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Muistilista, ikääntymiseen ja puolison kuolemaan varautuminen  
  
Huolehdi etukäteen siitä, että asiasi hoituvat parhaalla mahdollisella tavalla myös, jos jossain vai-
heessa elämää et itse kykene niitä hoitamaan.   
 
Tärkeitä asiakirjoja ikääntymisen varautumisessa 
 
Edunvalvontavaltakirjalla annat oikeuksia  
Edunvalvontavaltakirjalla päätät kuka saa hoitaa henkilökohtaisia ja taloudellisia asioitasi, jos et 
itse siihen enää esimerkiksi sairauden vuoksi kykene.  Nimeämäsi henkilö voi olla puolisosi, lapsesi 
tai joku muu luottohenkilö. Edunvalvontavaltakirjassa voit myös ottaa kantaa siihen, miten asioi-
tasi hoidetaan ja mitä valtuutettu saa puolestasi tehdä. Ilman valtuutusta edes puolisosi tai lap-
sesi eivät saa hoitaa asioitasi. 
  
Edunvalvontavaltakirja vai julkinen edunvalvoja? 
Jos jossain vaiheessa elämääsi jonkun muun on hoidettava sinun asioitasi, vaihtoehtoina on sinun 
etukäteen tekemäsi edunvalvontavaltakirjan vahvistaminen tai edunvalvojan määrääminen lain 
nojalla. Näistä jälkimmäinen on selvästi hankalampi prosessi asioitasi hoitavalle läheisellesi. Lä-
heisesi pääsevät paljon helpommalla, jos olet etukäteen valtuuttanut heidät hoitamaan asioitasi.  
  
Hoivatahdolla elämänlaatua 
Hoivatahdolla voit kertoa itsellesi tärkeät arkielämääsi liittyvät ja elämänlaatuusi vaikuttavista 
asioista. Voit kertoa, missä ja miten haluat, että sinua hoidetaan ja mitkä asiat ovat juuri sinulle 
tärkeitä. Hoivatahdon tietoja tarvitaan silloin, jos olet pitkäaikaisesti toisten avun tarpeessa etkä 
itse pysty ilmaisemaan toiveitasi. Näin voi käydä esimerkiksi muistisairauden edetessä. 
  
Hoitotahto  
Hoitotahdossa kerrot miten toivot, että sinua hoidetaan elämän loppuvaiheessa. Hoitotahto on 
hyvä tehdä siltä varalta, että et pysty itse osallistumaan hoitopäätöksiin. Näin voi käydä esimer-
kiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.  Päätösten tekeminen on myös läheisil-
lesi helpompaa, jos he voivat turvautua hoito- ja hoivatahtoon, jossa olet ilmaissut oman tahtosi.  
  
Sekä hoitotahto että hoivatahto kannattaa tallettaa Omakanta-palveluun, jolloin ne ovat tervey-
denhuollon käytettävissä, kun sinun hoidostasi päätetään. Hoito- ja hoivatahdosta kannattaa 
myös kertoa läheisillesi sekä säilyttää samassa paikassa edunvalvontavaltakirjan kanssa.  
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Turvaa puolison taloudellinen tilanne, jos hän jää leskeksi. 
  
Vaikka elätte puolisosi kanssa yhteistaloudessa ja vaikka omistaisitte kaiken yhteisesti, omaisuu-
tesi ei siirry puolisollesi perintönä sinun jälkeesi, jos sinulla on lapsia.  Jos puolisosi jää leskeksi 
hänellä on lähtökohtaisesti oikeus saada avio-oikeuden nojalla puolet yhteenlasketusta omaisuu-
destanne, ellette avioehdolla ole toisin sopineet tai avio-oikeus on muulla tavoin rajattu. Lisäksi 
leskellä on oikeus jäädä asumaan viimeiseen yhteiseen kotiinne. Muu omaisuus menee perin-
tönä lapsillesi.   
  
Testamentilla turvaa 
Puolisosi taloudellista tilannetta leskenä voit parantaa tekemällä hänen edukseen testamentin.  
Testamentilla voit antaa puolisollesi esimerkiksi käyttöoikeuden kesäpaikkaan tai määrätä hänelle 
perintönä varojasi turvataksesi sen, että hän pärjää taloudellisesti myös leskenä.    

  
  
  
  
  
  
 
 
 

Jäikö jokin mietityttämään? 

  

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin neuvomme sinua.  

Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään. 
 

Asiakaspalvelumme on auki maanantaista torstaihin                                  
klo 8.00–20.00 ja perjantaisin klo 8.00–17.00. 
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