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ATT SKÖTA ÄRENDEN FÖR ANNANS RÄKNING I 

OMAPALVELU 

I socialtjänsternas elektroniska tjänst Omapalvelu är det möjligt att sköta ärenden också för annans 

räkning. Den som sköter ärenden för annans räkning ska vara myndig och ha rättshandlingsförmåga. Flera 

personer kan sköta ärenden för annans räkning, men en separat fullmakt ska göras för varje 

befullmäktigande. 

Man kan sköta ärenden för en myndig persons räkning om man blivit befullmäktigad genom en fullmakt. I 

fullmakten fastställs i vilka ärenden inom socialtjänsterna den befullmäktigade personen får sköta ärenden 

för annans räkning och hur länge fullmakten gäller. En person som sköter ärenden för annans räkning i 

Omapalvelu kan för närvarande ansöka om handikapptjänster och från seniorernas tjänster ändringsarbete 

i bostad samt tjänster som stödjer rörelseförmågan. 

Officiell vårdnadshavare till ett minderårigt (under 12 år gammalt) barn får sköta ärenden för barnets 

räkning om hen ingår en skriftlig förbindelse. I förbindelsen fastställer man inom vilka socialtjänster 

förbindelsen gäller och hur länge den gäller.  

Man kan inte självständigt ta i bruk funktionen Sköta ärenden för annans räkning i Omapalvelu. För att 

funktionen ska kunna tas i bruk krävs att en fullmakt eller förbindelse som den befullmäktigade och 

fullmaktsgivaren har undertecknat skickas till Arkivets registratur i Soite:  

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite 

Arkivets registratur/Arkiston kirjaamo: 

Mariegatan 16-20 

67200 Karleby 

Blanketter förknippade med att sköta ärenden för annans räkning kan printas ut från Soites webbsidor för 

elektroniskt uträttande av ärenden.  

I Soites socialtjänstenhet kontrollerar man uppgifterna gällande personen som sköter ärenden för annans 

räkning, t.ex. vårdnadshavaruppgifter från befolkningsregistret. Om det inte finns hinder för att sköta 

ärenden för annans räkning, antecknar man i Soites klientdatasystem, i fullmaktsgivarens eller i barnets 

uppgifter, namnet på den som sköter ärenden för annans räkning samt hens personbeteckning, e-

postadress och mobiltelefonnummer.  

Skötandet av ärenden för annans räkning slutar när klientskapet hos socialtjänster upphör eller om 

förutsättningar för att sköta ärenden för annans räkning inte längre gäller. Skötandet av ärenden för 

annans räkning kan också hävas genom att man meddelar om det skriftligt genom anmälan om hävning av 

fullmakt eller förbindelse. Rätten att sköta ärenden för ett minderårigt barns räkning omprövas när barnet 

fyllt 12 år. 
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Att logga in sig på Omapalvelu för att sköta ärenden för annans räkning 

Personen som sköter ärenden för annans räkning loggar in sig på Omapalvelu med sina personliga 

bankkoder eller med sitt mobilcertifikat, dvs. mobil-ID. I Omapalvelu ser hen för vilka personers räkning hen 

får sköta ärenden samt personernas uppgifter och funktioner i enlighet med befullmäktigandet i 

fullmakten, vars uppgifter också antecknats i klientdatasystemet. 

Efter att man loggat in sig öppnar sig Omapalvelu-sidan i vars vänstra kant det finns ett verktygsfält. 

Verktygsfältet kan göras större genom att man klickar på de tre punkterna nere på verktygsfältet. Då kan 

man se vilka funktioner som finns i Omapalvelu. Knappen för att sköta ärenden för annans räkning är den 

sista knappen i verktygsfältet. När man klickar på den får man fram uppgifterna om personen som sköter 

ärenden för annans räkning. Genom att klicka på namnet på personen för vars räkning man sköter ärenden, 

får man fram hens händelser i Omapalvelu, t.ex. ansökningar, beslut, begäran om tilläggsuppgifter eller 

brev. 

Att göra en ny ansökan 

En ny ansökan görs genom att klicka på ikonen som är en vit ruta med ett ”+” nere till höger. Då öppnas 

den valda ansökningen. I fråga om ansökningar, liksom i fråga om alla ärenden man sköter för annans 

räkning, kan man se vem som gjort den för personens räkning.  

Att avsluta en session och att logga ut ur tjänsten 

Sessionen för att sköta ärenden för annans räkning avslutas genom att klicka på ”Avsluta sköta ärenden för 

annans räkning” under personens namn.   Sedan loggar personen som sköter ärenden för annans räkning ut 

ur Omapalvelu genom att klicka på ”Logga ut”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


