
Elektronisk ärendehantering 
på andras vägnar inom 
social- och hälsovården – 
Allmän beskrivning 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) 
PB 30 (Mannerheimvägen 166) 
00271 Helsingfors 
Telefon: 029 524 6000 
www.thl.fi 

Förå
ldr

ad



2 (31) 
 
 

 Enheten för styrning av den operativa verksamheten OPER      
 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health and Welfare 
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, puh/tel +358 20 610 6000 

 

 
Version Datum Bearbetad av Beskrivning 
1.0 5.3.2019  Första versionen 
1.1 9.9.2019 AP Fullmaktsbeskrivningar 

av fullmaktskoder  för 
apoteksärenden och 
socialvården har ändrats  
för att motsvara de 
officiellt godkända 
fullmaktsbeskrivningar 
som är publicerade på 
Suomi.fi -fullmakter 
 

1.2 18.6.2020 TJ Hänvisningen till 
paragrafmotiveringarna i 
regeringens proposition 
till förmågan hos barn 
över 12 år att besluta om 
sin egen vård har tagits 
bort från kapitel 2.1. 
Kapitel 5.1. om visning 
av handlingar för ett 
gemensamt ärende inom 
socialtjänsten har 
kompletterats. Länkar 
har uppdaterats.  
 

  

Förå
ldr

ad



3 (31) 
 
 

 Enheten för styrning av den operativa verksamheten OPER      
 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health and Welfare 
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, puh/tel +358 20 610 6000 

 

Innehåll 
1 Inledning 4 
2.  Ärendehantering på andras vägnar – utgångspunkter och omvärld 5 

2.1. Lagstiftning och annan reglering som styr ärendehanteringen 5 
på andras vägnar 5 
2.2. Begrepp inom ärendehantering på andras vägnar 6 
2.3. Intressentgrupper med anknytning till ärendehantering på andras vägnar 10 
2.4. Suomi.fi-fullmakter 11 
2.5. Beskrivning av ärendehantering på andras vägnar 12 
2.6. Nuläget beträffande elektronisk ärendehantering på andras vägnar 13 

3. Ärendehantering på minderårigas vägnar 14 
3.1. Allmänt 14 
3.2. Processerna för ärendehantering på andras vägnar 17 
3.2.1 Kontroll av vårdnadshavarens rätt uträtta ärenden på minderårigas 19 
vägnar vid elektronisk ärendehantering 19 
3.2.2. Kontroll av vårdnadshavarens rätt att uträtta ärenden på servicestället 21 

4. Ärendehantering med fullmakt 22 
4.1. Allmänt 22 
4.2. Fullmakt och fullmaktskod inom hälso- och sjukvården 23 
4.3. Fullmakt och fullmaktskod för uträttande av apoteksärenden 24 
4.4. Fullmakt och fullmaktskod inom socialvården 24 
4.5. Ärendekategorier 26 
4.6. Skapande av fullmakter och uträttande av ärenden med fullmakt 26 

5. Riktlinjer för elektronisk ärendehantering på andras vägnar 27 
inom social- och hälsovården 27 

5.1. Riktlinjer och begränsningar för ärendehantering på andras vägnar 27 
5.2. Riktlinjer och begränsningar för ärendehantering på minderårigas vägnar 28 
5.3. Riktlinjer för ärendehantering med fullmakt 30 

6. Anvisningar och specifikationer för elektronisk ärendehantering på andras vägnar 31 
 
 
  

Förå
ldr

ad



4 (31) 
 
 

 Enheten för styrning av den operativa verksamheten OPER      
 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health and Welfare 
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, puh/tel +358 20 610 6000 

 

1 Inledning 
Detta dokument innehåller en allmän beskrivning av elektronisk ärendehantering på andras vägnar inom 
social- och hälsovården. Dokumentet är avsett för aktörer och organisationer som producerar e-tjänster och 
som håller på att införa elektronisk ärendehantering. 

Ärendehantering på andras vägnar omfattar ärendehantering på grund av vårdnaden om en minderårig, 
ärendehantering på grund av fullmakt samt intressebevakning. Förutsättningen för elektronisk 
ärendehantering på någon annans vägnar är att man i e-tjänsten kan försäkra sig om rätten att uträtta 
ärenden på en annan persons vägnar. I detta dokument beskrivs elektronisk ärendehantering på andras 
vägnar på grund av vårdnad och fullmakt. För närvarande kan intressebevakningsuppgifter inte utnyttjas 
elektroniskt. Kontrollen av rätten till ärendehantering på en annan persons vägnar har genomförts i 
riksomfattande Suomi.fi-fullmakter, som upprätthålls av MDB.    

I de preliminära utredningar som gjorts tidigare och på grund av kundresponsen har skötseln av minderåriga 
barns ärenden konstaterats vara det mest nödvändiga och samtidigt det klaraste behovet av 
ärendehantering på andras vägnar inom social- och hälsovården. Den primära användningssituationen är 
möjlighet för vårdnadshavare att uträtta ärenden på minderåriga barns vägnar och den har genomförts i 
riksomfattande Suomi.fi-fullmakter.  

Ett annat centralt behov av ärendehantering på andras vägnar har att göra med befullmäktigande på 
elektronisk väg och skötsel av social- och hälsovårdsärenden med elektronisk fullmakt. Till ärendehantering 
med fullmakt hänför sig förutom själva ärendehanteringshändelsen också upprättande, godkännande och 
makulering av fullmakten. Alla användningsfall som gäller själva fullmakten har genomförts i Suomi.fi-
fullmakter. I e-tjänsterna utnyttjas fullmakten via Suomi.fi-fullmakter.  

Förutsättningen för ärendehantering på andras vägnar är att man kan försäkra sig om rätten att uträtta 
ärenden på en annan persons vägnar. Av de nuvarande basdatalagren erbjuder befolkningsdatasystemet 
(BDS) uppgifter om vårdnad för organisationers och informationssystemtjänsters bruk. Enhetliga regler för 
användningen av befintliga uppgifter är en förutsättning för att e-tjänsterna ska fungera. Datalagrets uppgifter 
utnyttjas av Suomi.fi-fullmakter, som erbjuder verifiering av rätten till ärendehantering på en annan persons 
vägnar på basis av enhetliga regler. 

För hälso- och sjukvårdstjänster finns i Suomi.fi-fullmakter beredskap till ärendehantering med fullmakt 
(skötsel av hälso- och sjukvårdsärenden). Specifikationerna för den fullmakt som behövs för 
socialvårdstjänster har genomförts i samband med denna allmänna beskrivning.  

Elektronisk ärendehantering på andras vägnar är ännu inte möjlig med stöd av ett 
intressebevakningsförordnande. Det blir möjligt för intressebevakare att hantera ärenden elektroniskt på 
huvudmannens vägnar när uppgiften om intressebevakning och intressebevakningsbeslutets innehåll kan 
produceras så att de kan utnyttjas av Suomi.fi-fullmakter.  
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2.  Ärendehantering på andras vägnar – utgångspunkter och omvärld 
2.1. Lagstiftning och annan reglering som styr ärendehanteringen  
på andras vägnar 

Ärendehanteringen på andras vägnar och intressebevakningen styrs av följande lagar: 

• Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) 
• Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009) 
• Lagen om elektroniska recept (61/2007) 
• Lagen om patientens ställning och rättigheter (patientlagen) (785/1992) 
• Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (klientlagen) (812/2000) 
• Lagen om klienthandlingar inom socialvården (klienthandlingslagen) (254/2015) 
• Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) 
• Lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 
• Barnskyddslagen (417/2007 22 §) 
• Adoptionslagen (22/2012) 
• Faderskapslagen (11/2015) 
• Moderskapslagen (253/2018) 
• Lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) 
• Lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929) 
• Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), 

numera Lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata (2019) 

Kanta-tjänsterna styrs i huvudsak av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och 
hälsovården samt lagen om elektroniska recept. Uppgifter om minderåriga patienter får utlämnas via 
medborgargränssnittet (Mina Kanta-sidor) till patienten och till hens vårdnadshavare eller någon annan laglig 
företrädare. Enligt 9 § i patientlagen har en patients lagliga företrädare eller en nära anhörig eller någon 
annan närstående person i vissa fall rätt att få behövliga uppgifter om patientens hälsotillstånd. Med stöd av 
detta har vårdnadshavare i regel tillgång till minderårigas uppgifter inom social- och hälsovården. 
 
När uppgifter utlämnas måste man beakta vad som föreskrivs i 9 § 2 mom. i lagen om patientens ställning 
och rättigheter, patientlagen (785/1992) om en minderårig patients rätt att förbjuda att uppgifter om hens 
hälsotillstånd och vård ges till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare. Om en yrkesutbildad 
person bedömer att en minderårig patient med beaktande av ålder och utveckling kan fatta beslut om vården 
har patienten rätt att förbjuda att uppgifter om hens hälsotillstånd och vård ges till vårdnadshavaren eller 
någon annan laglig företrädare.  
 
Enligt patientlagen kan en minderårig själv samtycka till eller förbjuda att uppgifter om hen utlämnas, om hen 
på det sätt som avses i 7 § i patientlagen med beaktande av ålder och utveckling själv kan besluta om sin 
vård. I annat fall kan vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare ge samtycke på den 
minderårigas vägnar. 
 
När det gäller minderårigas rättigheter måste man också beakta lagarna om klienthandlingar inom 
socialvården (254/2015) och klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), där det 
föreskrivs om den minderårigas rätt att förbjuda att uppgifter om hen visas för hens lagliga företrädare. Enligt 
12 § i klienthandlingslagen kan en minderårig klient med stöd av 11 § 3 mom. i klientlagen av vägande skäl 
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med hänsyn till sin ålder och utvecklingsnivå samt sakens natur förbjuda att klientuppgifter lämnas ut till 
hens lagliga företrädare. Om en minderårig klient förbjuder att uppgifter lämnas ut, ska förbudet och det 
vägande skäl som anges som grund för förbudet registreras. Om förbudsrätten för en minderårig förvägras 
på grund av att den minderårige klienten inte har angett sådana vägande skäl för förbudet som avses i 1 
mom., eller för att det anses att det klart skulle strida mot den minderårige klientens eget intresse om 
uppgifterna inte lämnades ut, ska också motiveringen för detta avgörande antecknas i klienthandlingen. Om 
den minderåriga eller hens lagliga företrädare är part i ett ärende som gäller socialvård, har den lagliga 
företrädaren dock rätt att ta del av en handling på det sätt som föreskrivs i 11 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. 
 
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om innehållet i de 
uppgifter som gäller åtkomst till information, genomförande och uppföljning av vård och om anslutningen av 
uppgifterna till medborgargränssnittet samt om hur uppgifterna visas över medborgargränssnittet och hur 
rätten till åtkomst till uppgifter genomförs i fråga om vårdnadshavaren till eller en laglig företrädare för en 
minderårig patient. 
 
2.2. Begrepp inom ärendehantering på andras vägnar 

Tabell 1. Termer och begrepp inom ärendehantering på andras vägnar 
Begrepp Förklaring 
Ärendehantering på andras 
vägnar 

verksamhet där en person sköter ärenden på en annan persons eller ett företags vägnar 

Rätten till ärendehantering på någon annans vägnar kan uppkomma genom antingen 
fullmakt, ett intressebevakningsförordnande eller genom en familjerelation mellan 
personer utan någon separat fullmakt, till exempel när den som uträttar ärenden är 
vårdnadshavare för den person vars ärenden uträttas. Då baserar sig ärendehanteringen 
på vårdnadshavarens lagstadgade rättigheter och skyldigheter.  

Den som uträttar ärenden 
på någon annans vägnar 
(person) 

en fysisk person som har rätt att uträtta ärenden på en annan persons eller ett företags 
vägnar 

Fullmaktsgivare eller 
huvudman 

en fysisk person som ger en annan person (befullmäktigad) fullmakt att uträtta ärenden på 
sina vägnar [16] 
 
 

Befullmäktigad eller ombud en fysisk person som har fått fullmakt att uträtta ärenden på en annan persons 
(fullmaktgivarens) vägnar [16] 

Fullmakt (1) 
 

ett dokument genom vilket en fysisk person befullmäktigar en annan person att uträtta 
ärenden på sina vägnar 
 
Med hjälp av fullmakt kan en person befullmäktiga en annan person att utföra 
rättshandlingar på sina vägnar. Den som ger fullmakten kallas fullmaktsgivare eller 
huvudman medan mottagaren kallas befullmäktigad eller ombud. Fullmakter betecknas i 
allmänhet enligt deras omfattning och inriktning som följer: blankofullmakt, allmän fullmakt 
och specificerad fullmakt. En specificerad fullmakt är den som mest exakt begränsar 
befogenheterna till ett visst ärende, som kan vara till exempel en enskild rättshandling. En 
allmän fullmakt ger åter större befogenheter att sköta någon viss sakhelhet. Vid 
elektronisk ärendehantering på andras vägnar används specificerad fullmakt. Fullmakten 
upprättas elektroniskt och den upprättas och lagras i en bestämd form som kan läsas 
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elektroniskt.  
 
Genom ett befullmäktigande ges fullmakt [16]. 

Fullmakt (2) bemyndigande, dvs. rätt att uträtta ett visst ärende för en annan fysisk eller juridisk person 
[16] 

Befullmäktigande att bevilja en fysisk person fullmakt att hantera ärenden på någon annans vägnar 
 
Genom ett befullmäktigande ges fullmakt, som ger rätt att hantera ärenden på någon 
annans vägnar. Vid elektronisk ärendehantering på någon annans vägnar sker 
befullmäktigandet med hjälp av en elektronisk fullmakt [16]. 

Vårdnadshavare den person som helt eller delvis ansvarar för vårdnaden om barnet [14] 
 
För ett barn som är fött inom äktenskapet är bägge föräldrarna vårdnadshavare. 
Vårdnadshavaren kan sköta olika ärenden på barnets vägnar. Uppgiften om 
vårdnadshavare finns införd i befolkningsdatasystemet (BDS). Med vårdnad om barn 
avses skötsel av barnets personliga angelägenheter. Ett barns vårdnadshavare är hens 
föräldrar eller de personer som har anförtrotts vårdnaden om barnet. Vårdnadshavaren 
har rätt att beslut om barnets vård, uppfostran, boningsort samt andra personliga 
angelägenheter. Vårdnadshavaren har rätt att få information om ärenden som berör 
barnet från olika myndigheten och vårdnadshavaren företräder också barnet i ärenden 
som berör det. 

Vårdnadsförhållandets 
former 

former som beskriver förhållandet mellan ett minderårigt barn och dess vårdnadshavare 
 
Suomi.fi-fullmakter kontrollerar vårdnadsförhållandets former i befolkningsdatasystemet. 
Endast ett vårdnadsförhållande som hittas i befolkningsdatasystemet möjliggör 
ärendehantering på andras vägnar i e-tjänster. 

Gemensam vårdnad vårdnad om barn där föräldrarna tillsammans beslutar om barnets angelägenheter  
 
Principen i lagen angående vårdnad om barn (1983/361) är att barnets intresse 
tillgodoses på bästa sätt när bägge föräldrarna tillsammans ansvarar för vårdnaden om 
barnet. Bägge vårdnadshavarna är antecknade som vårdnadshavare i 
befolkningsdatasystemet. 

Begränsad gemensam 
vårdnad 

gemensam vårdnad där den ena vårdnadshavaren har beslutanderätt i specificerade 
uppdrag som domstolen bestämmer 
 
Domstolens uppgiftsfördelningsförordnande kan gälla beslutsfattande om till exempel 
namn, dagvårdsplats, skola, hälsovård, religion och/eller pass. I fråga om begränsad 
gemensam vårdnad antecknas i befolkningsdatasystemet endast uppgiften "delad 
vårdnad ". Barnets vårdnadshavare är tvungen att påvisa sin rätt som vårdnadshavare 
genom att visa upp domstolens beslut vid kontakt med myndigheter [13]. Ett förordnande 
om delad vårdnad hindrar ärendehantering på andras i e-tjänster. 

Ensam vårdnad vårdnad om barn där den ena föräldern ensam kan besluta om ärenden som berör barnet 

När endast den ena föräldern är barnets vårdnadshavare kan hen ensam fatta beslut som 
berör barnet. Myndigheterna (t.ex. daghem, skola, hälsovård, socialväsende) lämnar 
uppgifter om barnet endast till vårdnadshavaren och med vårdnadshavarens särskilda 
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tillstånd till den andra föräldern. [13] 

För den andra föräldern kan dock genom föräldrarnas avtal eller domstolens beslut 
fastställas rätt att få uppgifter om barnet av myndigheterna. Den förälder som inte är 
barnets vårdnadshavare ska påvisa sin rätt att få uppgifter som rör barnet med hjälp av ett 
fastställt avtal eller ett domstolsbeslut, eftersom rätten att få uppgifter inte antecknas i 
befolkningsdatasystemet [13]. Eftersom uppgiften saknas i befolkningsdatasystemet 
förhindras elektronisk ärendehantering på barnets vägnar. 

Vårdnad i stället för vårdnad om barn som genom ett domstolsbeslut i stället för föräldrarna har anförtrotts en 
eller flera personer som samtyckt till detta beslut 
 

Vårdnad i stället för föräldrarna befriar inte dem från deras försörjningsplikt och medför 
inte skyldighet att försörja barnet för den som har vårdnaden i stället för föräldrarna. När 
ett barn bor permanent hos någon annan än sin förälder, kan domstolen bestämma att 
någon annan än föräldrarna ska ha vårdnaden om barnet. När någon annan förordnas att 
ha vårdnaden i stället för föräldrarna/föräldern upphör deras/dennes vårdnadsförhållande 
till barnet. Om föräldrarna eller den ena av dem är barnets vårdnadshavare, kan 
domstolen anförtro en eller flera personer i stället för föräldrarna vårdnaden om barnet 
bara om det finns särskilt vägande skäl för detta med tanke på barnet. [13] Den som har 
vårdnaden i stället för föräldrarna antecknas som barnets vårdnadshavare i 
befolkningsdatasystemet. 

Vårdnad vid sidan av vårdnad om barn som vid sidan av föräldrarna har anförtrotts en eller flera personer som 
samtyckt till detta beslut 

Vårdnad vid sidan av föräldrarna befriar inte dem från deras försörjningsplikt och medför 
inte skyldighet att försörja barnet för den som har vårdnaden vid sidan av föräldrarna. Den 
som har vårdnaden vid sidan av föräldrarna/föräldern är barnets vårdnadshavare vid 
sidan av dem/denne.[13] Den som har vårdnaden vid sidan av föräldrarna antecknas som 
barnets vårdnadshavare i befolkningsdatasystemet. 

Omyndig en minderårig eller fullvuxen person som förklarats som omyndig enligt lagen om 
förmyndarverksamhet (442/1999) 
 
Med omyndighet avses en sådan rättslig ställning där en person delvis eller inte alls får 
besluta om rättshandlingar som berör hen själv. 
 
Ekonomiska och andra ärenden som berör en person som förklarats omyndig sköts av en 
intressebevakare.  

Intressebevakare en fysisk person som därtill förordnad av förmyndarmyndigheten eller domstol sköter en 
omyndigs ekonomiska ärenden eller annars bevakar hens intressen [14] 
 
Intressebevakaren ska ta hänsyn till huvudmannens vilja och önskemål samt eftersträva 
gott samarbete med denne. Ett förordnande som omfattar skötsel av ärenden som berör 
personen omfattar skötsel av social- och hälsovårdsärenden. Magistraten kan förordna en 
intressebevakare, om en person själv har ansökt om att få en intressebevakare och 
begärt att en viss person ska förordnas till hens intressebevakare. Intressebevakning med 
huvudmannens samtycke kan fastställas i magistraten. Om den sökande inte förstår vad 
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förordnandet av en intressebevakare innebär för hen, kan magistraten inte förordna en 
intressebevakare. Det är då tingsrättens sak att förordna en intressebevakare, liksom i de 
fall där ansökan om intressebevakare har kommit från någon annan än den berörda 
personen själv. I ett barnskyddsärende kan även för ett barn förordnas en 
intressebevakare som för barnets talan i stället för vårdnadshavaren. 

Intressebevakningsfullmakt En fullmakt med stöd av vilken en person ger en annan person rätt att företräda hen i 
ekonomiska eller andra ärenden i händelse av att hen på grund av sitt hälsotillstånd eller 
någon annan motsvarande orsak inte förmår sköta sina angelägenheter [15] 
 
En person kan själv upprätta en intressebevakningsfullmakt på förhand med tanke på 
framtiden [15]. Magistraten fastställer intressebevakningsfullmakten i situationer där 
personens tillstånd har förändrats så att det motsvarar den situation som beskrivs i 
intressebevakningsfullmakten. I intressebevakningsfullmakten namnger fullmaktsgivaren 
en befullmäktigad som har samtyckt till uppgiften samt definierar de angelägenheter som 
fullmakten omfattar. En intressebevakningsfullmakt ska upprättas skriftligt i två ojäviga 
vittnens samtidiga närvaro. 

Elektronisk 
ärendehantering 

utnyttjande av en organisations tjänster med hjälp av data- och kommunikationsteknik 
 
Vid elektronisk ärendehantering kan Suomi.fi-fullmakter utnyttjas för att granska fullmakter 
att sköta ärenden på andras vägnar. E-tjänster kan ta i bruk ärendehantering på andras 
vägnar efter godkännande och konfigurering av tjänsten. Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata publicerar anslutningsanvisningar. 

Suomi.fi-fullmakter En del av Suomi.fi-tjänsten med vars hjälp man kan kontrollera fullmakter att uträtta 
ärenden på en annan persons eller ett företags vägnar 

 Suomi.fi-fullmakter innehåller följande delar och egenskaper: Fullmaktsregister, 
användargränssnitt för att skapa och hantera elektroniska fullmakter, kontrollgränssnitt för 
rätten till ärendehantering på andras vägnar, regelmotor, hanteringsgränssnitt, 
anslutningar till nationella basregister som utgör uppgiftskällor, t.ex. 
befolkningsdatasystemet (BDS), Handelsregistret, företags- och 
organisationsdatasystemet (FODS). 

Regelmotor En egenskap hos Suomi.fi-fullmakter med vars hjälp man sluter sig till om rätt till 
ärendehantering på någon annans vägnar föreligger 

Varje ärendehanteringstjänst har valt bland reglerna i Suomi.fi-fullmakters regelmotor och 
ärendehanteringstjänstens huvudanvändare kan hantera konfigureringen av dessa regler 
med hjälp av hanteringsgränssnittet. 

Befolkningsdatasystemet 
(BDS) 

ett riksomfattande, elektroniskt register som tillhandahålls och underhålls av Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata och som innehåller basuppgifter om finska 
medborgare och utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland 

Vårdnadshavares rätt till ärendehantering på andras vägnar säkerställs med hjälp av 
uppgifter i befolkningsdatasystemet. Suomi.fi-fullmakter frågar efter uppgifter i anslutning 
till rätten av befolkningsdatasystemet. 

Fullmaktsregister ett nationellt datalager med fullmakter som skapats och fastställts för ärendehantering på 
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andras vägnar [7]  

Kanta-tjänster Riksomfattande informationssystemtjänster för behandling av klientuppgifter och 
välfärdsuppgifter inom social- och hälsovården som tillhandahålls och underhålls av FPA 

Kanta-tjänsterna kontrollerar rätten till ärendehantering på andras vägnar i Suomi.fi-
fullmakter. En person som har rätt att sköta ärenden på någon annans vägnar kan läsa 
den minderårigas eller huvudmannens hälsouppgifter via Mina Kanta-sidor. 

Läs mer: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/esittely 
 
2.3. Intressentgrupper med anknytning till ärendehantering på andras vägnar 

Inom social- och hälsovården utvecklas ärendehanteringen på andras vägnar i samarbete med 
finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet 
för hälsa och välfärd samt FPA. Även andra intressentgrupper har anknytning till ärendehanteringen på 
andras vägnar. 
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Tabell 2. Intressentgruppsorganisationer 
ORGANISATION ROLL 

Finansministeriet  

FM 

Finansiering av Suomi.fi-fullmakter. Koppling av tjänsten till den nationella 
servicearkitekturen. 

Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata MDB 

Genomför Suomi.fi-fullmakter som en del av utvecklingsprogrammet för den nationella 
servicearkitekturen med hjälp av befolkningsdatasystemet samt andra basdatalager. 
Produktion och produktifiering av tjänstens lösningsbeskrivning. 

Social- och 
hälsovårdsministeriet  

SHM 

Tolkning av och ändringar i lagstiftningen om social- och hälsovård. Förbindelse med den 
nationella helhetsarkitekturen. Finansiering av social- och hälsovårdens helheter. 

Institutet för hälsa och välfärd 

THL 

Produktion av specifikationer av ärendehantering på andras vägnar, beaktande av social- 
och hälsovårdens särdrag samt styrning av utvecklingsarbetet med Kanta-tjänsterna. 

FPA Införande av ärendehantering på andras vägnar på Mina Kanta-sidor.  

Magistraten Underhåll av det riksomfattande befolkningsdatasystemet, innehåller bland annat 
uppgifter om personer. Magistraten lagrar uppgifter och ändringar från det egna 
verksamhetsområdet. 

Numera del av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

Tjänsteproducenter Producerar e-tjänster som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter. 

Leverantörer av e-tjänster Informationssystemleverantörer som genomför e-tjänster. 

 

2.4. Suomi.fi-fullmakter 

I Suomi.fi-fullmakter kan en person befullmäktiga en annan person eller ett företag att uträtta valda ärenden 
på sina vägnar. En person kan också begära fullmakt att uträtta ärenden på en annan persons eller ett 
företags vägnar och hantera sina fullmakter centraliserat. Fullmakter som beviljats i Suomi.fi-fullmakter 
lagras i det nationella fullmaktsregistret. Suomi.fi-fullmakter finns i bakgrunden till flera av myndigheternas 
ärendehanteringstjänster, där det kontrolleras om en person kan uträtta ärenden på en annan persons eller 
ett företags vägnar (till exempel kan en vårdnadshavare uträtta ärenden på sitt minderåriga barns vägnar 
eller kan den som har rätt att teckna ett företags namn uträtta ärenden på företagets vägnar).  

När en person uträttar ärenden på någon annans vägnar i en e-tjänst gör tjänsten en automatisk förfrågan till 
Suomi.fi-fullmakter. Suomi.fi-fullmakter skickar tillbaka information om huruvida personen har rätt eller 
fullmakt att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Uppgifterna hämtas i basuppgiftsregistren 
(befolkningsdatasystemet och registret över förmynderskapsärenden) och/eller fullmaktsregistret. 
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Bild 1. Ärendehantering andras vägnar [5] 

Suomi.fi-fullmakters uppdaterade innehåll och anvisningar finns på webbplatsen suomi.fi [5]. 

 
2.5. Beskrivning av ärendehantering på andras vägnar 
Med ärendehantering på andras vägnar avses uträttande av ärenden på såväl fysiska personers som 
företags vägnar. I den allmänna beskrivningen behandlas ärendehantering på fysiska personers vägnar. 
 
Ärendehantering på andras vägnar inom social- och hälsovården baserar sig på tre utgångspunkter: vårdnad, 
fullmakt eller intressebevakning. I denna allmänna beskrivning behandlas ärendehantering på grund av 
vårdnad och fullmakt. Mer information om intressebevakningsfullmakt och intressebevakningsförordnande 
finns på webbplatsen https://dvv.fi/sv/intressebevakningsfullmakt 
 
• Ärendehantering på andras vägnar på grund av vårdnad. 

o Vårdnadshavare kan uträtta ärenden på sina minderåriga barns vägnar  
o Rätten gäller när ett vårdnadsförhållande föreligger 

 Ärendehantering på andras vägnar på grund av fullmakt. 
o En person kan befullmäktiga en annan person att sköta ärenden på sina vägnar 
o Fullmaktsgivaren bestämmer hur länge fullmakten gäller 
o Fullmaktsgivaren bestämmer den sakhelhet som fullmakten omfattar 

• Ärendehantering på andras vägnar på grund av intressebevakning 
o Ärendehantering på andras vägnar på grund av intressebevakningsfullmakt 

 Med en intressebevakningsfullmakt kan en person själv på förhand ordna skötseln av 
sina angelägenheter i händelse av att hen senare blir oförmögen att själv sköta sina 
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angelägenheter. Fullmakten träder i kraft först när magistraten har fastställt den. Den 
befullmäktigade kan begära att fullmakten ska fastställas när fullmaktsgivaren har blivit 
oförmögen att sköta sina angelägenheter. 

 
o Ärendehantering på någon annans vägnar på grund av intressebevakningsförordnande. 

 Magistraten eller tingsrätten förordnar en intressebevakare som sköter huvudmannens 
ärenden på dennes vägnar.  

Grundprincipen för ärendehantering på andras vägnar på grund av vårdnad är i praktiken att 
vårdnadsförhållandet mellan vårdnadshavaren och den minderåriga säkerställs. Vårdnadsförhållandena och 
rätten till ärendehantering på andras vägnar kontrolleras i Suomi.fi-fullmakter. Suomi.fi-fullmakter tar inte 
ställning till vad den som uträttar ärenden på någon annans vägnar får och kan göra med stöd av sin rätt. 
Gränserna för rättigheterna för den som uträttar ärenden på någon annans vägnar bestäms i respektive e-
tjänst som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter. 
 
Vid ärendehantering på grund av fullmakt ger fullmaktsgivaren en annan fysisk person genom fullmakt rätt 
att agera på sina vägnar. Till skillnad från ärendehantering på andras vägnar på grund av vårdnad anger 
fullmaktsgivaren den sakhelhet som fullmakten gäller. Dessutom specificerar fullmaktsgivaren fullmaktens 
giltighetstid. Den grundläggande utgångspunkten när fullmakten ges är att fullmaktsgivaren har rätt och 
möjlighet att begränsa vad den som uträttar ärenden på hens vägnar få göra med stöd av fullmakten. 
 
I bild 2 beskrivs den helhet av elektronisk ärendehantering på andras vägnar som informationssystemen och 
registren möjliggör. Ärendehanteringen på en annan persons vägnar sköts av den befullmäktigade, som är 
en fysisk myndig person med rättshandlingsförmåga. Fullmaktsgivare är huvudmannen, som kan vara 
minderårig, myndig eller stå under intressebevakning.  
 

 
Bild 2. Ärendehanteringen på andras vägnar som helhet 
 
 

2.6. Nuläget beträffande elektronisk ärendehantering på andras vägnar  

Rätten till elektronisk ärendehantering på andras vägnar kan inom hälso- och sjukvården kontrolleras med 
hjälp av den nationella tjänsten vid ärendehantering på minderårigas vägnar och ärendehantering på grund 
av fullmakt (Bild 3). På Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor har det varit möjligt att uträtta ärenden på 
minderårigas vägnar sedan 2016. För närvarande kan ärendehantering på andras vägnar utnyttjas även i 
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hälso- och sjukvårdens andra e-tjänster, till exempel Essotes Hyvis.fi-tjänst, Brahestadsregionens 
välfärdssamkommuns Nettirassi.fi-tjänst, Kajanalands OmaSote-tjänst och Uleåborgs Oulunomahoito.fi-
tjänst. 

 

 

Bild 3. Elektronisk ärendehantering på någon annans vägnar inom hälso- och sjukvården i nuläget  

Inom hälso- och sjukvården har ärendehanteringen på minderårigas vägnar genomförts stegvis. För 
närvarande får vårdnadshavaren uträtta ärenden på sina minderåriga barns vägnar som är under 10 år på 
Mina Kanta-sidor. Ärendehanteringen på minderårigas vägnar utvidgas till att omfatta alla under 18 år när 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har möjlighet att registrera den minderårigas 
ståndpunkt till att uppgifter utlämnas till vårdnadshavaren i en form som informationssystemen kan utnyttja. 

Elektronisk ärendehantering med fullmakt inom hälso- och sjukvården är möjlig i Suomi.fi-fullmakter. 
Tjänsten utnyttjas ännu inte i någon större utsträckning i e-tjänster. Det finns planer på att ta i bruk 
ärendehantering med fullmakt på Mina Kanta-sidor 2019. Uppdaterade uppgifter om e-tjänster som utnyttjar 
Suomi.fi-fullmakter kan kontrolleras på adressen: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-
fullmakter/tjanster-som-anvander-suomifi-fullmakter. 
 
Inom socialvården kan man ännu inte utnyttja den nationella tjänsten för att kontrollera rätt till 
ärendehantering på andras vägnar i e-tjänster. Mina Kanta-sidor tas i bruk inom socialvården 2020.  
 
 
 
3. Ärendehantering på minderårigas vägnar 
3.1. Allmänt 

Vårdnaden om ett barn omfattar skötsel av barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavare är barnets 
föräldrar eller de som anförtrotts vårdnaden om barnet. Vårdnaden upphör då barnet fyller 18 år eller om 
barnet därförinnan ingår äktenskap. (Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 1983/361.) 
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Vårdnadshavare för ett barn som är fött inom äktenskapet är bägge föräldrarna, om det inte har bestämts 
något annat. Uppgiften om vårdnadshavare finns antecknad i befolkningsdatasystemet. När ett barn är fött 
utom äktenskapet ska faderskapet utredas i enlighet med faderskapslagen. När faderskapet har fastställts 
antecknas fadern som barnets officiella vårdnadshavare och han kan uträtta ärenden på barnets vägnar. 
Föräldrar som inte är gifta med varandra kan komma överens om att vårdnaden om barnet anförtros båda 
eller endast den ena av föräldrarna. 

Barnets vårdnadshavare är skyldiga att samarbeta. Barnets vårdnadshavare ansvarar gemensamt för de 
uppgifter som hör till vårdnaden om barnet och fattar gemensamt beslut som gäller barnet, om inte något 
annat är föreskrivet eller bestämt. 

Vårdnadshavaren företräder också barnet i frågor som gäller barnet. Vårdnadshavaren har rätt att bestämma 
om barnets vård och i andra personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren har rätt att få information om 
angelägenheter som berör barnet från olika myndigheter. Enligt 4 § i lagen om förmyndarverksamhet är 
intressebevakare för en minderårig vårdnadshavarna, om inte domstolen har befriat vårdnadshavaren från 
intressebevakningsuppdraget. 

För att kontrollera rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar utnyttjas uppgifter i 
befolkningsdatasystemet. Med stöd av lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdatas certifikattjänster (21.8.2009/661) utlämnas till statliga och kommunala myndigheter de 
uppgifter som föreskrivs i lag eller förordning och de uppgifter som behövs för att sköta de uppdrag som 
bestäms eller förskrivits för dem. I 34 § om annat utlämnande av uppgifter föreskrivs följande: Enskilda 
uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet och som gäller specificerade personer får behandlas i 
kontakt-, adress- och andra motsvarande informationstjänster för personliga eller därmed jämförbara 
sedvanliga privata syften. I samband med sådana tjänster får det bara lämnas ut uppgifter om personens 
nuvarande namn och adress och andra kontaktuppgifter samt om att personen är vid liv. Uppgifter i 
befolkningsdatasystemet får utlämnas endast om lagbestämda förutsättningar för att lämna ut uppgifter 
föreligger. I 36 § föreskrivs om spärrmarkering och där sägs att om en person har grundad och uppenbar 
anledning att misstänka att hans eller hennes eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad, kan en 
spärrmarkering på ansökan göras i befolkningsdatasystemet. 

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan man kontrollera en persons fullmakter samt befogenheter att uträtta 
ärenden elektroniskt på en annan persons eller ett företags vägnar. När fullmakter kontrolleras gör e-tjänsten 
en automatisk förfrågan till Suomi.fi-fullmakter, som meddelar som svar huruvida personen i fråga har rätt 
eller fullmakt att uträtta ärenden på någon annans vägnar.  
 
Suomi.fi-fullmakter kontrollerar faktorerna på följande bild för olika roller. De punkter som angetts med grönt 
på bilden möjliggör ärendehantering på andras vägnar medan de röda hindrar ärendehantering på andras 
vägnar. De punkter som är angivna med grått kan väljas av e-tjänsten. E-tjänsten får bestämma om 
egenskapen inverkar på rätten till ärendehantering på andras vägnar. 
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Bild 4. Suomi.fi-fullmakters regelmotors logik vid ärendehantering på minderårigas vägnar 
 
Suomi.fi-fullmakter kontrollerar om den minderårigas och vårdnadshavarens personbeteckningar finns i 
befolkningsdatasystemet och om personerna lever. Dessutom kontrolleras att den person 
(vårdnadshavaren) som vill uträtta ärenden på den minderårigas vägnar inte själv har intressebevakare.  

Vårdnadshavaren ska vara den minderårigas lagliga vårdnadshavare. Om en person inte är antecknad i 
befolkningsdatasystemet som den minderårigas vårdnadshavare får hen inte uträtta ärenden på den 
minderårigas vägnar. Om det finns ett avtal eller förordnande om delad vårdnad, inverkar avtalets eller 
förordnandets innehåll på rätten att uträtta ärenden. Om avtalet gäller endast boendearrangemangen, får 
ärenden uträttas på den minderårigas vägnar.  

Om den minderåriga eller bägge vårdnadshavarna berörs av spärrmarkering går det inte att uträtta ärenden 
på den minderårigas vägnar. Om endast den ena vårdnadshavaren berörs av spärrmarkering, kan den 
vårdnadshavare som har spärrmarkering uträtta ärenden på den minderårigas vägnar. Spärrmarkering 
hindrar den vårdnadshavare som inte har spärrmarkering från att uträtta ärenden eftersom uppgifterna om 
den vårdnadshavare som har spärrmarkering inte kan kontrolleras. Egen spärrmarkering för den 
vårdnadshavare som uträttar ärenden inverkar inte på ärendehanteringen. Om barnet har spärrmarkering 
kan ingendera föräldern uträtta ärenden på barnets vägnar. Dessa villkor skyddar uppgifter som omfattas av 
spärrmarkering. 

Suomi.fi-fullmakter kan dessutom bestämma andra regler som hindrar uträttandet av ärenden. 
Användningen av tjänsten förhindras om en av kontrollreglerna uppfylls. 

Om den minderåriga är omhändertagen får e-tjänsten bestämma om omhändertagandet inverkar på rätten 
att uträtta ärenden på den minderårigas vägnar. I princip ska omhändertagande inte förhindra 
ärendehantering på den minderårigas vägnar när vårdnadsförhållandet till den minderåriga fortfarande 
gäller.   

Den minderårigas ålder kan också begränsa ärendehanteringen på hens vägnar. I nuläget är SHM:s linje att 
möjligheten till ärendehantering kan erbjudas vårdnadshavare till barn under 10 år, eftersom uppgifter om 
bedömning av den minderårigas mognad och eventuella förbud mot utlämnande av uppgifter ännu inte kan 
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lagras på ett heltäckande sätt i patientuppgifterna. Alla uppgifter som gäller minderåriga visas för 
vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor när den tjänsteleverantör inom hälso- och sjukvården som vårdar den 
minderåriga använder ett patientdatasystem där en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har 
möjlighet att ta ställning till den minderårigas förmåga att besluta om sin vård och anteckna uppgifter om 
förbud mot utlämnande av uppgifter. Kraven på patientdatasystemen beskrivs i det funktionella 
specifikationsdokumentet om utlämnande av uppgifter om minderåriga till vårdnadshavare inom hälso- och 
sjukvården [2]. 

Om en e-tjänst inom hälso- och sjukvården inte gör det möjligt att läsa minderårigas patientuppgifter, kan 
ärendehantering på andras vägnar möjliggöras även i fråga om barn i åldern 10–18 år i dessa begränsade e-
tjänster. 
 
Inom socialvården baserar sig rätten till elektronisk ärendehantering på andras vägnar på samma 
vårdnadsregler som inom hälso- och sjukvården. Inom socialvården är riktlinjen att ärendehanteringen på 
andras vägnar gäller minderåriga utan åldersgränser, dock så att man beaktar den minderårigas rätt att 
förbjuda att hens uppgifter utlämnas till vårdnadshavarna [3]. Efter att övergångsperioden inom hälso- och 
sjukvården har gått ut och de ändringar som behövs i patientdatasystemen har gjorts, tillämpas inga 
åldersgränser vid uträttandet av ärenden på minderårigas vägnar inom social- och hälsovården.  
 
Regelmotorns regler presenteras i detalj på eSuomi-tjänstens webbplats: 
https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/tekninen-yleiskuvaus 

 

3.2. Processerna för ärendehantering på andras vägnar 

Elektronisk ärendehantering på en minderårigs vägnar baserar sig på existerande uppgifter om 
vårdnadsförhållandet i basregistren. Befolkningsdatasystemet är källa för uppgifter om vårdnadsförhållanden 
och andra uppgifter om rätt att uträtta ärenden. Befolkningsdatasystemet tillhandahåller uppgifterna för 
Suomi.fi-fullmakter, som återsänder det svar om rätten till ärendehantering på andras vägnar som utgör 
slutledning av uppgifterna till den e-tjänst eller det informationssystem som utnyttjar svaret. Processen har 
två faser. I den första fasen (1) kontrolleras uppgifterna om den som uträttar ärenden och hämtas de barn 
som hen har vårdnaden om ur registret. I den andra fasen (2) kontrolleras rätten att uträtta ärenden på den 
minderårigs vägnar som den som uträttar ärenden har valt. 

Man har också diskuterat ett alternativ där rätten till ärendehantering på andras vägnar startar direkt med fas 
två. Detta förutsätter att e-tjänsten redan har uppdaterade uppgifter om de minderåriga som den som uträttar 
ärenden har vårdnaden om. 
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Bild 5. Kontroll av rättigheter vid ärendehantering på minderårigas vägnar, vårdnaden kontrolleras i två faser 
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3.2.1 Kontroll av vårdnadshavarens rätt uträtta ärenden på minderårigas  
vägnar vid elektronisk ärendehantering 

I det följande beskrivs processen för elektronisk ärendehantering på minderårigas vägnar. 

 
Bild 6. Processen för kontroll av vårdnadshavarens rätt att uträtta ärenden på minderårigas vägnar 
 
I bägge faserna sluter sig Suomi.fi-fullmakter med stöd av regelmotorn till om rätt att uträtta ärenden på den 
minderårigas vägnar föreligger. Regelmotorns slutledningsregler konfigureras utifrån behoven och kraven 
hos respektive e-tjänst som använder Suomi.fi-fullmakter. 

UTGÅNGSLÄGE: Den som uträttar ärenden på den minderårigas vägnar har loggat in i e-tjänsten med stark 
autentisering. 

1: Den som uträttar ärenden väljer funktion [DEN SOM UTRÄTTAR ÄRENDEN] 
Den som uträttar ärenden på den minderårigas vägnar startar processen genom att välja funktion i e-
tjänsten. Detta kan ske genom att klicka på t.ex. en knapp eller länk. 

2: Startar funktionen [E-TJÄNSTEN] 
E-tjänsten startar processen genom att anropa Suomi.fi-fullmakter.  

3: Hämtar uppgifter om den som uträttar ärenden och de minderåriga [SUOMI.FI-FULLMAKTER] 
Suomi.fi-fullmakter hämtar uppgifter om de minderåriga. Vid sökningen kontrolleras uppgifterna om den som 
uträttar ärenden och hämtas de personer som hen har vårdnaden om. 

4: Kontrollerar uppgifter om den som uträttar ärenden och de minderåriga [SUOMI.FI-FULLMAKTER] 
Suomi.fi-fullmakter hämtar de personer som den som uträttar ärenden har vårdnaden om i registret. 
Suomi.fi-fullmakter återsänder uppgifterna som regelmotorns resultat (J/N) till e-tjänsten. 

5: Föreligger rätt? [E-TJÄNSTEN/DEN SOM UTRÄTTAR ÄRENDEN] 
E-tjänsten får regelmotorns resultat och/eller en lista över minderåriga från Suomi.fi-fullmakter. 
 
Processen kan framskrida på följande alternativa sätt: 
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Regelmotor: Ja Regelmotor: Nej 

6a: Visar de minderåriga  
[E-TJÄNSTEN] / 
Ser de minderåriga  
[DEN SOM UTRÄTTAR ÄRENDEN] 

 
Den som uträttar ärenden ser de minderåriga som e-
tjänsten visar 

 
> PROCESSEN FORTSÄTTER 

6b: Meddelar att det inte finns några minderåriga eller att det 
inte går att uträtta ärenden på deras vägnar  
[E-TJÄNSTEN] / 
Får information om att det inte går att uträtta ärenden  
[DEN SOM UTRÄTTAR ÄRENDEN] 
 
E-tjänsten meddelar att det inte går att uträtta ärenden på 
den minderårigas vägnar. 

 
> PROCESSEN AVSLUTAS 

7: Välj den person på vars vägnar ärenden uträttas [DEN SOM UTRÄTTAR ÄRENDEN] 
Den som uträttar ärenden väljer i listan över minderåriga den person på vars vägnar hen vill uträtta ärenden. 

8: Uppgifter om den valda minderåriga sänds [E-TJÄNSTEN] 
E-tjänsten förmedlar personbeteckningen för den minderåriga som vårdnadshavaren valt till Suomi.fi-
fullmakter.  

9: Startar preciserande sökning av den valda minderåriga och andra vårdnadshavare [SUOMI.FI-
FULLMAKTER] 
Suomi.fi-fullmakter startar sökningen genom förfrågan. Vid sökningen kontrolleras uppgifterna om 
vårdnadshavaren, den minderåriga samt andra vårdnadshavare i enlighet med följande tabell. 

10: Kontrollerar om rätt att uträtta ärenden på den minderårigas vägnar föreligger? [SUOMI.FI-
FULLMAKTER] 
Suomi.fi-fullmakter kontrollerar utifrån uppgifterna i sökförfrågan om rätt att uträtta ärenden på den 
minderårigas vägnar föreligger. 

Suomi.fi-fullmakter återsänder regelmotorns resultat (J/N) till kundsystemet jämte motivering till ett eventuellt 
hinder mot ärendehantering på den minderårigas vägnar. 

Vid konfigureringen av ärendehanteringen på andras vägnar kan man också avtala om den 
noggrannhetsnivå med vilken informationen om regelmotorns resultat återsänds till e-tjänsten. 

11: Föreligger rätt? [E-TJÄNSTEN/DEN SOM UTRÄTTAR ÄRENDEN] 
Det elektroniska ärendehanteringssystemet får regelmotorns resultat och/eller uppgifter om den som uträttar 
ärenden och den person på vars vägnar ärenden uträttas från Suomi.fi-fullmakter. 

Processen kan framskrida på följande alternativa sätt: 

Regelmotor: Ja Regelmotor: Nej 

12a: Visar uppgifter om den som uträttar ärenden och 
den minderåriga på vars vägnar ärenden uträttas, 
startar ärendehanteringen 
[E-TJÄNSTEN] / 
Ser uppgifter om den som uträttar ärenden och den 

12b: Meddelar att det inte går att uträtta ärenden på den 
minderårigas vägnar [E-TJÄNSTEN] /  
Får information om att det inte går att uträtta ärenden på 
den minderårigas vägnar  
[DEN SOM UTRÄTTAR ÄRENDEN] 
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Regelmotor: Ja Regelmotor: Nej 

minderåriga på vars vägnar ärenden uträttas, får 
tillstånd att uträtta ärenden  
[DEN SOM UTRÄTTAR ÄRENDEN] 
Den som uträttar ärenden på den minderårigas vägnar ser 
ett positivt sökresultat i e-tjänsten 

> PROCESSEN FORTSÄTTER 

E-tjänsten meddelar kunden att det inte går att uträtta 
ärenden på den minderårigas vägnar. 
> PROCESSEN AVSLUTAS 

BESLUT: E-tjänsten har uppgifter både om den person på vars vägnar ärenden uträttas och om den som 
uträttar ärenden. Ärendehanteringen på den minderårigas vägnar kan börja om vårdnaden är fastställd och 
det inte finns något annat hinder mot ärendehanteringen. 

 

3.2.2. Kontroll av vårdnadshavarens rätt att uträtta ärenden på servicestället 

Tyngdpunkten i specifikationen av ärendehantering på andras vägnar ligger på att möjliggöra elektronisk 
ärendehantering på andras vägnar. En betydande del av ärendehanteringen på andras vägnar sker 
fortfarande fysiskt på serviceleverantörens serviceställe. Målet för ärendehantering på servicestället är att 
rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar kontrolleras elektroniskt. Detta förutsätter ett gränssnitt till 
Suomi.fi-fullmakter där yrkesutbildade personer inom social- eller hälsovården kan kontrollera den 
minderårigas vårdnadsförhållanden. Den första versionen av denna Suomi.fi-kontrolltjänst är redan i 
användning.   
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4. Ärendehantering med fullmakt 
4.1. Allmänt 

Bestämmelser om fullmaktspraxis finns i första hand i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område (228/1929). Med hjälp av en fullmakt kan en person befullmäktiga en annan person att begå 
rättshandlingar på sina vägnar. Om den befullmäktigade överskrider sina befogenheter binder den handling 
som den befullmäktigade utfört inte fullmaktsgivaren. Till övriga delar baserar sig fullmaktspraxis i första 
hand på rättspraxis och ställningstaganden i juridisk litteratur. 

I en fullmakt ska antecknas fullmaktsgivaren, den befullmäktigade, datum när fullmakten börjar och upphör 
samt vad fullmakten gäller. I det följande listas fullmaktens innehåll närmare: 

• fullmaktsgivare (huvudman) 

o personbeteckning, släktnamn, förnamn 
o kontroll av rättshandlingsförmågan 

• befullmäktigad (ombud, fullmaktstagare) 

o personbeteckning, släktnamn, förnamn 
o kontroll av rättshandlingsförmågan 

• tidpunkt då fullmakten börjar 

o DD/MM/ÅÅÅÅ 

• tidpunkt då fullmakten upphör 

o DD/MM/ÅÅÅÅ 

• vad fullmakten gäller 

o ärendekategori 
o fullmaktskod 
o beskrivning av befogenheten 

En nationell fullmaktslösning har genomförts som en del av tjänsten Suomi.fi. Suomi.fi-fullmakter erbjuder en 
helhet för ärendehantering på andras vägnar på grund av fullmakt. I Suomi.fi-fullmakter kan en medborgare 
upprätta och återkalla fullmakter. Upprättandet av en fullmakt förutsätter stark autentisering av medborgaren. 
Utvecklandet av Suomi.fi-fullmakter fortsätter för att göra det möjligt även för personer som inte har den 
utrustning eller de färdigheter som krävs för stark autentisering att upprätta fullmakter. I praktiken förutsätter 
detta att myndigheten erbjuds ett användargränssnitt och att myndigheten upprättar en fullmakt i Suomi.fi-
fullmakter för en identifierad person på dennes vägnar.    
 
Mer information för organisationer som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter finns på webbplatsen 
https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/esittely. En tjänst för medborgarna finns på webbplatsen 
https://www.suomi.fi/fullmakter-identifiera-dig. 
 
För att inrikta fullmakten används fullmaktskoder. Genom fullmaktskoden och beskrivningen av den 
begränsas fullmaktsbefogenheten, dvs. vilken sak fullmakten gäller. Fullmaktskoderna är nationella 
branschoberoende koder som har byggts in i Suomi.fi-fullmakter. Det är nödvändigt att fullmakten är 
strukturerad och kan uttryckas med hjälp av enhetliga koder så att fullmakten kan utnyttjas utan att någon 
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människa tolkar varje enskilt fall. Fullmaktskoden och befogenhetsbeskrivningen begränsar 
fullmaktsbefogenheten, dvs. den sak som fullmakten gäller. Fullmaktskoderna indelas i ärendekategorier, 
som gör det lättare för kunderna att gruppera och hitta fullmaktskoderna. Ärendekategorin är bara ett 
hjälpmedel för klassificeringen, den har inget direkt att göra med själva inriktningen av fullmakten. 
 
För Suomi.fi-fullmakters del är den nationella och branschoberoende riktlinjen att utgångspunkten för en 
fullmakt är det ärende (”vad”, inte ”hur”) för vilket fullmakten ges. Fullmakten begränsar inte organisationen 
eller ärendehanteringskanalen. Fullmaktens djup begränsas inte i princip eller i  regel. Detta betyder att det 
inte upprättas separata fullmakter för rätt att läsa handlingar och rätt att uträtta ärenden. Beträffande 
ärendekategorier, fullmaktskoder och befogenhetsbeskrivning kan sammanfattningsvis sägas att [6]: 
 
• Ärendekategorin grupperar fullmaktskoderna, men den används inte fär att inrikta själva fullmakten 

• Fullmaktskoden begränsar fullmaktsbefogenheten 

• Befogenhetsbeskrivningen beskriver fullmaktsbefogenheter 

Fullmaktskoden och befogenhetsbeskrivning bör ur fullmaktsgivarens och den befullmäktigades synvinkel 
vara sådana att fullmaktens innebörd är lätt att förstå. Beskrivningarna av fullmaktskoden ska [6]: 
• vara tydliga och lättförståeliga 

• berätta vad givandet av fullmakten i praktiken betyder för fullmaktsgivaren och vilka rättigheter den 
befullmäktigade har 

• svara på frågan ”vad” (inte ”hur”). I beskrivningen ska det inte hänvisas till någon enskild tjänst eller 
tjänsts funktion, utan beskrivningen ska klarlägga vad man kan göra med hjälp av fullmakten. 

• förenliga med lag och avtalen på området 

 

4.2. Fullmakt och fullmaktskod inom hälso- och sjukvården 

Inom hälso- och sjukvården gäller fullmakten skötseln av hälso- och sjukvårdsärenden på ett heltäckande 
sätt. I tabellen nedan specificeras ärendekategori, fullmaktskod och befogenhetsbeskrivning för fullmakten 
att sköta hälso- och sjukvårdsärenden. 
 
Ärendekategori 

Social- och hälsovård 

Fullmaktskod 

Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården 

Fullmaktsbeskrivning 
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden inom hälso- och sjukvården. 
Den befullmäktigade kan 
• granska uppgifter som gäller fullmaktsgivarens hälsa 
• göra och ändra tidsbeställningar inom hälso- och sjukvården 
• meddela och ta emot uppgifter som gäller fullmaktsgivarens hälsa. 
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Befogenhetsbeskrivningen ”läsa uppgifter om fullmaktsgivarens hälsotillstånd” i hälso- och 
sjukvårdsfullmakten innefattar alla uppgifter om hälso- och sjukvårdstjänster, inbegripet rätt att läsa uppgifter 
om personens medicinering.  

När det gäller inriktningen av hälso- och sjukvårdsfullmakten funderade man på olika alternativa sätt att 
begränsa befogenheterna. Efter diskussioner stannade man inom hälso- och sjukvården för att fullmakten 
ska gälla skötseln av hälso- och sjukvårdsärenden på ett heltäckande sätt. 

En mera begränsad fullmakt upplevdes som mycket utmanande i praktiken. Fullmakt för enskilda funktioner 
skulle splittra upp befogenheterna i små bitar, och avgränsningarna skulle i praktiken göra fullmakterna 
komplicerade. 
 
För hälso- och sjukvårdens del undersöktes om den befintliga Social- och hälsovårdens servicenomenklatur 
kunde utnyttjas liksom en diagnosbaserad inriktning av fullmakterna. Ingetdera av dessa sätt lämpade sig. 
Servicenomenklaturen har en inskriven aktörsfördelning och den spjälker upp de naturliga vårdkedjorna. 
Bägge dessa saker strider mot den nationella grundläggande linjen som är att fullmakterna ska vara 
ärendebaserade. Problemet med diagnosbaserad inriktning är hur man ska begränsa uppgifterna så att de 
visas diagnosspecifikt.  

 
4.3. Fullmakt och fullmaktskod för uträttande av apoteksärenden 

Förutom fullmakten för uträttande av hälso- och sjukvårdsärenden kommer en separat fullmakt för 
apoteksärenden att tas i bruk. Med denna fullmakt kan en person befullmäktiga en annan person att uträtta 
hens ärenden på apoteket och i apotekets e-tjänster.  Fullmakten som gäller skötsel av hälso- och 
sjukvårdsärenden på andras vägnar gör det inte möjligt att uträtta apoteksärenden på andras vägnar. 

I tabellen specificeras ärendekategori, fullmaktskod och befogenhetsbeskrivning för fullmakten att sköta 
apoteksärenden. 

Ärendekategori 

Social- och hälsovård 

Fullmaktskod 

Apoteksärenden 

Befogenhetsbeskrivning 
Med den fullmakten kan den befullmäktigade: 

• hämta ut läkemedel på apoteket på fullmaktsgivarens vägnar 
• be apoteket förnya fullmaktsgivarens recept 
• be apoteket granska och ge information om förmånsuppgifter som gäller fullmaktsgivarens recept och 

läkemedel 
• ge samtycke till att apoteket makulerar fullmaktsgivarens recept 
• be om ett sammandrag av fullmaktsgivarens recept 

 

4.4. Fullmakt och fullmaktskod inom socialvården 

Inom socialvården inriktas fullmakten så att den täcker skötseln av socialvårdsärenden. Den befullmäktigade 
företräder fullmaktsgivaren vid skötseln av socialvårdsärenden. I tabellen nedan specificeras ärendekategori, 
fullmaktskod och befogenhetsbeskrivning för fullmakten att sköta socialvårdsärenden. 
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Ärendekategori 

Social- och hälsovård 

Fullmaktskod 

Uträtta ärenden inom socialvården 

Fullmaktsbeskrivning 
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade: 
• granska fullmaktsgivarens kunduppgifter inom socialvården 
• söka socialtjänster på fullmaktsgivarens vägnar 
• få information om beslut angående fullmaktsgivarens socialvård 
• meddela och ta emot uppgifter om fullmaktsgivarens socialvård 
 
Inom socialvården stannade man med följande motivering för att ange som riktlinje att heltäckande koder 
används vid inriktningen av fullmakterna: 
 

• Det är lätt för både huvudmannen och den befullmäktigade att förstå vad fullmakten gäller 

• I begynnelsefasen är det bättre att börja med en enkel modell, erfarenheten visar om det finns 
tilläggsbehov 

• Den nationella modellen fungerar som en omfattande fullmakt som täcker helheten och som utgör 
utgångspunkt för lokala tillämpningar 

Den heltäckande fullmaktskoden gäller alla klientuppgifter som lagrats om klienten inom socialvården.  Den 
befullmäktigade har rätt se samma klientuppgifter om fullmaktsgivaren som fullmaktsgivaren själv ser. En 
yrkesutbildad person inom socialvården kan hindra att vissa handlingar visas för klienten, och då kan inte 
heller den befullmäktigade se uppgifterna.  
 
Problemen med en heltäckande fullmakt ansågs vara bland annat klientens tidigare klientrelationer till 
socialvården, som fullmaktsgivaren inte vill att den befullmäktigade ska se, eller någon annan eventuell 
klientrelation som fullmaktsgivaren inte vill ge fullmakt för. Fullmaktskoden kan uppdateras om erfarenheten 
visar att det behövs.  
 
Förutom en fullmaktskod som täcker helheten funderade man också på andra alternativ för inriktningen av 
fullmaktskoden: fullmakt som ges serviceuppgiftsspecifikt och begränsad fullmakt som ges 
socialservicespecifikt. Serviceuppgiftsspecifik fullmakt betyder att klienten befullmäktigar en person att agera 
på sina vägnar till exempel endast i ärenden som gäller service för personer med funktionsnedsättning. 
 
Motiveringen till varför serviceuppgiftsspecifik begränsning inte genomfördes var följande faktorer:  

• Serviceuppgifterna är nödvändigtvis inte särskilt klara för medborgarna 
• Många serviceuppgifter omfattar flera former av socialservice 
• Klienten kan omfattas av flera serviceuppgifter än en 
• Möjligheten till sammanblandningar är stor utan ingående kännedom om socialvårdens struktur 

I fråga om en begränsad socialservicespecifik fullmakt togs som exempel utkomststöd, där det är vanligt 
med ärendehantering på andras vägnar. Problemet med socialservicespecifik fullmakt ansågs vara: 
• En socialservicespecifik fullmakt innebar en alltför exakt och detaljerad begränsning, så den sågs inte 

som ett förnuftigt alternativ att genomföra i begynnelsefasen   
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• Det kan komma fram andra socialservicespecifika behov (som är lätta att motivera), och då är det 
arbetsdrygt att uppdatera fullmakten. Det är bäst att först etablera en verksamhetsmodell för elektronisk 
ärendehantering på någon annans vägnar inom hela socialvården.  

 
4.5. Ärendekategorier 

Social- och hälsovården utgör en enhetlig ärendekategori (Bild 7.). Den kombinerade ärendekategorin binder 
samman hälso- och sjukvården, socialvården och apoteksärenden, som ur klientens synvinkel ligger nära 
varandra. Ärendekategoriindelningen har dock ingen direkt inverkan på själva fullmakten. Den enda faktorn 
som påverkar inriktningen av fullmakten är fullmaktskoden. 

 
Bild 7. Ärendekategorier 

 

4.6. Skapande av fullmakter och uträttande av ärenden med fullmakt 

Suomi.fi-fullmakter kontrollerar de olika fullmaktsparternas befogenheter i enlighet med bild 8. Kontroll görs 
när fullmakten skapas och när ärenden uträttas med fullmakten. De punkter som är angivna med grönt på 
bilden gör det möjligt att skapa fullmakt och de röda hindrar det. 

  
Bild 8. Regler för ärendehantering med fullmakt 
 
Suomi.fi-fullmakter kontrollerar om fullmaktsgivarens och den befullmäktigades personbeteckningar finns i 
befolkningsdatasystemet och om personerna lever. Varken fullmaktsgivaren eller den befullmäktigade får stå 
under intressebevakning.  
 
Om intressebevakare förordnas för fullmaktsgivaren och den befullmäktigade efter det att fullmaktsgivaren 
skapat en fullmakt för den befullmäktigade, förfaller fullmakten, dvs. den befullmäktigade får inte längre 
uträtta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar.  
 
På webbplatsen Suomi.fi går man igenom uträttandet av ärenden på andras vägnar och givandet av fullmakt, 
bland annat hur fullmaktsgivaren startar skapandet av en fullmakt: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-
stod/information-om-fullmakter 
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5. Riktlinjer för elektronisk ärendehantering på andras vägnar  
inom social- och hälsovården 
Nedan presenteras de riktlinjer som hänför sig till genomförandet av elektronisk ärendehantering på andras 
vägnar inom social- och hälsovården samt redogörs för de tekniska specialvillkoren för ärendehantering på 
andras vägnar. De regler som specificeras i Suomi.fi-fullmakter konfigureras för social- och hälsovårdens del 
så att de börjar motsvara dessa riktlinjer. Huvudsyftet med konfigureringen är att göra det möjligt att utnyttja 
Suomi.fi-fullmakter på ett så branschoberoende sätt som möjligt på nationell nivå. Vid behov och av 
särskilda skäl kan social- och hälsovårdens gemensamma regler modifieras servicespecifikt. 
 
De principer som presenteras nedan utgår från social- och hälsovårdens behov och riktlinjer. De regler som 
utarbetas i andra branscher kan avvika från dessa. Riktlinjerna sågs över och uppdaterades i samband med 
detta arbete och det säkerställdes att de lämpar sig även för socialvården. Skillnaderna mellan socialvården 
och hälso- och sjukvården gäller i första hand handlingarnas metadata, så riktlinjerna kan betraktas som 
allmängiltiga. En del av riktlinjerna har specificerats i Suomi.fi-fullmakter som regelmotor för uträttandet av 
ärenden på minderårigas vägnar samt som regler för ärendehantering med fullmakt.   
 
Suomi.fi-fullmakters regelmotorversion kan kontrolleras på webbplatsen: 
https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/tekninen-yleiskuvaus [9] 
 

5.1. Riktlinjer och begränsningar för ärendehantering på andras vägnar 

Ärendehanteringen på andras vägnar är förenad med riktlinjer och begränsningar som gäller utlämnandet av 
uppgifter och de iakttas utan undantag. Riktlinjerna och begränsningarna baserar sig på bland annat lagar 
och förordningar.  

Den som uträttar ärenden på någon annans vägnar agerar i regel på samma sätt som sin huvudman. Hen 
ser samma uppgifter som huvudmannen och kan utföra samma rättshandlingar och viljeyttringar, om inte 
rättshandlingen i fråga är uttryckligen personlig enligt lagstiftningen. Den som uträttar ärenden på någon 
annans vägnar får se särskilt känsliga uppgifter samt uppgifter som skyddas av huvudmannens 
utlämningsförbud. Ärendehantering på någon annans vägnar förutsätter inte samtycke (i Kanta-tjänsterna). 
En minderårigs vårdnadshavare visas inte uppgifter vars utlämnande den minderåriga har förbjudit.  

Den som uträttar ärenden på någon annans vägnar identiferas med huvudmannen i 
ärendehanteringssituationer, så det finns i regel inget behov av att särskilja uppgifter som huvudmannen och 
den som uträttar ärenden på huvudmannens vägnar registrerar i e-tjänster.   
 
Ärendehantering på andras vägnar ska alltid gå att loggföra och vid behov utreda i efterhand. 
 
Det är inte möjligt att uträtta ärenden på avlidnas vägnar. Andra ärendehanteringskanaler ska användas i 
situationer där man har behov och rätt att få se en avliden persons klienthandlingar eller patientuppgifter och 
behov av att uträtta ärenden på en avliden persons vägnar. Det finns bestämmelser om saken i 13 § 3 mom. 
5 punkten i patientlagen samt i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973). För att man ska få uppgifter ur 
handlingar som gäller en avliden förutsätts i praktiken alltid en motiverad skriftlig ansökan till 
verksamhetsenheten för social- och hälsovården och dess beslut om saken. [1]  
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Patienthandlingar som innehåller en annan parts uppgifter visas inte för den som uträttar ärenden på någon 
annans vägnar. Inom hälso- och sjukvården är sådana handlingar som innehåller uppgifter om en annan part 
(t.ex. den andra föräldern) särskilt angivna i handlingens metadata. Dessa uppgifter visas inte för 
huvudmannen och inte heller för den som uträttar ärenden på huvudmannens vägnar. [1] Inom socialvården 
är situationen en annan. Saker som rör andra parter får inte antecknas i handlingarna, såvida inte det är 
nödvändigt för klientens ärende. Den som upprättar handlingen ska överväga huruvida handlingarna ska 
märkas som handlingar med specialinnehåll, varvid de inte visas i Min Kanta för klienten själv eller för 
personer som uträttar ärenden på klientens vägnar (se nedan). Socialvården kan också upprätta 
gemensamma handlingar för flera klienter. Då talas det om ett gemensamt ärende (t.ex. familjemedlemmar). 
Dessa handlingar som rör ett gemensamt ärende kan inte begränsas från en person med elektronisk 
fullmakt. Handlingar som rör ett gemensamt ärende visas dock ännu inte när socialvårdens uppgifter börjar 
visas där. 

Fördröjda handlingar visas inte för den som uträttar ärenden på någon annans vägnar. Uppgifter som en 
yrkesutbildad person inom social- och hälsovården har fördröjt visas inte för klienten, patienten eller den som 
uträttar ärenden på någon annans vägnar. Efter att fördröjningstiden gått ut visas handlingarna också för den 
som uträttar ärenden på någon annans vägnar.  [1] 

Handlingar som angetts utgöra specialinnehåll inom socialvården visas inte för personen själv och inte för 
den som uträttar ärenden på hens vägnar. Specialinnehåll är metadata om huruvida en enskild handling 
innehåller uppgifter som inte visas för klienten. Informationen produceras i dokumentationsfasen. Det är 
också möjligt att ange specialinnehåll ärendespecifikt, och då överförs specialinnehållet automatiskt till de 
handlingar som hänför sig till ärendet i klientdatasystemen. [3] 

Ärendehantering på andras vägnar kan inte fortsätta mellan olika tjänster (t.ex. Hyvis och Mina Kanta-sidor) 
utan att rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar kontrolleras på nytt. Ett gränssnitt mellan 
tjänsterna kan eventuellt genomföras senare. I framtiden kan emellertid olika tjänster ha olika kontrollregler 
för rätten till ärendehantering på andras vägnar, så en sammanslagning är eventuellt inte genomförbar. [1] 
 

5.2. Riktlinjer och begränsningar för ärendehantering på minderårigas vägnar 

Rätt att få uppgifter medför inte direkt rätt till elektronisk ärendehantering på minderårigas vägnar. Om den 
ena av föräldrarna är ensamförsörjare för barnet, kan vårdnadshavaren ensam utöva beslutanderätt i 
ärenden som berör barnet. För den andra föräldern kan dock genom rätt att få uppgifter om barnet från 
myndigheterna fastställas genom föräldrarnas avtal eller domstolens beslut. Detta gör det ändå inte möjligt 
att uträtta ärenden på barnets vägnar i e-tjänster. Den förälder som inte är vårdnadshavare ska påvisa sin 
rätt med ett fastställt avtal eller ett domstolsbeslut, eftersom rätten att få uppgifter inte antecknas i 
befolkningsdatasystemet. Utmaningen är att rätten att få uppgifter inte ger rätt till annat än att läsa uppgifter, 
inte till egentlig ärendehantering på barnets vägnar. [1] 

En minderårig som kan fatta beslut om vården kan förbjuda utlämnande av sina patientuppgifter. 
Ärendehantering på minderårigas vägnar är i väsentlig grad förknippad med 9 § 2 mom. i patientlagen 
(785/1992), där det föreskrivs att en minderårig har rätt att förbjuda att hens patientuppgifter ges till hens 
vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare, om den minderåriga patienten med beaktande av ålder 
och utveckling kan fatta beslut om vården. E-tjänster måste beakta dessa krav när de tar i bruk 
ärendehantering på andras vägnar. [1] När en minderårig fyller 18 år visas uppgifterna inte längre för 
vårdnadshavaren.  
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THL har i en separat specifikationspublikation specificerat hur minderårigas uppgifter visas för 
vårdnadshavarna och vilka möjligheter minderåriga har att förbjuda att uppgifter visas för vårdnadshavarna 
inom hälso- och sjukvården. [2]. 

Den som uträttar ärenden på en minderårigs vägnar kan inte begränsa samtycken som gäller utlämnande av 
patientuppgifter eller utfärda förbud. I enlighet med 9 § 4 mom. i patientlagen har en minderårig patients 
vårdnadshavare inte rätt att förbjuda sådan vård som behövs för avvärjande av fara som hotar patientens liv 
eller hälsa. Eftersom patienthandlingarna kan innehålla uppgifter som är nödvändiga med tanke på den 
minderårigas liv eller hälsa har man ansett att föräldrarna inte får förbjuda utlämnande av uppgifter om 
barnet. 

Inom socialvården visas i princip alla uppgifter om barn under 18 år för vårdnadshavarna. Inom socialvården 
kan det oberoende av ålder vara problematiskt att uppgifter visas, så saken måste övervägas från fall till fall. 
Uppgifterna begränsas i enlighet med den minderårigas vilja och/eller prövning som görs av en yrkesutbildad 
person inom socialvården. Enligt 12 § i klienthandlingslagen och 11 § i klientlagen kan en minderårig 
förbjuda att klientuppgifter lämnas ut till vårdnadshavaren. Förbudet och det vägande skäl som anges som 
grund för förbudet ska registreras liksom förvägrad förbudsrätt.[3] 

Avtal eller förordnande om delad vårdnad kan begränsa den andra vårdnadshavarens möjlighet till 
ärendehantering på den minderårigas vägnar. Genom avtal som fastställs av barnatillsyningsmannen kan 
man endast komma överens om gemensam vårdnad eller ensam vårdnad. Tingsrätten kan dessutom 
besluta om andra avtal mellan vårdnadshavarna, t.ex. uppgiftsfördelningen, även i situationer där 
utgångspunkten skulle ha varit ensam vårdnad. Tingsrätten ger då den ena föräldern ensam 
beslutanderätten i de uppgifter för vårdnadshavaren som specificeras i beslutet. Domstolens förordnande om 
uppgiftsfördelningen kan gälla beslut om till exempel namn, dagvårdsplats, skola, hälsovård, religion 
och/eller pass. I fråga om begränsad gemensam vårdnad antecknas i befolkningsdatasystemet endast 
"delad vårdnad”. [1] Om det finns antingen ett avtal eller ett förordnande om delad vårdnad beror det på 
avtalets eller förordnandets innehåll om den andra vårdnadshavaren får uträtta ärenden på barnets vägnar. 
Man kan avtala om delad vårdnad på flera olika sätt. 

• Ärendehantering på barnets vägnar är möjlig, om man har avtalat endast om barnets 
boendearrangemang. 

• Om det finns ett avtal eller ett förordnande om vårdnaden om barnet där det tas ställning till även andra 
angelägenheter som berör barnet än enbart boendet, kan den andra vårdnadshavaren inte uträtta 
ärenden på barnets vägnar. 

• Det finns ett undantag från detta; om det syns bara en vårdnadshavare för barnet i 
befolkningsdatasystemet, kan den vårdnadshavaren uträtta ärenden på barnets vägnar också när 
information eller specialvillkor har antecknats i fältet för fri text. Innehållet i avtal och förordnanden om 
delad vårdnad lagras ännu inte i sådan form i befolkningsdatasystemet att informationssystemen skulle 
kunna kontrollera avtalets innehåll. Vårdnadshavarna kan uträtta ärenden på sina barns vägnar, om man 
har avtalet endast om barnets boende eller det är fråga om barnets ensamförsörjare. 

Minderåriga vårdnadshavare får uträtta ärenden på sina barns vägnar.  

Omhändertagande av en minderårig inverkar inte på ärendehanteringen på Mina Kanta-sidor. 
Vårdnadshavaren har rätt att uträtta ärenden på barnets vägnar, om hen är antecknad som barnets 
vårdnadshavare i Befolkningsdatasystemet. Om situationen är sådan att barnets säkerhet äventyras om 
uppgifter visas för vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor, och det är nödvändigt att fatta ett beslut om att 
barnets vistelseort inte meddelas, ska visandet av barnets uppgifter på Mina Kanta-sidor fördröjas. Då 
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rekommenderas att man ansöker om spärrmarkering för barnet, vilken förhindrar ärendehantering på barnets 
vägnar i e-tjänster. Med stöd av 45 § 1 mom. i barnskyddslagen kan socialväsendet ansöka om 
spärrmarkering för ett barn. 

Ärendehantering på andras vägnar i situationer där personerna berörs av giltig spärrmarkering har 
undantagits från elektronisk ärendehantering på andras vägnar utom situationer där ombudet berörs av 
spärrmarkering. Patient- och klienthandlingar och basuppgifter om personer som visas i e-tjänster kan 
innehålla uppgifter som berörs av spärrmarkering, såsom adress- och andra kontaktuppgifter. I uppgifterna i 
e-tjänster kan också synas uppgifter om andra som sköter huvudmannens ärenden och som berörs av 
spärrmarkering. Spärrmarkeringsbegränsningen är beroende av e-tjänstens innehåll och funktion och regeln 
måste konfigureras tjänstespecifikt i Suomi.fi-fullmakter när man ansluter sig till e-tjänsten. [1] [9] 

 
 
5.3. Riktlinjer för ärendehantering med fullmakt 

En fullmakt i Suomi.fi-fullmakter kan upprättas av en fullvuxen myndig person. 

Fullmaktsgivaren och den befullmäktigade ska äga rättshandlingsförmåga vid tidpunkten för 
befullmäktigandet. Respektive persons rättshandlingsförmåga bestäms enligt den rättshandling som ska 
utföras. Den som utför rättshandlingen ska kunna förstå och bedöma sin handling och dess betydelse. 
Rättshandlingsförmågan kan dock förändras från tidpunkten för befullmäktigandet, vilket gör att 
rättshandlingsförmågan måste bedömas i varje enskild situation. [1] 

Befullmäktigande samt återkallande och annan hantering av fullmakten har möjliggjorts elektroniskt i den 
första fasen via Suomi.fi-fullmakter. Det vore viktigt att göra det möjligt att skapa fullmakter till exempel på 
verksamhetsställen för social- och hälsovården för dem som saknar verktyg för elektronisk identifiering. 
Avsikten är att Suomi.fi-fullmakter i fortsättningen ska erbjuda ett användargränssnitt för yrkesutbildade 
personer inom social- och hälsovården så att de kan upprätta fullmakter på huvudmannens vägnar. 

Såväl fullmaktsgivaren och den befullmäktigade kan inleda processen för att upprätta elektronisk fullmakt. 

Fullmaktsgivaren kan befullmäktiga en eller flera personer att uträtta ärenden på sina vägnar. 

En elektronisk fullmakt har både ett startdatum och ett slutdatum. Fullmaktens maximala giltighetstid är 25 år 
från den dag den skapas. Man kan också ange att fullmakten ska börja i framtiden. 

Den befullmäktigade behöver inte separat godkänna fullmakten för att den ska träda i kraft. Fullmakten 
träder i kraft när fullmaktsgivaren (huvudmannen) har fått kvittering från Suomi.fi-fullmakter att lagringen av 
fullmakten har lyckats. Den befullmäktigade informeras om fullmakten. [1] 

Uppdaterade anvisningar om ärendehantering med fullmakt finns på webbplatsen Suomi.fi: 
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter  
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6. Anvisningar och specifikationer för elektronisk ärendehantering på 
andras vägnar  

Tabell 3. Anvisningar och specifikationer för elektronisk ärendehantering på andras vägnar 

Hänvisnin
g 

Dokumentation / 
webbplats 

Beskrivning / 
användningsändamål 
 

Källa 

[1] Puolesta-asiointi sosiaali- ja 
terveydenhuollossa 
(Ärendehantering på andras 
vägnar inom social- och 
hälsovården) 

Funktionell specifikation 
2016 

FÖRÅLDRAD 

Dokumentet beskriver 
principerna för 
ärendehantering på andras 
vägnar samt de processer och 
funktionella krav som hänför 
sig därtill. I dokumentet 
presenteras dessutom social- 
och hälsovårdens 
specialfrågor och riktlinjer inom 
ärendehantering på andras 
vägnar. Dokumentet 
uppdateras i denna 
specifikation, bl.a. specificeras 
hälso- och sjukvården och 
läggs socialvården till 
ärendehanteringen på andras 
vägnar. 

http://www.julkari.fi/handle/10024/129931 

[2] Utlämnande av en 
minderårigs uppgifter till 
vårdnadshavarna inom 
hälso- och sjukvården 

Funktionell specifikation 
2019 

I dokumentet anges hur en 
yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården för in en 
minderårigs förbud mot att visa 
vårdnadshavarna uppgifter i 
Patientdataarkivet och recept. I 
dokumentet beskrivs också hur 
informationen utnyttjas inom 
hälso- och sjukvården, på 
apotek och på Mina Kanta-
sidor, så att patientlagens krav 
på rätt för minderåriga att 
förbjuda att uppgifter visas för 
vårdnadshavarna uppfylls. 

Version 1.4. 
https://thl.fi/documents/920452/5643992/Utlamnande-av-en-
minderarigs-uppgifter-till-vardnadshavarna-inom-halso-och-
sjukvarden-andr-1-4.pdf/1fec13c7-b51a-3466-8c46-
d82f1c63665f?t=1594375933775 

 

[3] Visning av klientuppgifter 
inom socialvården för 
klienten och vårdnadshavare 
som upprättar ärenden på 
klientens vägnar på Mina 

Riktlinjer för hur 
socialvårdshandlingar visas på 
Mina Kanta-sidor för en 
myndig klient, en minderårig 
klient samt en minderårig 

På kommande, ännu inte publicerad 
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Kanta-sidor klients vårdnadshavare. 

[4] Funktionella specifikationer 
för socialvården: Krav på 
informationssystem som 
behandlar klientuppgifter. 

Allmänna krav på 
klientdatasystem 

https://www.kanta.fi/sv/systemutvecklare/specifikationer-av-
klientdataarkivet-for-socialvarden 

[5] Suomi.fi-fullmakter Medborgartjänsten Suomi.fi-
fullmakters förstasida 

https://www.suomi.fi/fullmakter-identifiera-dig 

[6] eSuomi.fi: Ibruktagande av 
Suomi.fi-fullmakter 

Anvisningar, process och 
tekniskt material som gäller 
ibruktagandet av Suomi.fi-
fullmakter för system som 
tillhandahåller e-tjänster. 

https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/kayttoonotto/
vaiheet 

[7] eSuomi.fi: Suomi.fi-
fullmakter  

Presentation av Suomi.fi-
fullmakter 

https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/esittely  

[8] Datalagret för egna uppgifter 
på Mina Kanta-sidor 

Datainnehållet i Datalagret för 
egna uppgifter, utvecklande av 
datalagret, Sandbox-miljöer, 
kriterier för godkännande av 
hälsoappar samt integrering av 
appar i Datalagret för egna 
uppgifter. 

https://www.kanta.fi/sv/systemutvecklare/datalagret-for-egna-
uppgifter-pa-mina-kanta-sidor 

[9] eSuomi.fi: Suomi.fi-
fullmakter regelmotor 

Suomi.fi-fullmakter – 
Regelmotor, ärendehantering 
på andras vägnar 

https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/tekninen-
yleiskuvaus 

[10] Hänvisningen används inte 
längre 

  

[11] THL:s föreskrifter om 
förenhetligande av kraven på 
informationshantering inom 
social- och hälsovården 

De väsentliga kraven på 
informationssystem och 
informationshanteringslösning
ar förenhetligas på 
riksomfattande nivå. 
Förenhetligandet och 
föreskrifterna gäller 
lösningarnas funktionalitet, 
kompatiblitet och 
informationssäkerhet. Bl.a.: 

Föreskrift om väsentliga krav 
på funktionalitet hos 
informationssystem för social- 

https://thl.fi/sv/web/informationshantering-inom-social-och-
halsovarden/forenhetligande-av-information-och-
krav/foreskrifter-och-anvisningar 
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och hälsovården (Föreskrift 
02/2016) 

• Bilaga 3b. 
Minimikravprofiler för 
system som kopplas till 
Kanta-arkivet (Program 
som utnyttjar uppgifter 
som hämtats i Kanta-
arkivet) 

[12] Esiselvitys puolesta 
asioinnista sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palveluissa. 
(Förhandsutredning om 
ärendehantering på andras 
vägnar inom social- och 
hälsovårdstjänster) Valli, S., 
Porrasmaa, J. (2013)  

Social- och 
hälsovårdsministeriet. 
Helsingfors 

Opublicerat kompendium 

[13] Lastensuojelun käsikirja 
(Handbok för barnskyddet) 

Institutet för hälsa och välfärd 
(2015) 

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja. 
 

[14] Sosiaalialan tiedonhallinnan 
sanasto (Ordlista för 
informationshantering inom 
socialvården) 

Institutet för hälsa och välfärd 
(2017) 

https://thl.fi/documents/920442/2940835/Sosiaalialan_tiedon
hallinnan_sanasto_4_0.pdf/1854a756-2662-4f47-80e3-
a8b413340fce 
https://thl.fi/documents/920442/3642270/SOSTI_fi_sv_kevytj
ulkaisu_SANASTO+%281%29+3011.pdf/d98d6404-1046-
409d-8b1d-9656e13cf922 
 

[15] Lagen om 
intressebevakningsfullmakt 

25.5.2007/648 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070648 
 

[16] Ordlista om fullmakter, 
bearbetad 

Suomi.fi (2019) https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-
fullmakter/ordlista-om-fullmakter 
 

 

Förå
ldr

ad

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter
https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-fullmakter/
https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-fullmakter/
https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-fullmakter/
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070648

	1 Inledning
	2.  Ärendehantering på andras vägnar – utgångspunkter och omvärld
	2.1. Lagstiftning och annan reglering som styr ärendehanteringen
	på andras vägnar
	2.2. Begrepp inom ärendehantering på andras vägnar
	2.3. Intressentgrupper med anknytning till ärendehantering på andras vägnar
	2.4. Suomi.fi-fullmakter
	2.5. Beskrivning av ärendehantering på andras vägnar
	2.6. Nuläget beträffande elektronisk ärendehantering på andras vägnar

	3. Ärendehantering på minderårigas vägnar
	3.1. Allmänt
	3.2. Processerna för ärendehantering på andras vägnar
	3.2.1 Kontroll av vårdnadshavarens rätt uträtta ärenden på minderårigas
	vägnar vid elektronisk ärendehantering
	3.2.2. Kontroll av vårdnadshavarens rätt att uträtta ärenden på servicestället


	4. Ärendehantering med fullmakt
	4.1. Allmänt
	4.2. Fullmakt och fullmaktskod inom hälso- och sjukvården
	4.3. Fullmakt och fullmaktskod för uträttande av apoteksärenden
	4.4. Fullmakt och fullmaktskod inom socialvården
	4.5. Ärendekategorier
	4.6. Skapande av fullmakter och uträttande av ärenden med fullmakt

	5. Riktlinjer för elektronisk ärendehantering på andras vägnar
	inom social- och hälsovården
	5.1. Riktlinjer och begränsningar för ärendehantering på andras vägnar
	5.2. Riktlinjer och begränsningar för ärendehantering på minderårigas vägnar
	5.3. Riktlinjer för ärendehantering med fullmakt

	6. Anvisningar och specifikationer för elektronisk ärendehantering på andras vägnar



