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Aika:  6.3.2014 klo 16.45-18.00 

Paikka:  Seurahuone 

Vieraat: Anne Vainio 

Omat jäsenet: Paikalla oli  24  Uskelan rotaria, puheenjohtajana Jarkko Merilä ja sihteerinä 

Siv Ilola 

Paikkaukset: 4.3. Hannu Määttänen Someron klubilla, 5.3. Jari Laakkio ja Torsti Poutanen, 

Intiassa Roorkeen rotaryklubilla 28.2. Mikko Ruohonen  

Syntymäpäivät: Kari Heinonen 8.3. 

Seuraavat tapahtumat: 13.3. IC-kokous: Hyväntekeväisyyskonsertti  

20.3. Ego-esitelmät: Eino Nygren ja Kari Reivonen 

27.3. Ego-esitelmät: Mikko Ruohonen ja Terjo Ek 

 

Kokouksen kulku:  

Presidentti avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi vierailevan esitelmöitsijän, Anne Vainion. 

Taisto Tulonen on haastanut Seurahuoneella kokoontuvat rotarit mukaan siivoustalkoisiin ja Seurahuoneen 

pihakalusteita huoltamaan. Talkoot järjestetään huhtikuussa ja ilmoittautua voi Taistolle. 

Anne Vainion esitelmä: Hoitotahto ja edunvalvonta 

Hoitotahtoa ja edunvalvontavaltuutusta yhdistää Itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Näiden 

dokumenttien perusteella esimerkiksi terveydenhuollossa tiedetään, miten potilasta pitää hoitaa. 

Edunvalvontavaltuutus on tullut vuonna 2007 ja se tehdään kuten testamentti eli määrätään, miten 

talousasiat hoidetaan, sitten kun asianomainen itse ei sitä pysty enää kertomaan.  Henkilö valtuuttaa toisen 

henkilön hoitamaan omia asioitaan (sekä taloutta että henkilöön liittyviä).  Valtuutuksen tekijä n on oltava 

täysivaltainen. Valtuuttaja nimeää valtuutetun, joka on suostunut tehtävään. Valtuutus määrittelee asiat, 

jotka valtuutus kattaa.  Allekirjoitetun valtakirjan kopio luovutetaan henkilölle, joka on nimetty asioita 

hoitamaan. Valtuutus viedään maistraattiin vahvistettavaksi, kun on käynyt ilmeiseksi, että henkilö ei enää 

kykene päättämään asioistaan. Valmiita lomakepohjia on tähän tarkoitukseen olemassa. Tällaisen paperin 

voi tehdä itse tai asiantuntijan, kuten lakimiehen, avustuksella tai vaikka oikeusaputoimistossa.  

Edunvalvontavaltuutuksen tarkoitus on, että päämiehen oma tahto toteutuu.   Anne Vainio suosittelee 

nimettäväksi myös varaedunvalvojan tai jopa kaksi. 
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Holhouslain mukaisessa edunvalvonnassa päämies voi itse hakea itselleen edunvalvojan. Toinen vaihtoehto 

on, että viranomainen tekee ilmoituksen maistraattiin, mikäli katsoo, että asiakas tarvitsee edunvalvojan. 

Hakemuksen voi tehdä myös käräjäoikeuteen. 

Edunvalvonta on maksullista toimintaa. Maistraatti perii maksun ja virallinen edunvalvoja myös. Vaikka 

esim. omainen ryhtyisi edunvalvojaksi, valvoo maistraatti edunvalvojaa ja velvoittaa vuosittain tekemään 

selvityksen valtuuttajan omaisuudesta.  

Hoitotahto liittyy terveydenhuollon puolelle. Sitä voidaan nimittää myös hoitotestamentiksi.  

Potilaslaissa vuodelta 1993 säädetään kiireelliseen hoitoon liittyen, että potilaalle ei saa antaa sellaista 

hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan. Tässä siis toteutuu potilaan itsemääräämisoikeus 

hoitotestamentin/hoitotahdon kautta. Jotta terveysviranomaiset voivat saada tietoonsa potilaan 

hoitotahdon, voi kukin laittaa kukkaroonsa Hoitotahtokortin, josta selviää, että hoitotahto on tehty ja missä 

sitä säilytetään.  

Nykyisin, kun elintenluovutustestamenttia ei enää ole, voi hoitotahtoa käyttää päinvastaiseen 

tarkoitukseen ja sen avulla kieltäytyä luovuttamasta elimiään.  

Hoitotahdon voi tehdä henkilö, joka on kykenevä ilmaisemaan tahtonsa.  Näihin asiakirjoihin voi kirjata 

myös viimeiset toivomuksensa esim. omiin hautajaisiinsa liittyen. 

Anne Vainion kertomat asiat synnyttivät paljon kysymyksiä ja vilkasta keskustelua.  

 

Presidentti kiitti Annea mielenkiintoisesta esityksestä ja luovutti hänelle kaksi lippua IC-kokouksen 

Hyväntekeväisyyskonserttiin.  

Presidentti päätti kokouksen klo 18. 

 

pöytäkirjan vakuudeksi  Siv Ilola, sihteeri  

 

 

 

 


