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Valtuutus puolesta asiointiin
Uudenkaupungin kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelut

14.4.2021

ASIAKKAAN/POTILAAN TIEDOT
Nimi: ______________________________________
Henkilötunnus ______________________________
Puhelinnumero ______________________________
Annan valtuutuksen siihen, että nimeämäni henkilö voi asioida puolestani Uudenkaupungin
yhteistoiminta-alueen terveyspalveluissa.
Olen nimennyt seuraavan henkilön toimimaan puolestani kaikissa palveluissa:
Tai olen nimennyt seuraavan henkilön toimimaan puolestani vain tämän asian hoitamiseen
(nimeä asia):
_________________________________________________________________________
VALTUUTETUN TIEDOT
Nimi ______________________________________
Henkilötunnus ______________________________
Puhelinnumero ______________________________
Valtuutus on voimassa:
toistaiseksi /

määräaikaisena ____________________ saakka.

Olen tietoinen, että voin halutessani peruuttaa valtuutuksen ilmoittamalla
henkilökohtaisesti kirjallisena johonkin terveydenhuollon toimintayksikköön.

siitä

Valtuutuksen tiedot tallennetaan terveydenhuollon potilasrekisteriin.
Paikka ja aika: ___________________________________________________
Valtuutuksen antajan allekirjoitus _____________________________________
Asiakkaan tunnistus
Ajokortti

Passi

Henkilökortti

Lomake vastaanotettu ______. ______.20___
Lomakkeen vastaanottaja ___________________________________________

Postiosoite
PL 1
23501 UUSIKAUPUNKI

Käyntiosoite
Terveystie 4
23500 UUSIKAUPUNKI

Laskutusosoite
PL 13
23501 UUSIKAUPUNKI

Puhelin/Faksi
02 845 151
02 8451 2436

Y-tunnus 0144036-6
www.uusikaupunki.fi
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Todistajat (vaaditaan, mikäli valtuutuksen antaja ei pääse Uudenkaupungin
yhteistoiminta-alueen toimipisteeseen todistamaan henkilöllisyyttään)
Päiväys/ ____.____.____

Päiväys/ ____ ____.______

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Puolesta asiointi terveyspalveluissa
Täysi-ikäisen aikuisen puolesta asioimiseen terveyspalveluissa tarvitaan valtuutus. Myös
toisen puolesta ajanvaraukseen liittyviin asioihin tarvitaan valtuutus. (Ei koske
asiakirjapyyntöjä).
Valtuutuksen voi antaa täysi-ikäinen henkilö, joka on oikeustoimikelpoinen. Mikäli
asiakas/potilas on muistamaton, kehitysvammainen tai muulla tapaa kykenemätön
ymmärtämään valtuutuksen merkitystä, tulee ottaa yhteyttä Digi ja väestötietovirastoon
(maistraatti) edunvalvojan nimeämistä varten.
Valtuutetulle voidaan luovuttaa kaikki se asiakkuutta koskeva tieto mikä on tarpeenmukaista
asian hoidon kannalta sen estämättä mitä asiakirjasalaisuudesta tai vaitiolovelvollisuudesta
on
säädetty.
Valtuutettu
voi
nähdä
Uudenkaupungin
yhteistoiminta-alueen
potilastietojärjestelmään kirjatut pysyvät diagnoosit, lääkitykset, annetut rokotukset sekä
hoitosuunnitelman ja laboratoriotulokset. Kuten Kanta-palveluissa voi valtuutettu antaa
potilaan puolesta suostumuksia. Valtuutettu ei voi tehdä luovutuskieltoa valtuuttajan puolesta,
eikä voi perua potilaan/asiakkaan aiemmin antamaa suostumusta.
Valtuutuksen antajan on henkilökohtaisesti tuotava lomake terveydenhuollon
yksikköön (esim. terveysasemalle, neuvolaan, koulu- tai opiskelijaterveydenhoitajalle,
hammashoitolaan), jolloin myös valtuutuksen antajan henkilöllisyys varmistetaan.
Henkilöllisyys
varmistetaan
kuvallisesta
henkilöllisyystodistuksesta
(passi,
henkilökortti) tai ajokortista. Kela-kortti ei käy henkilöllisyyden varmistamiseen.

Valtuutus kirjataan potilastietojärjestelmään.
Kun henkilö asioi toisen puolesta, myös hänen henkilöllisyytensä varmistetaan.
Puolesta asiointiin tarvittavan lomakkeen voit tulostaa tältä sivulta tai noutaa terveysaseman
potilastoimistosta.
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