
EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO

Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan 
oikeusturvaa



* Edunvalvonta on suositeltava keino varautua tulevaisuuteen

• Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi etukäteen järjestää 

asioidensa hoidon siltä varalta, että hän myöhemmin tulee 

esim. muistisairauden vuoksi kykenemättömäksi niitä itse 

hoitamaan

 Saadaan varmistetuksi, että mahdollisen 

toimintakyvyttömyyden kohdatessa asioita hoitaa itse valittu 

henkilö

EDUNVALVONTAVALTUUTUS



 Edunvalvontavaltakirja on määrämuotoinen valtakirja. 
Valtakirja tulisi jokaisen tehdä mahdollisimman pian 
muistisairauden alkuvaiheessa, kun tekijä ymmärtää riittävällä 
tavalla sen tekemisen merkityksen ja sisällön. 

 Laatimisessa on hyvä pyytää oikeudellista apua 
oikeusaputoimistolta tai asianajajalta.

 Valtakirjassa valtuuttaja nimeää tehtävään suostuneen 
valtuutetun sekä määrittelee asiat, jotka valtuutus kattaa

 Valtakirjan voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa

 Kun valtakirjan laatija on tullut kykenemättömäksi hoitamaan 
asioitaan, valtuutettu pyytää maistraattia vahvistamaan 
valtakirjan. Valtuutus tulee voimaan, kun maistraatti sen 
vahvistaa. Liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto

EDUNVALVONTAVALTUUTUS



 Jos muistisairaan ihmisen etuja ei saada turvattua esim. 
yhteisin pankkitilein, valtakirjalla tai 
edunvalvontavaltuutuksella, voidaan hänelle määrätä 
edunvalvoja.

 Edunvalvojan määrääminen on viimesijaisin keino 
muistisairaan etujen turvaamisessa. 

 Edunvalvojan määrääminen edellyttää kahden kriteerin 
täyttymistä

 1. Lääketieteellinen kriteeri

 2. Tarvekriteeri (asiat vaativat hoitoa, eivätkä hoidu 
millään muulla tavalla). 

EDUNVALVONTA



 Edunvalvoja avustaa tai edustaa päämiestään hänen taloudellisissa 
asioissaan, kuten laskujen maksussa ja valvoo, ettei päämiehen 
omaisuutta käytetä tämän edun vastaisesti. Voidaan myös rajoittaa 
koskemaan määrättyä oikeustointa, asiaa tai omaisuutta.  

 Maistraatti valvoo edunvalvojan toimintaa.  

 Edunvalvojaksi nimetään usein sairastuneen läheinen tai ns. yleinen 
edunvalvoja, joka työskentelee oikeusaputoimistossa. 

 Ilmoitus tai hakemus jätetään maistraattiin, käsittelyaika on n. 2-3kk. 
Liitteeksi lääkärinlausunto ja muut mahdolliset lausunnot. 

 Edunvalvojalla on salassapitovelvollisuus

 Edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehensä varoista ja veloista sekä 
tilikauden tapahtumista. Annettava vuosittain maistraatille vuositili. 

EDUNVALVONTA



 Edunvalvonta on määrättävä lakkaamaan kun 

edunvalvonnan tarvetta ei enää ole. 

 Maistraatti selvittää joka neljäs vuosi onko 

edunvalvontaa tarpeen jatkaa.

EDUNVALVONNAN PURKAMINEN



 Hoitotahdolla kerrotaan omaa hoitoa ja hoivaa koskeva 

tahto. Laatimalla hoitotahdon jokainen voi varmistaa, että 

hoidossa noudatetaan hänen elämänarvojaan ja että 

mahdolliset hoitoratkaisut perustuvat hänen omaan 

tahtoonsa. 

 Hoitohenkilökunta on velvollinen noudattamaan 

hoitotahtoa.

 Hoitotahto kannattaa laatia aina kirjallisena ja sen voi 

kirjata myös Omakanta-palveluun ja mahdolliseen 

edunvalvontavaltuutukseen. 

HOITOTAHTO



 Pätevän hoitotahdon tekeminen edellyttää, että tekijä 
ymmärtää riittävällä tavalla hoitotahdon merkityksen ja 
sisällön. Hoitotahto on hyvä tehdä mahdollisimman ajoissa. 

 Ajoissa tehdyllä hoitotahdolla turvataan muistisairaan ihmisen 
tahdon ja elämänarvojen kunnioittaminen hänen hoidossaan

 Kun tekee hoitotahdon, on siitä hyvä kertoa läheisilleen sekä 
ainakin omalle muistihoitajalle ja hoitavalle lääkärille. 

 Kirjallisen hoitotahdon kopio on hyvä liittää 
potilasasiakirjoihin. 

HOITOTAHTO



* WWW.muistiliitto.fi

 Asianajajat, oikeusaputoimistot ja maistraatit

 www.asianajajat.fi

 www.maistraatit.fi

 http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Edunvalvo
ntavaltuutus

• Kirjallisuutta:

• Edunvalvontavaltuutuksesta, Anttila Tuomo

• Holhoustoimen pääpiirteet, Välimäki Pertti

Lisää tietoa ja malleja asiakirjoista 

http://www.muistiliitto.fi/
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