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VALTAKIRJA 
asioiden hoitamista varten Siilinjärven 
terveyspalveluissa 

Saapunut, pvm: 

Valtakirjan antajan tiedot 
Etunimi ja sukunimi Henkilötunnus 

Valtuutetun tiedot 
Etunimi ja sukunimi Henkilötunnus 

Osoite 

Postinumero ja –toimipaikka Puhelin 

 Valtuutuksen laajuus Siilinjärven terveyspalveluissa 

Valtuutan yllä mainitun henkilön hoitamaan asioitani  Siilinjärven terveyspalveluissa. Valtuutus ei 
koske sähköisiä palveluja.   

Kirjoita asiat, joita valtakirja ei koske; ajanjakso, sairaus, tapaturma tms. tai kohdenna valtakirja 
koskemaan ainoastaan alla manittuja asioita 

Annettavat tiedot 

Valtuutetulle saa antaa valtuutuksen laajuus -kohdassa valittua vaihtoehtoa/vaihtoehtoja koskevat salassa 
pidettävät tiedot: 
- terveydentilaa/palvelua koskevat tiedot (pakollinen tieto)  kyllä  ei 

Salassa pidettävien tietojen antaminen muille kuin asianomaiselle itselleen edellyttää suostumusta nimenomaan näiden 
tietojen antamiseen. Potilasasiakirjat ovat salassa pidettävää tietoa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 13§). 
Vastuu luovutettujen asiakirjojen asianmukaisesta käsittelystä sekä hävittämisestä on vastaanottajalla.

tiedustella ajanvarauksia  

pyytää potilasasiakirjat

tiedustella laboratoriovastauksia 

hoitaa maksuihin liittyviä asioita



Sivu 2(2) 

Valtakirjan voimassaolo 

 Valtakirja on voimassa toistaiseksi  Valtakirja on voimassa: 
pp kk vuosi 

saakka. 

Valtakirjan antajan allekirjoitus 

Päiväys Valtakirjan antajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Todistajat 

Päiväys Päiväys 

Allekirjoitus ja nimenselvennys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Ohje – Valtakirja asioiden hoitamista varten Siilinjärven terveyspalveluissa

Potilaalle/asiakkaalle 
Täytä valtakirja huolellisesti. Valtuutettu voi hoitaa vain niitä asioita, joihin valtuutus annetaan, samoin tietoja annetaan 
vain valtuutuksen mukaisesti. Valtakirjan voi antaa täysi-ikäinen henkilö, joka on oikeustoimikelpoinen. Mikäli potilas 
on muistamaton, kehitysvammainen tai muulla tapaa kykenemätön ymmärtämään valtakirjan merkitystä, tulee ottaa 
yhteyttä maistraattiin edunvalvojan nimeämistä varten.  

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhem-
min kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Lisätietoja maistraatista. 
Jos haluatte eri henkilöiden hoitavan eri palveluja, täytyy jokaisesta valtuutuksesta tehdä erillinen valtakirja. 

Valtakirjan peruminen 
Valtakirjan antajan tulee ilmoittaa valtakirjan perumisesta kirjallisesti Siilinjärven terveyskeskuksen toimipisteeseen.

Valtakirja toimitetaan Siilinjärven terveyskeskukseen (Kasurilantie 5) tai lähetetään Siilinjärven terveyskeskukseen 
osoitteella: Siilinjärven terveyskeskus, Potilasarkisto, PL 5, 71801 Siilinjärvi

Terveyspalveluiden toimintayksikölle
Valtakirjan valtuutustiedot tallennetaan  perusterveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä AluePegasoksen 
asiakkan perustiedot - yhteyshenkilöt kohtaan selitteellä valtakirja ja sen pvm sekä kirjataan tiedot, mihin tietoihin 
valtuutus on annettu. Alkuperäinen valtakirja tulee liitää asiakkaan potilasaktiin. 
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