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Toisen henkilön valtuuttaminen puolesta asiointiin Digi- ja väestötietoviraston (DVV) 

Suomi.fi-valtuudet palvelussa 

Voit antaa haluamallesi täysi-ikäiselle oikeustoimikelpoiselle henkilölle oikeuden asioida puolestasi 

sähköisissä palveluissa valitsemissasi valtuusasioissa. Sähköinen valtuutus on kuin sähköinen 

valtakirja. Kun toisen henkilön puolesta asioidaan sähköisessä asiointipalvelussa, asiointipalvelu 

tarkistaa aina, onko oikeutta tai valtuutta asioida toisen puolesta ja onko valtuus voimassa. 

 

Valtuuksia voi hyödyntää kaikkialla Suomessa, esimerkiksi asioimalla kaikissa apteekeissa ja 

apteekkien verkkopalveluissa. Mikäli tarvitset apua valtuuksien antamiseen Suomi.fi-

valtuutuksissa, tukea antaa Kansalaisneuvonta. Voit pyytää tukea myös alueesi digitukijoilta 

Kainuun digitukijat.  

 

Voit hakea valtuutusta alla olevien asioiden hoitamiseen: 

 

1. Terveydenhuollon asioiden hoito 

 

Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa valtuuttajan 
puolesta. Valtuutettu voi: 

• katsella valtuuttajan terveydentilaa koskevia tietoja 
• tehdä ja muuttaa terveydenhuollon ajanvarauksia 
• ilmoittaa ja vastaanottaa valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja 

 
Esimerkiksi: Valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta Omakanta-palvelussa, jossa hän 

näkee valtuuttajan tiedot siltä ajalta, kun palveluntarjoaja (esim. Kainuun sote, Terveystalo tai 

joku muu suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon toimija) on siirtänyt tiedot Omakantaan. 

Kainuun soten terveyspalveluiden tiedot näkyvät Omakannassa lokakuusta 2014 alkaen.  

 

Valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta Omasote-palvelun kautta Kainuun soten 

terveyspalveluissa. Omasotessa valtuuttamasi henkilö näkee kirjaamasi tiedot, viestinvaihdon 

terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä laboratoriotuloksesi heinäkuusta 2014 alkaen. 

 

2. Sosiaalihuollon asioiden hoito 

 

Tällä valtuudella valtuutettu voi: 

• katsella valtuuttajan sosiaalihuollon asiakastietoja 

• hakea sosiaalipalveluja valtuuttajan puolesta 

• saada tiedon valtuuttajaa koskevista sosiaalihuollon päätöksistä 

• ilmoittaa ja vastaanottaa valtuuttajan sosiaalihuoltoon liittyviä tietoja. 
 

Esimerkiksi: Valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta Omasote-palvelun kautta Kainuun 

soten sosiaalipalveluissa. Valtuutettu näkee Omasotessa valtuuttajan kirjaamat tiedot ja 

viestinvaihdon sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa heinäkuusta 2014 alkaen. Kainuun soten 

sosiaalipalveluiden tiedot eivät vielä näy Omakanta-palvelussa. 

 

HUOM! Jotta valtuutettu voi asioida puolestasi Omasoten kautta kaikissa Kainuun soten 

palveluissa, tulee valtuus tehdä sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon asioiden hoitoon. 

https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI
https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/kainuun-digituki-hanke/digitukea-kainuussa/
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3. Apteekkiasioiden hoito 

Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida apteekissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi: 

• noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta 

• pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista 

• pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja ja lääkkeisiin liittyviä etuustietoja 

ja antamaan näistä tietoja valtuutetulle 

• antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa pyytää yhteenvedon 

valtuuttajan resepteistä 

 

Huomaa! Jotta valtuuttamasi henkilö voi hoitaa puolestasi myös Kainuun Omasoten 

ajanvarausasioita tai täyttää esitietolomakkeen, valtuus näiden asioiden hoitamiseen tehdään 

toistaiseksi erillisellä valtuuslomakkeella. Lisätietoa sote.kainuu.fi/valtuudet tai omalta 

terveysasemaltasi. 

 

MIKÄLI SINULLA ON SÄHKÖINEN TUNNISTAUTUMISSVÄLINE, (verkkopankkitunnukset, 

mobiilivarmenne tai varmennekortti) voit antaa valtuudet omatoimisesti.  

 

• Aloita valtuuksien antaminen Omasotessa täyttämällä ”Ajanvarauksen ja esitietojen 

valtuutus”-lomake. Lähetettyäsi lomakkeen saat linkin, jonka kautta pääset Suomi.fi-

valtuudet palveluun, jossa voit tehdä Suomi.fi-valtuudet. 

• Jos haluat antaa vain Suomi.fi-valtuudet, voit tehdä ne Suomi.fi-verkkopalvelussa 

https://www.suomi.fi/valtuudet. Voit myös pyytää valtuutettavaa tekemään valtuuspyynnön 

asioida puolestasi, jonka käyt hyväksymässä. 

 

MIKÄLI SINULLA EI OLE SÄHKÖISTÄ TUNNISTAUTUMISVÄLINETTÄ 

 

Soita oman kuntasi terveysasemalle ja varaa aika valtuutuksen rekisteröintiä varten. Sote-virkailija 

rekisteröi valtuutuksen puolestasi hakemuslomakkeelle antamiesi tietojen mukaisesti.  

 

Varatessasi aikaa valtuutuksen rekisteröintiä varten Kainuun terveysasemilta huomioi, että 

käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Valitse ensin oma kuntasi ja vaikka kyseessä on valtuuksien 

tekeminen, valitse asiaksi poikkeuksellisesti nro 3 reseptin uusinta.  

Kajaani/Vuolijoki puh. 08 6156 7207 
 

Hyrynsalmi/Suomussalmi puh. 08 6156 6200 
 Paltamo/Ristijärvi puh. 08 6156 5322 

 
Sotkamo puh. 08 6156 5009 
 Kuhmo puh. 08 6156 5635 

 
 

 

OTA PALVELUPISTEELLE MUKAAN: 

 

1. Täytetyt hakemuslomakkeet  

2. Henkilöllisyystodistus, ensisijaisesti voimassa oleva passi tai henkilökortti. Jos 

henkilöllisyystodistuksesi ovat vanhentuneet, ota mukaasi voimassa oleva ajokortti tai 

viimeisin voimassa ollut kuvallinen todistus erillistä tunnistusta varten. 

• Valtuuden rekisteröintiä varten valtuutettavien henkilöiden nimet ja 

henkilötunnukset, joille olet antamassa puolesta asiointioikeudet tai joiden puolesta 

asiointipyynnöt haluat hyväksyä.  

https://sote.kainuu.fi/valtuudet
https://www.suomi.fi/valtuudet
https://sote.kainuu.fi/vastaanottojen-yhteystiedot-0
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Suomi.fi-valtuutus  

Tällä hakemuslomakkeella voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi alla valittuihin 

asioihin. Lomakkeella voit myös mitätöidä aiemmin antamasi valtuudet edellä mainittuihin 

valtuusasioihin.  

 
Valtuuttajan (asiakkaan) tiedot  

Nimi     Henkilötunnus 

________________________________   ________________________________ 

 

Valtuutetun (asioiden hoitajan) tiedot 

Nimi    Henkilötunnus   

_________________________________  ______________________________ 

Nimi    Henkilötunnus   

_________________________________  ______________________________ 

ANNETTAVAT / MITÄTÖITÄVÄT ASIOINTIVALTUUDET 

☐ Haluan antaa valtuutuksen ☐ Haluan mitätöidä aiemmin antamani valtuutuksen  

☐ Terveydenhuollon asioiden hoito 

☐ Sosiaalihuollon asioiden hoito  

☐ Apteekkiasioiden hoito 

 

Valtuuksien voimassaoloaika 

Asiointivaltuuden voi antaa maksimissaan 25 vuodeksi. Voit valita (x) jonkin alla olevista vaihtoehdoista  

☐ 1 vuodeksi ☐ 5 vuodeksi  ☐ 10 vuodeksi ☐ 15 vuodeksi ☐ 20 vuodeksi  ☐ 25 vuodeksi   

tai määrätä muun päättymisajan ____.____.20____ 

Valtuudet tulee voimaan heti rekisteröintihetkellä. 

 

☐ Ymmärrän mitä valtuuden antaminen tarkoittaa ja mihin asioihin olen antamassa valtuudet  

 

Paikka ja päivämäärä 

_____________________  ____.____.20____ 

Asiakkaan (valtuuttajan) allekirjoitus 

__________________________________________________ 

Virkailija täyttää terveysaseman rekisteröintipisteessä 

Asiakkaan (valtuuttajan) tunnistaminen on tehty seuraavalla menetelmällä 

☐ passi 

☐ henkilökortti 

☐ Vtj-turvakysymykset ja muu asiakirja, mikä________________ 


