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Monet, niin vanhat kuin
nuoretkin, miettivät, miten
heidän raha- ja muut asian-
sa hoidetaan, jos he sairas-
tumisen tai muun syyn
vuoksi pysty huolehtimaan
niistä. Haluamme varmistua
siitä, että kaikki on järjes-
tyksessä niin kauan kuin
olemme hyvässä kunnossa.
Uusi laki antaa tähän on
uusia mahdollisuuksia, sa-
noo konttorinjohtaja Ca-
milla Michelsson, Aktia
Säästöpankin Etelä-Haagan
konttorista. 

– Nyt voimassa olevan
vuoden 1999 lain holhous-
toimesta mukaan kukin voi
itse hakea itselleen ns.
edunvalvojaa (vanhassa
laissa näitä kutsuttiin usko-
tuiksi miehiksi tai holhoo-
jiksi). Näin ei kuitenkaan
voi toimia kaikissa tilanteis-
sa, ja monesti edunvalvojaa
ei haeta, koska menettely
koetaan byrokraattiseksi.
Päätös on vaikea ja sitä siir-
retään. Usein päätös edun-
valvojasta jää lähiomaisten
tehtäväksi, mikäli viran-
omaiset eivät tee sitä.

– Prosessi tuntuu vie-
raalta ja vaikealta, ja siksi
monet ovat peränneet mah-
dollisuutta itse valita henki-
lö, jonka haluaa hoitavan ta-
loudellisia ja muita henkilö-
kohtaisia asioitaan, kun
omat voimat eivät enää rii-
tä.

– Sujuvamman menet-
telytavan tarpeeseen on sää-
detty laki edunvalvontaval-
tuutuksesta. Tämä uusi laki
astuu voimaan 1.11. 2007.
Se ei korvaa lakia holhous-
toimesta vaan täydentää si-
tä, toteaa konttorinjohtaja
Michelsson.

1.11.2007 alkaen voi siis
ennakkoon tehdä valtakir-
jan tietylle henkilölle hoitaa
edellä mainittuja asioita, sit-
ten kun itse ei enää pysty
niistä huolehtimaan. Valta-
kirja astuu voimaan, kun
valtuuttaja on menettänyt
kyvyn hoitaa itseään ja val-
tuutettu on vahvistanut val-
takirjan maistraatissa.

Uuden lain mukaan val-
tuuttaja antaa valtuutetulle
oikeuden edustaa itseään
kysymyksissä, jotka koske-

vat omaisuutta, taloutta ja
valtuuttajan henkilökohtai-
sia asioita, kuten esim. ter-
veyden- tai sairaanhoitoa.
Valtakirja voidaan rajata
koskemaan määrättyä oi-
keustointa, tiettyä asiaa tai
omaisuutta. Valtuuttaja voi
siis itse määrätä, kuinka yk-
silöidyn valtakirjan hän ha-
luaa tehdä.

Edunvalvontavaltakirja
on erittäin muodollinen

asiakirja, joka muotovaati-
muksiltaan pitkälti vastaa
testamenttia. Valtakirja tu-
lee tehdä kirjallisesti ja alle-
kirjoittaa kahden esteettö-
män todistajan yhtäaikai-
sesti läsnä ollessa. Varmis-
taakseen, että valtakirja toi-
mii suunnitelman mukai-
sesti, kannattaa valtakirja
teettää asiantuntijalla.

– Voidaan todeta, että
uusi edunvalvojavaltakirja
on monelta osin erittäin ter-
vetullut. Mahdollisuus teh-
dä edunvalvontavaltakirja
etukäteen ja itse päättää val-
takirjan sisällöstä ja siitä,
kenet haluaa nimetä edun-
valvojakseen, otettaneen
hyvin vastaan. Kuten edellä
todettiin, on viisasta kään-
tyä asiantuntijan puoleen,
kun haluaa tehdä edunval-
vontavaltakirjan. Näin saa
varmuuden siitä, että valta-
kirjan sanamuoto on yksise-
litteinen ja tarpeeksi yksi-
löity ja että valtakirjan edel-
lyttämät muotovaatimukset
täyttyvät. Aktian juristit
auttavat tarvittaessa lopet-
taa Camilla Michelsson.

”Kuka hoitaa raha-asioitani
kun itse en enää jaksa?”

Pohjois-Haaga Seura ja
Thalian aukion kauppiaat
järjestivät syystempauksen
aukiolla lauantaina 22.
syyskuuta. Ohjelmassa oli
erilaisia esittelyjä ja liikkei-
den erikoistarjouksia, lap-
sille oli tarjolla mm. ilma-
palloja. 

Haagan VPK esitteli
pohjoishaagalaisille toimin-
taansa ja kalustoaan paloau-
toaan myöten. Taiteen tun-
nistamiskilpailun palkinto-
na Irja Tikka luovutti maa-
laamansa taulun Tuula
Meilingille.

Sateisesta säästä huoli-
matta väkeä oli paikalla
kohtalaisesti.

Syystempaus Thalian aukiolla

Kuvassa Antti Lanamäki (vas.) ja Jouko Huttunen tutustuvat Liitos-Asusteen valikoimaan.

Suomi Lastenkoti ry. järjestää
Hyväntekeväisyyskonsertin Sri Lankan

hylättyjen tyttöjen auttamiseksi
18.11. klo 15 Huopalahden kirkossa

Esiintyjinä on 
Kallion laulu säestäjänään Jukka Jokitalo, 

soolo oopperalaulaja Merja Wirkkala, 
säestää Olli Mönttinen 

Konsertin suojelija lasten psykiatrian emerita 
professori Terttu Arajärvi. 

Ohjelma 8 euroa sisältäen kahvituksen väliajalla 
Tervetuloa! 

Et voi muuttaa koko maailmaa, mutta voit muuttaa yh-
den tytön koko maailman!

Suomi Lastenkoti ry. Suomi Kids' home hallitus päätti aloit-
taa Sisters of the Blessed Virgin -järjestön ylläpitämän 15 tytön
lastenkodin tukemisen huhtikuussa 2004. Koti sijaitsi pääkau-
pungista Colombosta n. 10 km koilliseen. Nunnajärjestö aloitti
toisen kodin toiminnan tammikuussa 2005 Negombon pohjois-
puolella, Colombosta n. 30 km pohjoiseen. Tämän kodin tuke-
misen aloitimme elokuussa 2005. Vuoden 2006 alussa kodit yh-

distyivät ja kaikki tytöt ovat Negombon pohjoispuolella olevas-
sa kodissa. Kolmessa vuoden toiminnan jälkeen tyttöjen määrä
on nyt 65. 

Keräämämme varat olemme suunnanneet tyttöjen koulutuk-
seen ja ruokaan. Srilankalainen yhteyshenkilömme ostaa tarvik-
keet ja toimittaa ne henkilökohtaisesti perille kotiin. 

www.suomilastenkoti.fi
email suomilastenkoti@elisanet.fi
Lisätietoja: puheenjohtaja Marja Granskog 
puh. 050 3040 999
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