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Edunvalvontavaltuutus

Mikä on edunvalvontavaltuutus?
•

Laki edunvalvontavaltuutuksesta ollut voimassa 1.11.2007 lähtien
➢ Valtuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon siltä varalta,

että hän myöhemmin sairauden, heikentyneen terveydentilan tms. syyn takia tulee
kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

•

Edunvalvontavaltuutus korostaa henkilön itsemääräämisoikeutta
➢ Henkilö voi itse nimetä valtuutetun ja määrittää asiat, jotka kuuluvat valtuutuksen

piiriin. Henkilö voi myös määrätä itse, kuinka tehokkaasti maistraatti valvoo
valtuutetun toimintaa.

•

Edunvalvontavaltuutus ei poista valtuuttajan oikeustoimikelpoisuutta
➢ Edunvalvontavaltakirjan vahvistaminen ei poista automaattisesti valtuuttajan

oikeustoimikelpoisuutta, vaan valtuuttaja voi hoitaa asioitaan yhdessä
edunvalvontavaltuutetun kanssa, jos ymmärtää asiat.
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Mitä asioita valtuutus koskee?
•

Edunvalvontavaltuutus voi koskea:
➢ taloudellisia asioita, esim. pankkiasioiden hoitamista, ja/tai
➢ henkilöä koskevia asioita, esim. terveyden- tai sosiaalihuoltoon liittyvät asiat.

•

Valtuutus voi olla yleisluonteinen tai yksilöity johonkin tiettyyn toimeen:
➢ esim. jonkin kiinteistön tai osakehuoneiston hankkiminen

•

Yleisen valtuutuksen nojalla voidaan hoitaa kaikkia valtuuttajan asioita, paitsi
➢ kiinteistöjä ei voi myydä tai pantata, eikä omaisuutta voi lahjoittaa ellei

valtakirjassa ole erillistä määräystä em. oikeustoimien sallimisesta.
➢ Valtuutetulle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta tehdä korostetun

henkilökohtaisia oikeustoimia, kuten tehdä valtuuttajan puolesta testamenttia,
avioehtoa, ositusta, perinnönjakoa, tms.
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Toimintaohjeet

•

Kaikkia asioita ei kannata kirjata edunvalvontavaltakirjaan, vaan valtuutetulle
voidaan laatia erilliset toimintaohjeet
➢ Toimintaohjeet ovat vapaamuotoiset ja jäävät vain valtuuttajan ja valtuutetun
väliseksi asiaksi siten, että ne eivät välttämättä tule ulkopuolisten tietoon.
➢ Toimintaohjeet voivat koskea mm. jonkin kaupan, esim. metsäkaupan alinta

hyväksyttävää myyntihintaa, valtuuttajan hoitoa ja hoivaa, valtuutetun palkkion
määräytymistä, jne.
➢ Jos valtuutettu toimii toimiohjeiden vastaisesti eli ylittää toimivaltansa, oikeustoimi

sitoo valtuuttajaa, mikäli sopimuskumppani oli vilpittömässä mielessä (ei
tiennyt eikä pitänytkään tietää toimiohjeesta ja sen määräyksistä). Valtuutettu
voi tällöin joutua korvausvastuuseen valtuuttajalle.

5

Edunvalvontavaltakirjan antaminen
Valtakirjan tiukat muotomääräykset
•
•
•

Valtuuttajan on oltava oikeustoimikelpoinen (18 v., ymmärtää asian)
Valtuutus tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava (myös aika ja paikka)
Kaksi esteetöntä todistajaa
➢ yhtä aikaa läsnä,
➢ todistajalausuma (kuten testamentissa, on suotavaa)

•

Valtakirjasta on käytävä ilmi vähintään:
➢ valtuuttaja ja valtuutettu tai valtuutetut sekä toissijainen ja varavaltuutettu,

➢ valtuutetun tai valtuutettujen kelpoisuus (yleisesti tai yksilöiden),
➢ valtuutetun palkkion määräytyminen,
➢ määräys valtuutuksen voimaantulosta kun valtuuttaja tulee kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan

•

Valtuuttajan annettava valtakirja valtuutetulle tai valtuutetuille

6

Valtuutettu/valtuutetut
•

Valtuuttaja valitsee itse valtuutetun, jonka tulee olla luonnollinen henkilö (ei
siis mikään yhtiö, tms.)

•

Varavaltuutettu, jos varsinainen valtuutettu tulee sairauden tai esteellisyyden
vuoksi tms. syystä tilapäisesti estyneeksi hoitamaan valtuutetun tehtäviä.

•

Toissijainen valtuutettu, jos varsinainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan,
luopuu siitä tai tulee pysyvästi estyneeksi toimimaan valtuutettuna.
➢ Vara- ja toissijaisen valtuutetun nimeäminen on suositeltavaa, koska olosuhteet
voivat huomattavasti muuttua siihen mennessä kun valtuutus astuu voimaan
➢ Varavaltuutettuja voidaan nimetä useampiakin niin, että ainakin yhden tulisi kuulua
valtuuttajan lähipiirin ulkopuolelle ja olla esteetön
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Valtuutuksen vahvistaminen ja
voimaantulo
•

Kun valtuuttaja tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, voi valtuutettu
hakea valtakirjan vahvistamista maistraatista

•

Vahvistamisen edellytyksenä on, että:
➢ kysymyksessä on edunvalvontavaltuutus ja sen muoto on oikea,
➢ valtuuttaja on ollut kelpoinen valtuutuksen tekoon,
➢ valtuuttaja on menettänyt kyvyn hoitaa asioitaan,

➢ valtuutetulla ei ole edunvalvojaa valtakirjan asioista,
➢ valtuutettu ei ole kykenemätön tai sopimaton tehtävään.

•

Valtakirja on esitettävä alkuperäisenä sekä lääkärinlausunto tai muu luotettava
selvitys valtuuttajan tilasta
➢ lääkärinlausunnon tai muun selvityksen saamiseen valtuutetulla on oikeus
valtuutuksen antamisen perusteella.

•

Valtuuttajaa on kuultava vahvistamisen yhteydessä
➢ myös aviopuolisoa on kuultava ja muitakin lähiomaisia voidaan kuulla
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Valtuuttajan oikeustoimikelpoisuus
•

Valtuuttajan oikeustoimikelpoisuus säilyy
➢ edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja voimaantulo ei rajoita valtuuttajan
oikeustoimikelpoisuutta, mutta
➢ sallii myös valtuutetun tehdä valtuuttajaa sitovia oikeustoimia

•

Ristiriitatilanteessa valtuuttajan kanta ratkaisee
➢ valtuuttajan kanta ratkaisee, jos valtuuttajan oikeustoimikelpoisuutta ei ole
rajoitettu, valtuuttaja ymmärtää asian ja ilmaisee siitä vakaan tahtonsa
➢ valtuuttajan ”perusteeton” vastustus voi johtaa siihen, että maistraatti määrää
edunvalvojan hoitamaan valtuuttajan/päämiehen asioita
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Taloudellisten asioiden hoito
• Huolellisesti valtuuttajan etua edistäen ja häntä kuullen
➢ valtakirjasta ilmenevän kelpoisuuden ja valtuuttajan toimiohjeiden mukaisesti,
➢ valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo, jos toiminut kelpoisuuden rajoissa,
➢ toimivallan ylittänyt oikeustoimi sitoo, jos sopimuskumppani ei tiennyt ylityksestä

• Valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan taloudellisia asioita, paitsi:
➢ kiinteistöjä ei voi myydä eikä pantata (asunto-osake ei ole kiinteistö),

➢ eikä omaisuutta voi lahjoittaa
➢ ellei valtakirjassa ole erillistä määräystä, että näin voi tehdä.

• Oikeustoimien luvanvaraisuus
➢ eräiden oikeustoimien (mm. kiinteistön myynti ja panttaus) luvanvaraisuus ei koske
edunvalvontavaltuutusta
➢ jos valtakirjassa sallitaan kiinteistön myynti ja panttaus, ei valtuuttaja tarvitse tähän
erikseen maistraatin lupaa

➢ valtakirjassa voidaan kuitenkin määrätä, että lupa tarvitaan
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Pankkiasioiden hoito
•

Valtuutetun on annettava maistraatille omaisuusluettelo valtuuttajan varoista 3
kuukauden kuluessa valtuutuksen vahvistamisesta

•

Valtuutetulla on käyttöoikeus valtuuttajan tileihin sekä tiedonsaantioikeus
salassa pidettäviin pankki- ja muihin talousasioihin
➢ pankki vaatii valtuutetulta alkuperäisen valtakirjan ja maistraatin vahvistuksen
➢ pankki tarkistaa, onko yleisvaltakirja vai onko valtuutetun oikeuksia rajoitettu

•

Jos valtuuttajan oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu, myös hän voi käyttää
omia pankkitilejään edunvalvontavaltuutuksesta huolimatta
➢ tästä voi aiheutua ristiriitaa valtuutetun tilinkäyttöoikeuden kanssa

➢ pankkikäytännössä neuvotaan toimimaan yhdessä, mutta jos tämä ei käy, niin
➢ pankki voi ottaa yhteyden maistraattiin edunvalvojan määräämiseksi

• Jos valtuuttaja haluaa käyttää tilejään, hänelle voidaan avata rinnakkaistili tai
tilejä, jonne valtuutettu ohjaa käyttövaroja
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Henkilökohtaiset asiat
•

Jos valtakirjassa näin määrätään, voi valtuutettu edustaa valtuuttajaa
sellaisissa henkilöä koskevissa asioissa, joita valtuuttaja ei ymmärrä
päätöksentekohetkellä

•

Valtuuttajan henkilöä koskevia asioita ovat mm.:
➢ valtuuttajan hoitoon ja hoivaan liittyvät asiat,
➢ salassa pidettävien tietojen luovutukseen liittyvät kysymykset, ja
➢ asumiseen liittyvät kysymykset (esim. palveluasuminen)

•

Valtuuttajan hoitoa koskeva suostumus
➢ edunvalvontavaltuutettu on potilaan laillinen edustaja, jota on kuultava
ennen tärkeää hoitopäätöstä ja joka voi antaa suostumuksen hoitoon
➢ myös potilaan lähiomaisia on kuultava ennen tärkeää hoitopäätöstä

➢ Jos mielipiteet menevät ristiin, ratkaisee hoitopäätöksen lääkäri
➢ potilaan vakaasti ilmaisema tahto (esim. kirjallisessa
hoitotahdossa) sitoo valtuutettua ja omaisia
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Valtuutetun salassapitovelvollisuus
•

Valtuutettu ei saa ilmaista valtuutuksen perusteella tietoon saamansa
asiaa, joka valtuuttajan taloudellisen edun ja yksityisyyden suojaamiseksi
on pidettävä salassa. Salassa pidettäviä ovat muun muassa:
➢ valtuuttajan liike- tai ammattisalaisuudet sekä hänen taloudellista asemaansa
koskevat tiedot,
➢ valtuuttajan yksityiselämää, terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta sekä
häneen kohdistuvia hoitotoimenpiteitä koskevat tiedot,

➢ valtuuttaja voi kuitenkin edunvalvontavaltakirjassa tai hoitotahdossa määrätä,
että em. salassa pidettäviä tietoja voidaan antaa esim. hänen omaisilleen,
➢ Eräillä viranomaisilla on lainmukainen oikeus saada em. Salassa pidettäviä
tietoja.
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Valtuutetun toiminnan valvonta
•

Valvontaviranomainen on maistraatti,
➢ jolle toimitettava valtuuttajan omaisuusluettelo, jos valtuutus koskee talousasioita
➢ maistraatti ei muutoin omatoimisesti valvo valtuutetun toimintaa, ellei
➢ valtakirjassa toisin määrätä tai valvontaan ole jotakin tiettyä erityistä syytä

•

Valtakirjassa voidaan määrätä, että:
➢ maistraatille tai jollekin muulle (esim. tilitoimisto) annettava tilitys esim. vuosittain
➢ päätöstiliä ei joko tarvitse antaa lainkaan, tai se on annettava esim. lähiomaisille
tai vaikkapa jollekin tilitoimistolle
➢ jollei päätöstilistä ole valtakirjassa mainintaa, se on annettava valtuuttajalle tai
vara- tai toissijaiselle valtuutetulle, tai valtuuttajan kuollessa kuolinpesälle

•

Valtuuttajan oikeudenomistajan tiedonsaantioikeus
➢ valtuuttajan kuoltua hänen oikeudenomistajillaan on laaja tiedonsaantioikeus
mm. valtuutetun maistraatille tekemistä tileistä ja niiden käsittelystä.
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Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen
•

Valtuutuksen peruuttaminen ennen sen vahvistamista
➢ valtuutus päättyy kun tehdään uusi valtakirja, tai kun
➢ otetaan valtakirja pois valtuutetulta, tai
➢ ilmoitetaan valtuutetulle peruutuksesta

• Valtuutuksen peruuttaminen sen vahvistamisen jälkeen
➢ peruuttaminen tulee voimaan kun maistraatti on vahvistanut peruutuksen
➢ ennen peruutuksen vahvistamista maistraatti tutkii onko valtuuttaja ymmärtänyt peruutuksen merkityksen (ei vahvisteta jos valtuuttaja ei ymmärrä)

• Vahvistettu valtuutus lakkaa kun:
➢ valtuutettu ilmoittaa maistraatille luopuvansa tehtävästään,
➢ valtuuttaja kuolee,
➢ valtuuttajalle määrätään edunvalvoja,
➢ valtuuttaja menee konkurssiin
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Toimenpiteet edunvalvontavaltuutuksen päätyttyä
•

Valtuutuksen päätyttyä valtuutetun tulee antaa valtakirja sekä hoitamansa
omaisuus takaisin siihen oikeutetulle (valtuuttaja, toissijainen- tai varavaltuutettu), joille annetaan myös mahdollinen päätöstili

•

Mikäli valtuutus päättyy valtuuttajan kuolemaan, on valtakirja, omaisuus ja
mahdollinen päätöstili annettava kuolinpesän osakkaille tai jollekin toimintakelpoiselle osakkaalle:
➢ koska mahdollista päätöstiliä ei tarvitse antaa maistraatille tarkastettavaksi, eivät
kuolinpesän osakkaat välttämättä saa luotettavaa selvitystä päätöstilin oikeellisuudesta
➢ tämä voi johtaa käräjäoikeuteen tehtäviin kanteluihin valtuutetun toimista
valtuutuksen aikana
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Hoitotahto

edunvalvontavaltuutuksen
päätyttyä
Mikä on
hoitotahto?
•

Hoitotahto on potilaan vakaasti ilmaisema tahto siitä, miten häntä on
hoidettava vakavan sairauden, onnettomuuden tms. syyn vuoksi

•

Hoitotahto voidaan ilmaista suullisesti tai kirjallisesti esim.:
➢ kirjallisessa hoitotahdossa
➢ edunvalvontavaltuutuksessa, tai
➢ edunvalvontavaltuutuksen toimintaohjeissa

•

Hoitotahdon kirjaaminen ja säilyttäminen
➢ suullisesta selkeä, potilaan itse varmentama, merkintä potilasasiakirjoihin
➢ kirjallinen liitteeksi potilasasiakirjoihin

•

Hoitotahdon sitovuuden juridinen perusta:
➢ (Potilaslaki 8 §, kiireellinen hoito): ”Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja
pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei saa antaa
sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan.
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edunvalvontavaltuutuksen
päätyttyä
Miten päätetään vajaakykyisen potilaan puolesta
•

Potilaan itsemääräämisoikeus:
➢ täysivaltaisen potilaan suostumus on hoidon luvallisuuden edellytys
➢ suostumuksen tulee perustua riittävään tiedonsaantiin, ymmärrykseen ja kykyyn
suostumuksen antamiseksi

•

Kuka päättää, kun potilas ei enää pysty?
➢ sijaispäättäjiä ovat potilaan laillinen edustaja, lähiomainen ja muu läheinen
➢ em. sijaispäättäjiä on kuultava ennen tärkeää hoitopäätöstä
➢ tärkeään hoitopäätökseen myös sijaispäättäjän suostumus

➢ suostumusta varten sijaispäättäjille annettava samat tiedot kuin potilaalle
➢ sijaispäättäjillä ei ole oikeutta kieltää potilaan henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran
torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa
➢ Kuulemisessa ja suostumuksessa on noudatettava potilaan hoitotahtoa.
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edunvalvontavaltuutuksen
päätyttyä
Sijaispäättäjien keskinäinen toimivalta
•

Kuka on potilaan laillinen edustaja?
➢ hoitotahdossa ilmoitettu suostumuksen antaja eli valtuutettu
➢ edunvalvontavaltuutettu tai edunvalvoja, jolla on oikeus tehdä valtuuttajan tai
päämiehen henkilöä koskevia päätöksiä, joita tämä ei kykene ymmärtämään

•

Laillisen edustajan toimivalta rinnakkainen lähiomaisen kanssa
➢ jos laillisen edustajan ja lähiomaisen tai muun läheisen näkemys hoidosta eroaa
toisistaan, potilasta on hoidettava hänen etunsa mukaisella tavalla
➢ tällöin potilaan edun ratkaisee useimmiten hoitava lääkäri
➢ potilaan itsemääräämisoikeuden näkökulma: jos potilas on valtuuttanut esim.
hoitotahdossa jonkun lähiomaisensa hoitosuostumuksen antamiseen, tällä on
etusija muihin em. päättäjiin nähden
➢ kaikkien em. suostumuksen antajien on otettava huomioon potilaan antaman
hoitotahdon määräykset.
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Edunvalvontavaltuutus
Malli: Edunvalvontavaltakirja sivu 1
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Edunvalvontavaltuutus
Malli: Edunvalvontavaltakirja sivu 2
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Edunvalvontavaltuutus
Malli: Edunvalvontavaltakirja sivu 3
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Hoitotahtoni (malli)
Täydellinen nimi: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Henkilötunnus: 000000-0000
Olen laatinut tämän hoitotahdon siltä varalta, että olen toimintakykyäni heikentävän
sairauden vuoksi kykenemätön ymmärtämään ja tekemään päätöksiä lääketieteellistä
hoitoani ja hoivaani koskevissa asioissa.

1. Päätösten tekeminen puolestani

Edunvalvontavaltuutus
✓ Minulla on tehtynä erillinen edunvalvontavaltuutus.

2. Sijaispäättäjän nimeäminen
Nimeän seuraavan henkilön tekemään puolestani hoitoani koskevat ratkaisut. Hän on
oikeutettu tekemään hoitoani koskevat ratkaisut niiltä osin kuin selkeä hoitotahtoni
ei ilmene tästä asiakirjasta.
Ensisijainen: xxxxxxx xxxxxx
Varalla: xxxxxx xxxxxxxx
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3. Potilasasiakirjojen luovuttaminen
✓ Kohdassa 2 mainituilla henkilöillä on oikeus saada potilasasiakirjani nähtäväkseen
hoitoani koskevien ratkaisujen tekemiseksi.

✓ Kohdassa 2 mainituilla henkilöillä on oikeus saada suullisesti tietoja
potilasasiakirjoissa olevista tiedoistani.

4. Tietojen ilmaiseminen läheisilleni
Haluan, että edellä mainitun sijaispäättäjän lisäksi ammattihenkilöt kertovat
tarpeelliseksi katsomansa tiedot (esim. olinpaikkaani, sairauttani koskevia tietoja)
seuraaville läheisilleni:
xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx
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Elämän loppuvaiheeseen liittyvät päätökseni
Seuraavat kohdat ilmaisevat tahtoni.
Jos fyysinen tilani huononee niin, että tarvitsen lääketieteellistä hoitoa elämäni
pitkittämiseksi:
Minua ei saa elvyttää, jos se lääketieteellisesti arvioiden johtaisi kuolemani ja
kärsimysteni pitkittämiseen.
Päätettäessä hoidostani pidän tärkeämpänä elämäni laadun varmistamista kuin
pitkittämistä. Minulle on tämän vuoksi annettava riittävä oireenmukainen hoito
(esimerkiksi kipulääkitys) riippumatta sen vaikutuksesta elinaikani pituuteen.
Sallin lääkäreiden toimivan henkilökohtaisten etujeni mukaisesti parhaaksi
katsomallaan tavalla, jos sairauteni hoidon suhteen on hoitotahdon laatimisen
jälkeen tapahtunut lääketieteellistä kehitystä (josta en ole tietoinen) ja jonka
johdosta lopulliset toivomukseni saattaisivat poiketa tässä hoitotahdossa
ilmaistuista toiveista.
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Lisäksi tahdon, että:
Jos olen pitkäaikaisessa tiedottomassa tilassa eikä toipumiseni ole enää
todennäköistä, toivon ettei kärsimyksiäni pitkitetä hengityskoneen, nestehoidon
tai syöttöletkun turvin. Kuoleman lähestyessä tärkein asia minulle ei ole elämän
pidentäminen keinolla millä hyvänsä vaan minulle kuuluva arvokkuus. Jos tämä
arvokkuus dementian tai muun parantumattoman sairauden vuoksi katoaa,
kuolinhetken keinotekoinen pidentäminen ilman parantumisen toivetta ei ole
suotavaa.
Jos onnettomuuden tai sairauden vuoksi olen tajuton, minua hoidettaessa ei saa
käyttää keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitäviä hoitomuotoja, ellei tilani
korjautumiseen ole selkeitä perusteita. Kipulääkkeiden antamiseen ei ole mitään
rajoituksia, siinä luotan minua hoitaviin lääkäreihin ja hoitajiin.

En halua osallistua lääketieteellisiin tutkimuksiin.
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Tällä vahvistan hoitotahtoni
Päivämäärä: 00.00.0000
Allekirjoitus: ______________________________________

Todistajat nimen selvennyksineen
________________________________________________________________
xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Olen keskustellut hoitotahdostani seuraavien henkilöiden kanssa
xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

00.00.0000

Olen muuttanut hoitotahtoani (muutokset liitteenä olevalla lisäsivulla)
Päivämäärä _____________________________________
Allekirjoitus _____________________________________
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