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Edunvalvonta, mitä se on?

• Edunvalvojan määrääminen on viimesijainen keino 

järjestää asioiden hoito. Edunvalvojan määrääminen siis 

edellyttää, että apua tarvitsevan henkilön asiat eivät tule 

asianmukaisesti hoidetuiksi muilla tavoin

• Holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto 

(ent. maistraatti), joka selvittää henkilön edunvalvonnan 

tarpeen ja tarvittaessa määrää edunvalvojan tai tekee 

hakemuksen tuomioistuimelle

• https://dvv.fi/fi/holhous
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Edunvalvoja ja hänen tehtävänsä

• Edunvalvojana voi toimia esim. joku luotettava läheinen, joka antaa 

tehtävään suostumuksensa ja joka katsotaan tehtävään sopivaksi.

– Mikäli tällaista henkilöä ei ole tai tehtävään pitää muusta syystä määrätä täysin 

ulkopuolinen henkilö, edunvalvojana toimii yleinen edunvalvoja.

• Edunvalvoja määrätään tehtävään joko toistaiseksi tai tietyksi 

määräajaksi.

• Edunvalvoja hoitaa päämiehen omaisuutta ja taloudellisia asioita. 

Edunvalvojan on kaikissa tilanteissa toimittava vain ja ainoastaan 

päämiehensä parhaaksi. Edunvalvoja ei saa kertoa päämiehensä 

asioista muille ilman päämiehen lupaa.

• Edunvalvojalla on oikeus saada asioiden hoitamisesta kohtuullinen 

palkkio sekä korvaus kuluistaan.

• Edunvalvoja voi joskus olla esteellinen edustamaan päämiestään. 

Tällöin hänen on haettava itselleen sijaista holhousviranomaiselta.
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Neuvonta, ohjaus ja valvonta

• Digi- ja väestövirasto eli DVV (ent. maistraatti) neuvoo ja 

ohjaa kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa. 

• Digi- ja väestötietovirasto myös valvoo edunvalvojien 

toimintaa sekä tili- että lupavalvonnan keinoin.

– Edunvalvojan on toimitettava holhousviranomaiselle vuosittain tili 

eli selvitys asioiden hoitamisesta. Lisäksi edunvalvojan on 

haettava holhousviranomaisen lupa tiettyihin toimenpiteisiin, 

esim. asuntokauppaan
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Kuka voi toimia edunvalvojana
• Täysi ikäisen henkilön edunvalvojaksi voidaan määrätä 

täysivaltainen henkilö, joka on antanut tähän 

suostumuksensa. 

• Edunvalvojaksi määrättävän henkilön tulee lain mukaan 

olla tehtävään sopiva. 

– Sopivuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Arvioinnissa otetaan 

huomioon muun ohella henkilön taito ja kokemus sekä tehtävän 

laatu ja laajuus. Näin ollen esimerkiksi vaativia ja laajoja 

taloudellisia asioita hoitamaan tulisi määrätä taloudellisissa 

asioissa taitava ja kokenut henkilö.

– Edunvalvojan sopivuutta arvioitaessa on varmistettava, että 

edunvalvojan tehtävään määrättävä henkilö kykenee omista 

sekä läheistensä intresseistä ja mahdollisesta painostuksesta 

huolimatta hoitamaan päämiehensä asioita päämiehensä edun 

mukaisesti. 
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Yleiset edunvalvojat

• Edunvalvojan tehtävään voidaan aina määrätä yleinen 

edunvalvoja. 

– Yleinen edunvalvonta on valtion tuottamaa palvelua. Tavallisesti 

yleinen edunvalvoja on valtion virkamies, joka toimii 

edunvalvontatoimistoissa. Joillakin alueilla yleisenä 

edunvalvojana voi toimia myös ostopalveluntuottajan 

palveluksessa oleva yleinen edunvalvoja.

• Yleinen edunvalvoja voidaan määrätä niissä tilanteissa, 

kun henkilöllä ei ole esittää tehtävään sopivaa/halukasta 

läheistä tai kun asioiden hoidon puolueettomuus ja 

riippumattomuus edellyttää ulkopuolisen yleisen 

edunvalvojan määräämistä.
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Edunvalvontavaltuutus

• Edunvalvontavaltuutus on edunvalvontaa joustavampi 

tapa järjestää asioiden hoito. 

• Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen 

järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee 

myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

– Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä täysi-ikäinen henkilö, joka 

ymmärtää valtakirjan sisällön ja merkityksen.

• Edunvalvontavaltakirjassa henkilö (valtuuttaja) nimeää 

valtuutetun hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutus 

tulee voimaan, kun holhousviranomainen on sen 

vahvistanut.

• https://dvv.fi/fi/edunvalvontavaltuutus
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• Edunvalvontavaltakirjassa valtuutettu saa oikeuden 

edustaa valtuuttajaa tämän asioiden hoitamisessa.

– Tämän lisäksi voi olla tarpeellista antaa valtuutetulle tarkempia 

ohjeita siitä, miten hän näitä valtuuksiaan käyttää. Tällaiset 

toimiohjeet ovat yksilöllisiä ja ne sitovat valtuutettua. Ohjeet 

kannattaa tehdä kirjallisesti. 

• Tällaiset ohjeet voivat liittyä omaisuuden myyntiin, sen 

säilyttämiseen tai varojen käyttämiseen
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Laatimalla edunvalvontavaltakirjan saat itse määrätä asioidesi hoidosta, kun 
et itse niistä enää pysty huolehtimaan. Edunvalvontavaltakirjalla voit 

määritellä, kuka sinun asioita hoitaa, mitä asioita hän hoitaa ja miten. Lisäksi 
valtakirjassa voit määritellä, miten asioiden hoitoa valvotaan



Toimi näin

• Laadi edunvalvontavaltakirja hyvissä ajoin tulevaisuuden varalle. 

Käytä tarvittaessa apuna asiantuntijaa.

• Säilytä alkuperäinen valtakirja huolellisesti.

• Hae valtuutettuna valtakirjan vahvistamista, kun valtuuttaja ei itse 

enää kykene hoitamaan asioitaan.

• Valtakirja tehdään kirjallisesti ja määrämuotoisena. Valtakirja 

allekirjoitetaan kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa 

läsnä. Edunvalvontavaltakirjan pitää täyttää tietyt muotovaatimukset, 

jotta sitä voidaan pitää edunvalvontavaltakirjana – erotukseksi 

tavanomaisesta valtakirjasta.

– Edunvalvontavaltakirjasta pitää ilmetä valtakirjan laatija (valtuuttaja) ja se 

henkilö, jonka hän oikeuttaa edustamaan itseään asioidensa hoitamisessa 

(valtuutettu). Valtakirjasta tulee käydä ilmi asiat, joissa valtuutettu on oikeutettu 

edustamaan valtuuttajaa. 
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Valtuutetun tehtävät ja toiminnan valvonta

• Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja voi itse antaa 

tarkempia määräyksiä sitä, miten valtuutetun toimintaa 

valvotaan. Sen lisäksi valtuuttajalla on velvollisuuksia 

raportoida toiminnastaan viranomaisille.
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Hoitotahto

https://thl.fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoitotahto
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Mikä hoitotahto on?

• Hoitotahdossa ilmaiset, millaista hoitoa haluat elämän 

loppuvaiheessa. Hoitohenkilökunta tarvitsee hoitotahdon 

siltä varalta, että et pysty itse osallistumaan 

hoitopäätöksiin. Siihen voivat olla syynä esimerkiksi

– tajuttomuus

– vakava sairaus

– onnettomuus

– vanhuus
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Miten teen hoitotahdon?

• Omakanta-järjestelmässä

• Kirjallisesti todistajien vakuuttamana 

• Suullisesti

• Hoitotahdossa määrittelet, milloin luovutaan hoitotoimista, jotka 

pidentävät elämääsi lyhytaikaisesti tai ylläpitävät elintoimintojasi 

keinotekoisesti

• Hoitotahdolle ei ole olemassa mitään tiettyä muotoa. Olisi kuitenkin 

esimerkiksi hyvä, että käyttäisit todistajia, kun teet hoitotahdon.

• Jos sinulla on hoidettava sairaus, sinun kannattaa keskustella 

hoitotahdosta hoitavan henkilökunnan kanssa. He osaavat 

ennakoida, millaisia tilanteita sairauteen voi liittyä. Näin 

hoitotahdosta on helpompi tehdä toiveidesi mukainen.

• Hoitotahto (pdf 216 kt)

• Hoitotahto (pdf 235 kt, Muistiasiantuntijat)

• Hoitotahto (pdf 1374 kt, Muistiliitto)
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https://thl.fi/documents/920256/1449649/Hoitotahto_2015_04_17.pdf/b64267af-e05d-4cbd-80c8-91c8109aebf3
https://thl.fi/documents/920256/1449649/Hoitotahto_Muistiliitto.pdf/a8f50fdc-da66-4a96-a58a-d79716344518
https://thl.fi/documents/920256/1449649/Hoitotahtoni%2C+Muistiliitto.pdf/90b57738-f2af-4a87-8199-1afc57dbb026


Oma kanta

• Omakannassa näet omat terveystiedot ja reseptit, voit pyytää 

reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.

• Omakannasta näkee

– reseptit

– hoitoon liittyvät kirjaukset

– laboratorio- ja röntgentutkimukset

– alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot

• Omakannassa voi myös

– pyytää reseptin uusimista

– tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon

– antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää 

luovuttamisen

– antaa suostumuksen reseptitietojen luovuttamiseen toiselle Euroopan 

maan apteekille

– selata omia hyvinvointitietojaan.
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https://www.kanta.fi/web/guest/hyvinvointitiedot


Käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen 

ja tunnistautumisvälineet
• Niitä ovat

– verkkopankkitunnukset

– mobiilivarmenne

– sähköinen henkilökortti

• Sähköinen henkilökortti haetaan poliisilta

– https://www.poliisi.fi/henkilokortin_hakeminen

• Mobiilivarmenne

– Mobiilivarmenne on puhelimen SIM-kortilla sijaitseva tunniste, 

jonka avulla voit kirjautua sisään verkkopalveluihin ja hoitaa 

asioita sähköisesti. Varmenteen voit ottaa käyttöön oman 

operaattorisi nettisivustolla tai myymälässä.

– Mobiilivarmenteella kirjautuminen onnistuu käden käänteessä: 

syötät puhelinnumeron nettipalveluun ja itse valitsemasi 

tunnusluvun puhelimeen. Kirjautumisen jälkeen voit käyttää 

palvelua turvallisesti.
16.1.2020 15

https://www.poliisi.fi/henkilokortin_hakeminen

