifter syns under ditt namn. Du kommer till förstasidan genom att 

klicka på husikonen. 


