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• Suomi.fi-valtuudet palvelu, rekisteripohjainen ja valtakirjapohjainen 
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Lapin yksikkö

pj. Susanna Hyvärinen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto



Suomi.fi-valtuudet –Ajasta ja paikasta 
riippumatonta puolesta-asiointia

Suomi.fi-valtuudet 
eli  sähköinen puolesta-asiointi 

Kuntamarkkinat 14.09.2017  
Matti Hiltunen, Hankepäällikkö VRK

Suomi.fi-valtuudet

60 sek: SuomiFI-60sek.mp4
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Suomi.fi –valtuudet: 
puolesta-asiointia  

henkilöille 
ja yrityksille

60 sek: SuomiFI-60sek.mp4

SuomiFI-60sek.mp4


Suomi.fi-valtuudet

• Ajasta ja paikasta riippumatonta puolesta-asiointia

• Turvallinen ja luotettava henkilöiden ja yritysten valtuuksien luonti ja 
hallinnointi sekä puolesta-asiointioikeuksien tarkastaminen 
asiointipalvelussa

• Esittely-video: SuomiFI-valtuudet.mp4 (2 min.)

SuomiFI valtuudet.mp4
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Suomi.fi-valtuudet-

palvelun avulla voit 

luotettavasti tarkistaa 

henkilön tai yrityksen 

valtuudet, valtakirjat ja 

oikeudet asioida 

sähköisesti toisen 

henkilön tai edustamasi 

yrityksen puolesta 

ajasta ja paikasta 

riippumatta.



Asiointivaltuuksien 
tarkistaminen 
perusrekistereistä

 Huoltajuustiedot

 Yrityksen nimenkirjoittajatiedot  
Kaupparekisteristä (yksinoikeus –
kun ei vaadita useampaa 
vahvistajaa)

Esimerkkejä:

 Huoltajana voit varata 
lapsellesi hammaslääkäriajan.

 Toimitusjohtajana voit tehdä 
yrityksesi puolesta 
Verohallinnolle 
kausiveroilmoituksen. 

 Perusrekistereitä ovat 
esimerkiksi 
Väestötietojärjestelmä (VTJ)  
sekä Kaupparekisteri että 
Yritystietojärjestelmä (YTJ)

Mitä palvelu 
tarjoaa?   1/2

Onko tällä henkilöllä oikeus asioida asiakkaani puolesta?
Onko tällä henkilöllä oikeus asioida asiakasyritykseni 
puolesta?

Esim.

?



Suomi.fi-valtuudet –
valtuusrekisteri:

 Teemme taustatarkistuksen 
puolestasi

 Ei tarvita omaa valtuuksien 
hallinnointia 

 Helppo valtuuttaminen 
organisaation sisällä 

 Päämies voi valtuuttaa asiamiehen 
asioimaan puolestaan 

Valtuusrekisteriin tallennetaan 
sähköiset valtuudet, joista   
tarkastetaan oikeus puolesta-
asiointiin, kun käytät 
asiointipalvelua. 

Palvelun avulla voit valtuuttaa 
organisaatiosi sisällä henkilöitä 
toimimaan yrityksen puolesta 
asiointipalveluissa (esim. 
toimitusjohtaja voi valtuuttaa 
talousjohtajan verotukseen 
liittyvissä asioissa).

Mitä palvelu 
tarjoaa?   2/2

1. Kansalainen tai yrityksen edustaja voi luoda ja
tallentaa valtuuksia sähköisessä muodossa

2. Valtuudet voidaan tarkistaa sähköisesti 

Valtuusrekisteri 

Valtuus-
rekisteri

Valtuutukset

VAHVISTUS

PYYNTÖ



Sujuva itsepalvelu 24/7
• Helppo antaa valtuuksia sähköisesti

• Valtuudet välittömästi käytettävissä 
asiointipalveluissa

• Mobiililaitteiden tuki (Mobile First) ja  
valtuuksien hallinta on 
paikkariippumatonta 

Luotettavuus
• Automaattiset ajantasaisten tietojen 

tarkistukset perusrekistereistä sekä 
luonti ja hallinnointi  
valtuusrekisteristä

• Valtuudet ajantasaisena, 
luotettavana sähköisenä palveluna 
palveluntarjoajille

Pienemmät väärinkäytösten riskit
• Turvallinen henkilön vahva tunnistus

Hyödyt
Säästöt, hyvä käyttäjäkokemus, parempi palvelutaso, nopea käyttöönotto

Uudet 
mahdolli-

suudet

Parempi 
asiakaspalvelu

Sujuvam
mat 

prosessit 

Valtuuttajan ei 
tarvitse käydä itse 
palvelupisteessä 

Valtuuttaja voi 
delegoida asian 
luotetulle 
valtuutetulle

Laajentaa 
asiointipalvelun  
käyttäjäryhmää 



Miten palvelu toimii?

1. Henkilön puolesta asiointi 2. Yrityksen puolesta asiointi

Vastaus Vastaus

Suomi.fi-valtuudet
tai

3. Valtuuttaminen

Valtuutukset

Pyynnöt

Sääntömoottori
Kysely

Asiointi-
palvelu
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Väestötieto-
järjestelmä

…

…
Kansallinen 

Valtuusrekisteri

Yritystieto-
järjestelmä

Kaupparekisteri

…



• Valtuudet-palvelun käyttäminen eli valtuuksien luonti ja 
hallinnointi on käyttäjille (henkilö tai yritys) maksutonta

• Asiointipalvelun käyttöönottokustannukset kukin asiointipalvelu
maksaa itse

oTekninen integraatio 
o liityntä Suomi.fi –valtuudet palveluun

o Käyttöliittymään tarvittavat muutokset ja rajapintakyselyt

oAsiointipalvelukohtainen oma ohjeistus

oAsiointipalvelun käyttöönottoprojektin hallinta 

Kustannukset



• Perusrekisteri HPA 
Huoltaja-huollettava 
tarkistus 

• Perusrekisteri YPA 
Yrityksen yksinvaltaisen 
edustajan tarkistus

• Valtuusrekisteri henkilö-
henkilö valtuutus 

• Perusrekisteri YPA 
Yhtiömiesroolin ja 
yksityisen elinkeinon-
harjoittajaroolin  
tarkistus

• Katso-valtuudet 
valtuudet ja -roolit 
Suomi.fi-valtuuksiksi –
suunnitelma

•Valtuusrekisteri
yritys-henkilö 
valtuutus

•Valtuusrekisteri       
yritys-yritys   
valtuutus

•Valtuusrekisteri 
henkilö-yritys 
valtuutus

• Palvelupiste-
asiointi       Luonti 
ja selailu

• Palvelupisteasiointi       
Valtuuden tarkistus 

• Katso-valtuudet 
valtuudet ja -roolit 
Suomi.fi-valtuuksiksi –
pilotointi

• Tahdonilmaisu-
rekisteri: toteutus-
suunnitelma

2018-201911-12/20179-10/20177-8/20175-6/20173-4/2017

• HPA –
tuotantoon 
09/2016

• YPA –
tuotantoon 
09/2016

• Lyhenteet:

• HPA= henkilön 
puolesta-asiointi

• YPA = yrityksen 
puolesta-asiointi

1-2/20176-12/2016

Valtuudet -palvelun tiekartta



Käy testaamassa https://www.suomi.fi/valtuudet

A) kirjaudu hallinnoimaan omia tai yrityksesi valtuuksia (vahvasti
tunnistautuen)

B) tai kokeile Valtuudet-demoa (testihenkilöinä Ville tai Vilma) 

Ohjevideoita Valtuuksien luontiin ja hallintaan. 

https://dreambroker.com/channel/rr4ychki/

https://www.suomi.fi/valtuudet
https://dreambroker.com/channel/rr4ychki/


Lisätietoja Suomi.fi ja Valtuudet -palveluista 
https://esuomi.fi/

Kiitos

kysymyksiä ja palautetta

Matti Hiltunen 
Matti.Hiltunen@vrk.fi

https://esuomi.fi/


Juha Syrjäläinen, 
projektipäällikkö

Kuntamarkkinat 14.9.2017

PUOLESTA-ASIOINTIA HUS:SSA JA 
VIRTUAALISAIRAALAHANKKEESSA



DIGITAALISAATIO-KÄRKIHANKE 2016−2018

Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri (HUS)

Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri 
(PPSHP)

Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiiri 
(PSSHP)

Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri 
(VSSHP)

Helsinki

Kuopio

Oulu

Tampere

Turku

Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri 
(PSHP)

Yliopistosairaan-
hoitopiirien 
vaikutusalueella kaikki 
suomalaiset.

Palveluiden toimivuus, 
käytettävyys ja  
saumattomuus 
kansallisella tasolla.

Rahoitusta sosiaali- ja 
terveysministeriöstä.



VIRTUAALISAIRAALA 2.0 TEKNINEN ALUSTA
HUS terveyskylä

PSSHP terveyskylä

VSSHP terveyskylä

PPSHP terveyskylä

PSHP terveyskylä

KaPa
ODA

Suomi.fi

Kanta

Omakanta

Kansalliset ja
muut integroitavat 
palvelut

MODULAARINEN ARKKITEHTUURI
UNA-arkkitehtuurin mukainen

KUSTANNUSTEHOKAS
Matala alkuinvestointi (käytön mukaan skaalautuva)
Kustannusten ennustettavuus

YHTEINEN ALUSTA
Ylläpito, kehitys, versionhallinta
Skaalautuva, turvallinen

PALJON VALMIITA KOMPONENTTEJA
Nopeasti tuloksia
Hyvin dokumentoidut rajapinnat
Nojautuu standardeihin

Terveyskylä
Platform



20162009

Mielen-
terveys

Painon-
hallinta

Harvinais-
sairaudet

Nais

Kivun-
hallinta

Kuntoutu-
minen

Helsingin 
Biopankki

Lapset Ihotaudit Diabetes

Yhteensä 
yli 30 
taloa

Terveyskylä 
platform

9/2017

Nuoret

Aivo

Allergia & 
astma

Nivel

Reuma

Sydän

Verisuoni Syöpä

Vertais

Leikkaukseen

2018

Infektio

Lääke

Keuhko

Kuulo

Mies 

Munuais

Palliatiivin
en

Päivystys

Silmä 

Vatsa

2017



PALVELUTUOTANTO

AMMATTILAISILLE

DIGIPALVELUT POTILAIDEN 
HOITOPOLUN OSANA

KANSALAISILLE AVOIMET 
PALVELUT



PALVELUTUOTANTO

AMMATTILAISILLE

DIGIPALVELUT POTILAIDEN HOITOPOLUN OSANA

Diagnosoinnin työkalut

Hoito-ohjeet 
digimuodossa

Etävastaanotot

Omapolku- asiakkuustili

Tunnistautuminen

Yksilöllinen
hoitosuunnitelma 
potilaan näkyville

Omahoito/ 
omaseuranta

Tuki/valmennus
terapia/etähoito

Kommunikointi

Tutkimussuostumus

Sovellukset
Laitteet, mittaritOirepuntari

Sovellukset/
sensorit

KANSALAISILLE AVOIMET PALVELUT

Informaatio-
ja neuvonta-

palvelut

Palvelu-
ohjaus

Itse- ja 
omahoitopalvelut

Oirekohtaiset
puntarit

Osallis-
taminen

Palveluesittelyt
Vertais-

tuki

eKonsultaatiot

Tutkijan työkalut



POTILAAN POLKU TERVEYSKYLÄN TALOSSA

Saan erityistason hoitoa, tulen 
toimenpiteeseen tai käyn seurannassa 

pitkäaikaissairauteni vuoksi

Saan tukea kotiutumiseen, seuraan 
oireitani ja valmistaudun 

seurantakäynneille, motivoidun 
kuntoutumisohjeiden suorittamiseen, 

elän sairauteni kanssa 

Olen hakeutumassa hoitoon tai olen 
saanut jo kutsun erikoissairaanhoidon 

yksikköön ja odotan jonossa.

Kirjaudun/tunnistaudun (omasta/toisen puolesta) Terveyskylän Omapolku- asiakkuustilille. 
Voin kommunikoida klinikan hoitajan kanssa, saan ohjeita ja voin varata vastaanotto/tutkimusaikoja.

Voimaannun
Omahoito- ohjelmassa

Käyn läpi
itsehoito-ohjelman

Luen, katselen ja kuuntelen informaatiota, neuvoja, ohjeita sekä tarinoita ja haastatteluja vertaisilta ja ammattilaisilta. Suosittelen lähimmäisilleni.

Oirepuntarissa 
vastaan kysymyksiin

Palveluohjaus ohjaa oikean 
palvelun ääreen

Google ohjaa Terveyskylään

Saan kutsun ja tunnistaudun (valitsen puolesta-asioinnin)
Potilaan digihoitopolulle, jonka erikoisalan ammattilaiset ovat laatineet kasvokkain 
tapahtuman hoidon rinnalle. Teen harjoituksia, luen ohjeita, arviointi oireita ja voin 

lähettää kysymyksen hoitajalle.

Potilaan digihoitopolku II
Tarvittaessa toiseen taloon



PUOLESTA-ASIOINTIA HUS:SSA JA 
VIRTUAALISAIRAALAHANKKEESSA

A. Suomi.fi tunnistautumisen ja puolesta-asioinnin määrittelyprojekti 
Q4/2016

B. Suomi.fi tunnistautumisen toteutusprojekti Q2/2017
▪ Vetumaa käyttävien asiointipalveluiden siirto Suomi.fi-palveluun Q3-Q4/2017

C. Suomi.fi puolesta-asioinnin toteutukset Q3-Q4/2017
▪ Alaikäiset

▪ Muut



PUOLESTA-ASIOINTIA HUS:SSA JA 
VIRTUAALISAIRAALAHANKKEESSA

1. Puolesta-asiointi Terveyskylän Omapolulla Q4/2017
DHP:n puolesta-asioinnin ohjeistus talokohtaisesti avoimella puolella
▪ Profiilitiedot

▪ Turvallinen viestinvälitys

▪ Ajanvaraus

▪ Etävastaanotto

▪ Omaseuranta

▪ DIGIHOITOPOLKU

2. Puolesta-asiointi, Terveyskylän ulkopuolinen ajanvaraus Q4/2017
Käyttäjän ohjeistus ajanvaraussovelluksessa
▪ Hyvinkään sairaanhoitoalue, alle 10-vuotias diabeetikkolapsi

3. Puolesta-asiointi - Esitietolomake



PUOLESTA-ASIOINTIA HUS:SSA JA 
VIRTUAALISAIRAALAHANKKEESSA

1. Puolesta-asioinnin ikäraja vaihtelee sekä potilas- että hoitokohtaisesti

2. Ensi vaiheessa selkeämpää rajata alle 10-vuotiaisiin

3. Poikkeuksien määritteleminen

4. Itse asioivat alaikäiset
▪ Oikeus kieltää tietojen näkyminen huoltajalle



PUOLESTA-ASIOINTI TERVEYSKYLÄN OMAPOLULLA
TUNNISTAUTUMINEN

HAG - Suomi.fi



PUOLESTA-ASIOINTI TERVEYSKYLÄN 
OMAPOLULLA - VALTUUTUS

Talon sivuilta 
linkki Omapolulle



13

Lähete

Kirjautuminen

Asiakkuuksien 
hallinta

Asiakkuudet 
Omapolulla/ 

digihoitopolulla

OMAPOLKU & ASIAKKUUS

Puolesta-
asiointi



PUOLESTA-ASIOINTI TERVEYSKYLÄN 
OMAPOLULLA - VALTUUTUS

Talon sivuilta 
linkki Omapolulle
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Lähete

Kirjautuminen

Asiakkuuksien 
hallinta

Asiakkuudet 
Omapolulla/ 

digihoitopolulla

OMAPOLKU & ASIAKKUUS

Puolesta-
asiointi
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POTILAAN HOITOJANA

DEMO
Huollettava
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Tapahtumat

Muistiinpanot

eVastaanoton ja 
ryhmächat              -
istuntojen luonti

KALENTERI

DEMO
Huollettava



ALLE 10-VUOTIAAN LAPSEN AJANVARAUS HYVINKÄÄN 
SAIRAANHOITOALUEELLA (PILOTTI-AIHIO)



ALLE 10-VUOTIAAN LAPSEN AJANVARAUS 
HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA (PILOTTI-AIHIO)

Linkki esim. 
kirjeessä



ALLE 10-VUOTIAAN LAPSEN AJANVARAUS 
HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA (PILOTTI-AIHIO)

Puolesta-asiointi

Käyttäjä



ALLE 10-VUOTIAAN LAPSEN AJANVARAUS 
HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA (PILOTTI-AIHIO)

Huollettava

Huoltaja









Puolesta asiointia Virtu.fi:ssä
Kaisa Kostamo-Pääkkö, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin 

toimintayksikkö



www.virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille

• virtu.fi -palvelutarjotin 
kokoaa sähköiset 
sosiaali- ja terveyspalvelut Lapin 
kuntalaisten käyttöön

• mahdollistaa useiden järjestelmien 
käytön palvelutuotannossa



www.virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille

Lapin kunnat Kuntayhtymät Järjestöt
Posken 

koordinoimat

Valtio

virtu.fi – kansalaisilleVirtu.fi  tarjoaa kuntalaiselle useiden tuottajien palvelut

- palveluiden esitystapa ja ohjeistus on yhtenäinen



www.virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille

Palvelut 
ammattilaisille

Palvelut Kuntalaisille

Kuvapuhe-
linpalvelut

Laskurit

Tiedonsiir-
topalvelut

Hyvin-
voinnin
mittarit

Sähköinen 
ajanvaraus

Oma kansio Verkko-
konsultaatioYleinen 

neuvonta

Virtu-
palvelu-
pisteet

Kuvapuhelin-
konsultaatio

Työpari-/ 
menetelmä-
pyyntö

Virtu.fi -palvelukokonaisuus

Oman 
kunnan

neuvonta

Linkki 
toiseen 
verkko-

palveluun
Erityisneuv

onta



www.virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille

Puolesta asiointi virtu.fi –

verkkoneuvonta – ja asiointi sekä 

sähköiset lomakkeet 

• Virtu.fi palveluportaalissa verkkoneuvontaa - ja asiointia sekä 
sähköisiä lomakkeita käytetään 95 palvelussa,  ne ovat käytössä 
10 kunnassa ja 1 kuntayhtymässä

• Verkkoneuvontaa ja asiointia tarjoavissa kunnissa (Enontekiö, 
Inari, Kemi, Kemijärvi, Kolari, Muonio, Pello, Ranua, Rovaniemi, 
Tornio) oli kuntalaisia vuonna 2016 136  057 henkilöä (koko Lappi 
180 197), Kolpeneen palvelukeskus tarjoaa palveluita koko Lapin 
maakuntaan

• Vuonna 2016 verkkoneuvontaan- ja asiointiin lähetettiin viestejä 
2 204 kpl,  sähköisiä lomakkeita 2 079 kpl, yhteensä 4283 kpl

• Palveluihin tunnistautuneita (Vetuma) kansalaisia oli  7171 
henkilöä



www.virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille

Verkkoneuvonta ja -asiointi

Verkkoneuvonta ja -asiointi on tietoturvallinen tapa saada ohjausta ja 
neuvontaa ammattilaisilta. Sen kautta asiakas voi kysyä neuvoa, tietoa 
omista päätöksistä tai varata ajan. Asiakas kirjautuu palveluun käyttäen 
vahvaa tunnistautumista:

• Verkkopankkitunnuksia, puhelimeen saatavaa mobiilivarmennetta tai 
sirullista henkilökorttia

Verkkoneuvonta



www.virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille

Asiointitili kokoaan tiedot 

samaan paikkaan

Asiointitili on kuntalaisen henkilökohtainen tallennuspaikka

Verkkoneuvonta

• Verkkoneuvonnan kysymykset ja vastaukset tallentuvat asiointitilille
• Lähetetyt sähköiset lomakkeet tallentuvat asiointitilille
• Mahdollisuus tallentaa omia tiedostoja tietoturvalliseen Omakansio -

palveluun

Asiointitilin kautta kuntalainen voi asioida kunnan työntekijöiden ja
muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

Asiointitilillä tiedot ovat varmassa tallessa. Asiointitilin omistaja pääsee
lukemaan tallennetut tiedot joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta
kirjautumalla palveluun. Kirjautuminen tapahtuu verkkopankin
tunnuksilla, puhelimeen saatavalla mobiilivarmenteella tai sirullisella
henkilökortilla. Asiointitililtä pääsee siirtymään samalla kirjautumisella
mm. Kelaan ja OmaKantaan.



www.virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille

Sähköinen puolesta asiointi -

hyödyt

• Tällä hetkellä omaistensa asioita hoitavat henkilöt saavat 
asiointivaltuutukset paperiversioina, matkustavat sosiaalivirastoille tai 
terveysasemille saadakseen hoidettua tarvittavan asioinnin. 

• Omaisten asiointi helpottuu ja nopeutuu uudistuksen myötä, ja muuttuu 
tietotuvallisemmaksi, koska esim. paperisia dokumentteja ei enää tarvita. 

• Lapin alueella osalla väestöstä on pitkät välimatkat palveluihin, joten ajasta 
ja paikasta riippumattoman sähköisen asioinnin kehittämäinen on erittäin 
tärkeää. 

• Sähköinen puolesta asiointi lisää mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin.

• Sähköinen puolesta asiointi antaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille luotettavan tavan todentaa puolesta asioinnin oikeus



www.virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille

Oikeus asioida

alle 10 vuotiaan lapsen puolesta

• Puolesta-asiointioikeus voi syntyä tai olla olemassa perustuen lakiin 
(huoltajan oikeus asioida alaikäisen huollettavan puolesta)

• Huoltajuussuhde tarkistetaan automaattisesti Väestörekisterikeskuksen 
tiedoista 

• Palvelu hakee asiakaspalvelukohtaiseen Suomi.fi-valtuudet 
sääntömoottoriin asetetun ikämäärityksen mukaan lasten 
huoltajuustiedon automaattisesti väestötietojärjestelmän tietoja 
hyödyntäen asiointivaltuudet palvelusta

• Virtu.fi –palveluissa otetaan käyttöön Puolesta asiointi alle 10 vuotiaan 
lapsen osalta

• Yli 10 vuotiaiden lasten osalta Puolesta asiointi vaatii vielä 
valtakunnallista kehittämistyötä



www.virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille

Toisen puolesta asiointi 

–alle 10 vuotias lapsi 

• Henkilö tunnistautuu virtu.fi palveluihin ja valitsee puolesta asioinnin
• Palvelu ohjaa käyttäjän Suomi.fi-valtuudet-palveluun, jossa käyttäjä  

valitsee puolesta-asioinnin kohteen
• Valinnan jälkeen järjestelmä tekee puolesta-asiointioikeuskyselyn. Mikäli 

kysely palauttaa myönteisen päätöksen, alkaa puolesta-asiointi
• Mahdollisia syitä puolesta-asiointikyselyn kielteiseen päätökseen:

 henkilötunnus ei ole voimassa
 edunvalvonnassa oleva henkilö
 asiamiehen henkilötunnus ei ole päämiehen huoltajat-, 

edunvalvojat- tai edunvalvontavaltuutetut-listalla
 huollonjakosopimus tai -määräys
 huostaanotto
 turvakielto
 henkilö ei ole alle 10-vuotias
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Täysi-ikäisen puolesta asiointi

• Sähköisten valtuuksien (valtakirjojen) luonti Puolesta-
asiointioikeus voi muodostua myös keskinäiseen 
luottamukseen perustuen, esimerkiksi valtuuttaja (henkilö) 
valtuuttaa toisen henkilön toimimaan puolestaan 

• Täysi-ikäinen henkilö voi valtuuttaa toisen aikuisen asioimaan 
puolestaan sähköisessä omahoitopalvelussa Suomi.fi-
valtuudet -palvelun kansallisen valtuusrekisterin kautta

• Henkilö voi tallentaa sähköisiä valtakirjoja valtuusrekisteriin ja 
asiointipalvelu tarkistaa valtuusrekisteristä henkilön valtuudet 
toimia toisen henkilön puolesta. 

• Onnistuneen valtuuttamisen jälkeen virtu.fi palvelu  toimii 
kuten lapsen puolesta asioidessa.
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Palvelupilotit

Alle 10-vuotiaan puolesta asiointi: 

 Lapsen astman kontrollikäynnin esitietolomake Lapin 
sairaanhoitopiirissä, palvelu avataan 10/2017

 Asiointia laajennetaan muihin virtu.fi-palveluihin tämän syksyn 
aikana 

Täysi-ikäisen puolesta asiointi: 

 Vanhus- ja kotihoitopalveluiden viestintä

 Palvelut ovat jo kunnissa käytössä

 Palvelu avataan heti, kun sähköinen Suomi.fi valtuudet palvelu 
avautuu ja oikeus asiointiin voidaan todentaa 
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Puolesta asioinnin prosessin kuvaus 

virtu.fi –palveluissa 

Palvelun esittelykortti 
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Käyttäjä tunnistautuu virtu.fi -palveluun
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Käyttäjä on kirjaututunut virtu.fi -palveluun
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Puolesta asioinnin oikeus näkyy  Suomi.fi -
valtuudet palvelussa 



www.virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille

Asiointioikeus näkyy virtu.fi palvelussa, 
asiointi aloitetaan valitsemalla palvelu 
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Kehittämisessä mukana

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö
Kaisa Kostamo-Pääkkö

kehitysjohtaja

Rovakatu 3, 96100 Rovaniemi

www.sosiaalikollega.fi , www.virtu.fi

Verkkoneuvonnan ja asioinnin ja sähköisten lomakkeiden tekninen toteuttaja
Csamhealth Oy  
Kristiina Salo
Product Manager

Mobile: +358 (0)50 480 1318
E-mail: 
kristiina.salo@csamhealth.com

gsm: 040 – 570 2844
Kaisa.kostamo-paakko@poskelappi.fi

Kehittämistyöhän on saatu rahoitusta VM:ltä  Suomi.fi-valtuudet palvelun ja Virtu.fi- palvelun 
integraatio sähköisen puolesta asioinnin mahdollistamiseksi. 
Avustus myönnettiin Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle Kansallisen palveluarkkitehtuurin 
toteuttamisohjelman (Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma, VM 140:00/2013) 
palveluarkkitehtuurin käyttöä toteuttavaan projektiin. 
Projektissa toteutetaan Suomi.fi-valtuudet palvelun käyttöönotto Lapin maakunnan alueella 
toimivaan virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa (www.virtu.fi) sähköisen puolesta 
asioinnin mahdollistamiseksi. Toteutus on rajapinta jonka avulla puolesta asioinnin valtuutus 
voidaan tarkistaa kuntien ja kuntayhtymien ammattilaiskäyttöliittymän kautta vastaanotettaessa 
viestejä tai lomakkeita. 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

http://www.sosiaalikollega.fi/
http://www.virtu.fi/
mailto:kristiina.salo@csamhealth.com
mailto:Kaisa.kostamo-paakko@poskelappi.fi
http://www.virtu.fi/
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