
MALLEJA  EDUNVALVONTAVALTAKIRJASTA 

 
 
Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan 1.11.2007. Edunvalvontavaltuutuksella 
yksilö valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että hän 
myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan itse. Edunvalvontavaltuutusta 
koskevassa valtakirjassa valtuuttaja määrittelee ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi 
oikeuttaa toisen henkilön edustamaan itseään sekä taloudellisissa että henkilöään 
koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi terveydenhoidossa.  
 
Ohessa kaksi valtakirjamallia, jotka on mukaeltu Tuomo Antilan laatimista malleista 
kirjassaan ”Edunvalvontavaltuutus”. Toinen malleista on kaikista yksinkertaisin, ns. 
”karvalakkimalli” ja toinen on hieman yksilöidympi valtakirjamalli. Oman 
edunvalvontavaltakirjan voi kukin räätälöidä haluamakseen. Sen täytyy kuitenkin täyttää 
seuraavat ehdottomat muotovaatimukset:  
 
Valtakirja on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Todistajien 
on todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien on tiedettävä, että asiakirja on 
edunvalvontavaltakirja, mutta heidän ei tarvitse nähdä sen sisältöä. Valtakirjasta on lisäksi 
käytävä ilmi: 
1) valtuuttamistarkoitus; 
2) asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa; 
3) valtuuttaja ja valtuutettu; sekä 
4) määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja 
tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun 
vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. (EVVL 6 §) 
 
Siitä huolimatta, että Muistiliitto ry julkaisee kaksi valtakirjamallia, haluamme painottaa, 
että edunvalvontavaltakirja on tärkeä asiakirja valtuuttajan tulevaisuuden kannalta. Laki 
edunvalvontavaltuutuksesta jättää valtuuttajalle paljon harkinnanvaraa sen suhteen, 
millaisia määräyksiä valtakirjaan otetaan. Virheet ja puutteet valtakirjan laatimisessa voivat 
pahimmillaan johtaa siihen, että valtakirjaa ei voida vahvistaa tai että valtuuttajan asioita ei 
muusta syystä voida asianmukaisesti hoitaa valtakirjan nojalla. Tämän vuoksi on tärkeää, 
että valtakirjan laatija tutustuu riittävällä tavalla lakiin edunvalvontavaltuutuksesta, ja siitä 
kirjoitettuun, ennen valtakirjan laatimista. On myös erityisen suositeltavaa, että 
valtakirjan laatimisessa käytetään apuna oikeusaputoimistoa tai asianajajaa.   
 
 
 
 
 
Lähteet ja lisätietoa asiasta:  

- Antila, Tuomo: Edunvalvontavaltuutus. WSOYPro 2007.  
- Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna: Edunvalvontavaltuutus – uusi oikeudellinen väline. Muisti 5/2007.  
- Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Nikumaa, Henna: Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa 

oikeusopas. Muistiliitto ry.  
- Edunvalvontavaltuutuksesta kertovia esitteitä saa maistraateista ja oikeusaputoimistoista suomeksi 

ja ruotsiksi. Esite löytyy myös oikeusministeriön verkkosivuilta: www.om.fi   

 
 

http://www.om.fi/


EDUNVALVONTAVALTAKIRJA (malli 1) 
 
 
VALTUUTTAJA Maija Meikäläinen (syntymäaika) 
  Lähiosoite 
  Postinumero 
 
VALTUUTETTU  Matti Meikäläinen (syntymäaika) 
  Lähiosoite 
  Postinumero 
 
VALTUUTUS Valtuutan Matti Meikäläisen edustamaan minua 

1) omaisuuttani koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissani 
sekä 

2) sellaisissa henkilöäni koskevissa asioissa, joiden merkitystä 
en kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on 
käytettävä. 
 

Määrään valtuutuksen tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että 
tulen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen 
terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi 
kykenemättömäksi huolehtimaan asioistani. 
 
 
Paikka ja aika 
 
 
Maija Meikäläinen 
ammatti, Kaupunki 

 
 
TODISTUSLAUSUMA Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina 

vakuutamme, että Maija Meikäläinen, jonka henkilöllisyyden 
olemme tarkistaneet, on omakätisesti allekirjoittanut tämän 
edunvalvontavaltakirjan. Toteamme, että Maija Meikäläinen on 
tehnyt valtakirjan vapaasta tahdostaan ja että hän on kyennyt 
ymmärtämään sen merkityksen. 

 
  

Paikka ja aika 
 
 
 Tauno Todistaja  Raili Todistaja 
 ammatti, Kaupunki   ammatti, Kaupunki 
 syntymäaika  syntymäaika 
 Lähiosoite   Lähiosoite 
 Postinumero  Postinumero   
 
 
 



EDUNVALVONTAVALTAKIRJA (malli 2) 
 
 
VALTUUTTAJA Maija Meikäläinen (syntymäaika) 
  Lähiosoite 
  Postinumero 
 
VALTUUTETTU  Matti Meikäläinen (syntymäaika) 
  Lähiosoite 
  Postinumero 
 
TOISSIJAINEN VALTUUTETTU 
  Kalle Meikäläinen (syntymäaika) 
  Lähiosoite 
  Postinumero 
 
VARAVALTUUTETTU Liisa Meikäläinen (syntymäaika) 
  Lähiosoite 
  Postinumero 
 
VALTUUTUS Valtuutan Matti Meikäläisen edustamaan minua 

1) omaisuuttani koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissani 
sekä 

2) sellaisissa henkilöäni koskevissa asioissa, joiden merkitystä 
en kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on 
käytettävä. 

 
Määrään valtuutuksen tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että 
tulen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen 
terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi 
kykenemättömäksi huolehtimaan asioistani. 
 
Omaisuuttani koskevien asioiden hoito 
Valtuutettu on tämän valtakirjan nojalla muun ohella oikeutettu 
myymään tai muuten luovuttamaan omistamiani kiinteistöjä sekä 
hakemaan kiinnityksiä ja perustamaan panttioikeuksia niihin. 
 
Valtuutettu ei saa ilman maistraatin lupaa antaa pantiksi eikä 
luovuttaa omistamiani Asunto Oy X-nimisen yhtiön osakkeita nro 
1-10 eikä luovuttaa niiden nojalla hallittua huoneistoa 
määräaikaisella sopimuksella toisen käytettäväksi pitemmäksi 
ajaksi kuin viideksi vuodeksi. 
 
Valtuutettu on valtuutuksen vahvistamisesta lähtien oikeutettu 
antamaan puolestani kullekin lapselleni ja lapsenlapselleni 
heidän kunakin syntymäpäivänään enintään 300 euron suuruisen 
rahalahjan. 
 
Valtuutetun on kahden vuoden välein annettava maistraatille tili 
omaisuuteni ja muiden taloudellisten asioideni hoitamisesta. 



Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin jo 
edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisvuotta seuraavan 
kalenterivuoden päättyessä. 
 
Henkilöäni koskevien asioiden hoito 
Tehdessään päätöksiä sellaisista henkilöäni koskevia asioista, 
joiden merkitystä en kykene ymmärtämään, valtuutetun on 
noudatettava 1.1.2008 allekirjoittamaani hoitotahtoa, joka on 
tämän valtakirjan liitteenä. 

 
Toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu 
Nimeän Kalle Meikäläisen toissijaiseksi valtuutetuksi sen varalta, 
että Matti Meikäläinen ei ota valtuutetun tehtävää vastaan, 
luopuu siitä tai tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan sitä. 
 
Nimeän Liisa Meikäläisen varavaltuutetuksi sen varalta, että 
Matti Meikäläinen tai Kalle Meikäläinen tulee sairauden tai 
esteellisyyden vuoksi taikka muusta syystä tilapäisesti estyneeksi 
hoitamaan valtuutetun tehtäväänsä. 
 
 
Paikka ja aika 
 
 
Maija Meikäläinen 
ammatti, Kaupunki 

 
 
TODISTUSLAUSUMA Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina 

vakuutamme, että Maija Meikäläinen, jonka henkilöllisyyden 
olemme tarkistaneet, on omakätisesti allekirjoittanut tämän 
edunvalvontavaltakirjan. Toteamme, että Maija Meikäläinen on 
tehnyt valtakirjan vapaasta tahdostaan ja että hän on kyennyt 
ymmärtämään sen merkityksen. 

 
  

Paikka ja aika 
 
 
 Tauno Todistaja  Raili Todistaja 
 ammatti, Kaupunki   ammatti, Kaupunki 
 syntymäaika  syntymäaika 
 Lähiosoite   Lähiosoite 
 Postinumero  Postinumero  

  


