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1 Yleistä kannanotoista  

 
Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman holhoustoimen kehittämistyöryhmän 

kannanottoja lähinnä maistraattien sille esittämiin kysymyksiin. Työryhmän työ on päättynyt vuoden 

2015 lopussa. 

 

Työryhmän kannanotot edustavat niitä näkemyksiä, joihin työryhmässä on päädytty pääosin 

keskustelujen perusteella. Kannanotoista on mahdollisesti hyötyä maistraattien harkitessa, miten lakia 

olisi tapauskohtaisesti tulkittava.  

 

Tällä sivulla julkaistaan työryhmän kannanotot, jotka on annettu vuosina 2012-2015. Myös aiempia 

kannanottoja voidaan julkaista, jos niihin viitataan kysymyksen yhteydessä.  

 

Kehittämisehdotuksia voi lähettää osoitteeseen maaria.rubanin(at)om.fi. 

 

2. Hakemisto 
 

Alaikäinen 

Edunvalvojan määrääminen huoltoasiassa (28.8.2015/Liite 3) 

Hallintaoikeus/alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinti  (28.8.2015/Kysymys 4) 

Edunvalvojan sijaisen tarve (18.11.2015/Kysymys 1) 

 

 

Asunto-osakeyhtiö 

Päämies asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä    (9.4.2015/Kysymys 3) 

Asunto-osakeyhtiön perustaminen (9.4.2015/Kysymys 4) 

 

Edunvalvonnan siirtäminen 

Maistraattien yhdistyminen (21.3.2012/ Kysymys 2) 

Maistraatin toimivalta kun henkilö muuttaa toiselle paikkakunnalle edunvalvonnan 

vahvistamishakemuksen käsittelyn aikana (16.5.2014/Kysymys 3)   

 

Edunvalvontailmoitus 

Edunvalvontailmoituksen julkisuus   ( 23.1.2013/Kysymys 1) 

 

Edunvalvontavaltuutus 

Voiko yleinen edunvalvoja toimia edunvalvontavaltuutettuna? (19.1.2012/Kysymys 5) 

Toissijaisen edunvalvontavaltuutetun oikeus saada lääkärinlausunto (21.3.2012/Kysymys 5) 

Voiko edunvalvontavaltuutettu valtuuttaa toisen sijaansa? (21.3.2013/ Kysymys 6) 

Edunvalvontavaltuutuksen lakkaamista koskeva merkintä (29.5.2013/Kysymys 1) 
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Edunvalvontavaltuutuksen osittainen lakkaaminen  (11.10.2013/ Kysymys 1) 

Tuleeko maistraatin tutkia edunvalvontavaltuutuksen sisältöä? 14.2.2014/Kysymys 1  

 

Esteellisyys 

Maistraatin virkamies edunvalvojana (2.6.2010/Liite 3) 

Sisarusten edustaminen (19.1.2012/Kysymys 6) 

Maistraatin työntekijän esteellisyys1 (11.10.2014/ Kysymys 4) 

Edunvalvojan määrääminen huoltoasiassa (28.8.2015/Liite 3) 

Edunvalvojan sijaisen tarve (18.11.2015/Kysymys 1) 
 

 

Henkilöä koskevat asiat 

Edunvalvojan huolenpitovelvollisuus  (14.9.2012/Kysymys 1)  

Sähköinen potilastietojärjestelmä Kanta (28.8.2015/Kysymys 1) 

 

Hallintaoikeus 

Lesken hallintaoikeus (21.3.2012/Kysymys 3) 

Lesken oikeus vastikkeeseen hallintaoikeudesta  (23.1.2013/Kysymys 4) 

Hallintaoikeus/alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinti  (28.8.2015/Kysymys 4) 

 

Julkisuus 

Oikeudenomistajan käsite (19.1.2012/Kysymys 2) 

Tietojensaantioikeus (3/2005, Liite 2) 

Edunvalvontailmoituksen julkisuus          ( 23.1.2013/Kysymys 1) 

Sähköinen potilastietojärjestelmä Kanta (28.8.2015/Kysymys 1) 

 

Kansainväliset asiat 

Valvonnan siirto Ruotsista Suomeen (19.1.2012/Kysymys 3) 

Ulkomailla asuva edunvalvoja (21.3.2012/Kysymys 1) 

Virolaisten edunvalvonta (29.5.2013 Kysymys 3) 

 

Kantelu 

Hallintolain uusi 8a luku (23.1.2015/ Kysymys 1) 

Kuolinpesä 

Oikeudenomistajan käsite (19.1.2012/Kysymys 2) 

Kuolinpesän osakkaiden valitusoikeus lupa-asiassa (19.1.2012/Kysymys 4)  

Sisarusten edustaminen (19.1.2012/Kysymys 6) 

Lesken hallintaoikeus (21.3.2012/Kysymys 3) 

Omistajattoman tilan testamentti (12.11.2012/Kysymys 1) 

Lesken vähimmäissuoja  (11.2012/Kysymys 2/12) 

 

Lastensuojelu 

Maistraatin toimivalta lastensuojelun edunvalvojan määräämisessä  (23.1.2013/Kysymys 2) 

Itsenäistymisvarat  (16.5.2014/Kysymys 2) 

Holhoustoimilain soveltaminen lastensuojelulain perusteella määrätyn edunvalvojan toimintaan  

(9.4.2015/Kysymys 2) 
 

 

Lesken asema 



Lesken oikeus vastikkeeseen hallintaoikeudesta  (23.1.2013/Kysymys 4) 

 

Lupa-asiat 

Rakentamattoman tontin vuokraaminen  (15.3.2011/Liite 1) 

Luvan epääminen edunvalvojan toiminnassa olevien epäselvyyksien vuoksi (19.1.2012/Kysymys 1) 

Lesken hallintaoikeus (21.3.2012/Kysymys 3) 

ETF-rahastojen luvanvaraisuus (21.4.2012/Kysymys 7) 

Golf-osakkeen luvanvaraisuus (14.9.2012/Kysymys 2) 

Vuokraoikeus (14.9.2012/Kysymys 3) 

Tarvitseeko edunvalvoja luvan antaessaan pesänselvittäjälle suostumuksen kiinteistön myyntiin 

(14.9.2012/Kysymys 4) 

Omistajattoman tilan testamentti (12.11.2012/Kysymys 1) 

Maistraatin lupa (23.1.2013/Kysymys 3) 

Maistraatin selvittämisvelvollisuus (2.9.2014 /Kysymys 1) 

ETA-maan pörssissä noteerattujen arvopaperien luvanvaraisuus  (9.4.2015/Kysymys 1) 
Fråga kring bodelningsavtal/Ositussopimukseen liittyvä kysymys  (18.11.2015/Kysymys 2) 

 

Maistraatin rooli 

Holhousviranomaisen edustaminen tuomioistuimessa 29.5.2013/Kysymys 2 

 

Pankkitunnukset 

Sähköinen potilastietojärjestelmä Kanta (28.8.2015/Kysymys 1) 

Edunvalvojan oikeus käyttää päämiehen pankkitunnuksia (28.8.2015/Kysymys 2) 

 

 

Perinnönjako 

Lesken hallintaoikeus (21.3.2012/Kysymys 3) 

Omistajattoman tilan testamentti (12.11.2012/Kysymys 1) 

Lesken vähimmäissuoja  (11.2012/Kysymys 2/12) 

Lesken oikeus vastikkeeseen hallintaoikeudesta  (23.1.2013/Kysymys 4) 

Perinnönjako ennen 1.12.1995 kuolleen perittävän jälkeen (11.10.2014/Kysymys 2) 

Haudanhoitovarauksen hyväksymiseen perinnönjakosopimuksessa (16.5.2014/Kysymys 1) 
Fråga kring bodelningsavtal/Ositussopimukseen liittyvä kysymys  (18.11.2015/Kysymys 2) 

 

Päätös 

Maistraatin luvan täytäntöönpanokelpoisuus (14.2.2014/Kysymys 2) 

 

Sijoitusvakuutus 

Vakuutuksen lisämaksut  (28.8.2015/Kysymys 5) 

 

 

Testamentti 

Omistajattoman tilan testamentti (12.11.2012/Kysymys 1) 
 

Tiedoksianto 

Tiedoksianto (9.4.2015/Kysymys 5) 

Toimivalta 



Maistraatin toimivalta kun henkilö muuttaa toiselle paikkakunnalle edunvalvonnan 

vahvistamishakemuksen käsittelyn aikana (16.5.2014/Kysymys 3)   

 

Täytäntöönpano 

Maistraatin luvan täytäntöönpanokelpoisuus 14.2.2014/Kysymys 2 

 

Valitusoikeus 

Kuolinpesän osakkaiden valitusoikeus lupa-asiassa (19.1.2012/Kysymys 4)  
 

Yhteisomistussuhteen purku 

Uskotun miehen määräys yhteisomistussuhteen purkamista varten ( 6.10.2011/Liite 3) 

Yhteisomistussuhteen purku (21.3.2012/Kysymys 4) 

 

Yleinen edunvalvoja 

Voiko yleinen edunvalvoja toimia edunvalvontavaltuutettuna? (19.1.2012/Kysymys 5) 

Sisarusten edustaminen (19.1.2012/Kysymys 6) 

Yleisen edunvalvojan vaihtaminen työsuojelullisin perustein  (14.2.2014/Kysymys 3) 

 

 

3. Kannanotot  
 

2012 
 

Luvan epääminen edunvalvojan toiminnassa olevien epäselvyyksien vuoksi (19.1.2012/Kysymys 1) 

Oikeudenomistajan käsite (19.1.2012/Kysymys 2) 

Valvonnan siirto Ruotsista Suomeen (19.1.2012/Kysymys 3) 

Kuolinpesän osakkaiden valitusoikeus lupa-asiassa (19.1.2012/Kysymys 4)  

Voiko yleinen edunvalvoja toimia edunvalvontavaltuutettuna? (19.1.2012/Kysymys 5) 

Sisarusten edustaminen (19.1.2012/Kysymys 6) 

Ulkomailla asuva edunvalvoja (21.3.2012/Kysymys 1) 

Maistraattien yhdistyminen (21.3.2012/ Kysymys 2) 

Lesken hallintaoikeus (21.3.2012/Kysymys 3) 

Yhteisomistussuhteen purku (21.3.2012/Kysymys 4) 

Toissijaisen edunvalvontavaltuutetun oikeus saada lääkärinlausunto (21.3.2012/Kysymys 5) 

Voiko edunvalvontavaltuutettu valtuuttaa toisen sijaansa? (21.3.2013/ Kysymys 6) 

ETF-rahastojen luvanvaraisuus (21.4.2012/Kysymys 7) 

Edunvalvojan huolenpitovelvollisuus  (14.9.2012/Kysymys 1)  

Golf-osakkeen luvanvaraisuus (14.9.2012/Kysymys 2) 

Vuokraoikeus (14.9.2012/Kysymys 3) 

Tarvitseeko edunvalvoja luvan antaessaan pesänselvittäjälle suostumuksen kiinteistön myyntiin 

(14.9.2012/Kysymys 4) 

Omistajattoman tilan testamentti (12.11.2012/Kysymys 1) 

Lesken vähimmäissuoja  (12.11.2012/Kysymys 2/12) 

 

2013 
 



Edunvalvontailmoituksen julkisuus          ( 23.1.2013/Kysymys 1) 

Maistraatin toimivalta lastensuojelun edunvalvojan määräämisessä  (23.1.2013/Kysymys 2) 

Maistraatin lupa (23.1.2013/Kysymys 3) 

Lesken oikeus vastikkeeseen hallintaoikeudesta  (23.1.2013/Kysymys 4) 

Edunvalvontavaltuutuksen lakkaamista koskeva merkintä (29.5.2013/Kysymys 1) 

Holhousviranomaisen edustaminen tuomioistuimessa (29.5.2013/Kysymys 2) 

Virolaisten edunvalvonta (29.5.2013 Kysymys 3) 

Edunvalvontavaltuutuksen osittainen lakkaaminen  (11.10.2013/ Kysymys 1) 

Perinnönjako ennen 1.12.1995 kuolleen perittävän jälkeen (11.10.2014/Kysymys 2) 

Maistraatin työntekijän esteellisyys1 (11.10.2014/ Kysymys 4) 
 

2014 
 

Tuleeko maistraatin tutkia edunvalvontavaltuutuksen sisältöä? (14.2.2014/Kysymys 1 ) 

Maistraatin luvan täytäntöönpanokelpoisuus (14.2.2014/Kysymys 2) 

Yleisen edunvalvojan vaihtaminen työsuojelullisin perustein  (14.2.2014/Kysymys 3) 

Haudanhoitovarauksen hyväksymiseen perinnönjakosopimuksessa (16.5.2014/Kysymys 1) 

Itsenäistymisvarat  (16.5.2014/Kysymys 2) 

Maistraatin toimivalta kun henkilö muuttaa toiselle paikkakunnalle edunvalvonnan 

vahvistamishakemuksen käsittelyn aikana (16.5.2014/Kysymys 3)   

Maistraatin selvittämisvelvollisuus (2.9.2014 /Kysymys 1) 

 

2015 
Hallintolain uusi 8a luku (23.1.2015/ Kysymys 1) 

ETA-maan pörssissä noteerattujen arvopaperien luvanvaraisuus  (9.4.2015/Kysymys 1) 

Holhoustoimilain soveltaminen lastensuojelulain perusteella määrätyn edunvalvojan toimintaan  

(9.4.2015/Kysymys 2) 

Päämies asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä    (9.4.2015/Kysymys 3) 

Asunto-osakeyhtiön perustaminen (9.4.2015/Kysymys 4) 

Tiedoksianto (9.4.2015/Kysymys 5)  

Sähköinen potilastietojärjestelmä Kanta (28.8.2015/Kysymys 1) 

Edunvalvojan oikeus käyttää päämiehen pankkitunnuksia (28.8.2015/Kysymys 2) 

Edunvalvojan määrääminen huoltoasiassa (28.8.2015/Liite 3) 

Hallintaoikeus/alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinti  (28.8.2015/Kysymys 4) 

Vakuutuksen lisämaksut  (28.8.2015/Kysymys 5) 

Edunvalvojan sijaisen tarve (18.11.2015/Kysymys 1) 
Fråga kring bodelningsavtal/Ositussopimukseen liittyvä kysymys  (18.11.2015/Kysymys 2) 

Aiempia kannanottoja  
Tietojensaantioikeus (3/2005, Liite 2) 

Maistraatin virkamies edunvalvojana (2.6.2010/Liite 3) 

Uskotun miehen määräys yhteisomistussuhteen purkamista varten ( 6.10.2011/Liite 3) 

Rakentamattoman tontin vuokraaminen  (15.3.2011/Liite 1) 

 

Kannanotot vuosittain 

 

Vuosi 2012  

 



Luvan epääminen edunvalvojan toiminnassa olevien epäselvyyksien vuoksi (19.1.2012/Kysymys 

1) 

Kun harkitaan luvan myöntämistä oikeustoimeen, minkälainen merkitys voidaan antaa sille, että 

edunvalvojan toiminnassa on epäselvyyksiä? Voidaanko luvan myöntämistä pitkittää niin kauan että 

edunvalvoja saadaan vaihdettua? 

Kysymys on noussut esille perinnönjakoa koskevassa lupa-asiassa. Perinnönjako sinänsä on selvä, 

mutta luvan antaminen on pitkittynyt, koska alaikäisen edunvalvojan toiminnassa on ilmennyt 

epäselvyyksiä ja edunvalvoja on jouduttu vaihtamaan. Pitkittyminen ei ole luonnollisesti suotavaa 

kuolinpesän muiden osakkaiden kannalta. Mikä olisi asiallinen menettelytapa? 

Työryhmän kannanotto: 

Holhoustoimilain 35 §:n mukaan holhousviranomainen voi myöntää luvan, jos oikeustoimi 

tai toimenpide, johon lupaa haetaan, on päämiehen edun mukainen. Päämiehen etua 

arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa holhoustoimilain 37 §:n 1 momentin 

säännös, jonka mukaan edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta sillä tavoin, 

että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen 

henkilökohtaisia tarpeitaan.  

Tällöin lupaharkinta voi pitkittyä, jos maistraatti joutuu vaihtamaan edunvalvojaa sen 

turvaamiseksi, että omaisuutta hoidetaan luvan antamisen jälkeen päämiehen edun 

mukaisesti. 

Koska lupa-asia tulee hallintolain mukaisesti käsitellä maistraatissa ilman aiheetonta 

viivytystä, ratkaisuna voisi olla edunvalvojan määrääminen ottamaan vastaan päämiehelle 

tuleva omaisuus ja hoitamaan sitä, kunnes edunvalvonta-asia on ratkaistu. 

 

Oikeudenomistajan käsite (19.1.2012/Kysymys 2) 

 

Pyydän työryhmää ottamaan kantaa siihen, miten HolhTL 88.1 §:n termiä ”oikeudenomistaja” olisi 

tulkittava. 

 

Onko kysymys 

a. kaikissa tapauksissa samalla tavalla määräytyvästä henkilöpiiristä vai 

b. henkilöpiiristä, joka määräytyy intressipunninnan kautta? 

 

Jos vastaus edelliseen on a., niin ketkä tähän henkilöpiiriin kuuluvat? 

 

Aikaisemmat kannanotot 

 

”Oikeudenomistajaa” ei ole terminä lainsäädännössä määritelty samalla tavalla kuin esimerkiksi termi 

”kuolinpesän osakas”. Sitä kuitenkin käytetään eri laeissa. Suomen jäämistöoikeus I -teoksen 

uusimmassa painoksessa oikeudenomistajaa käytetään esim. kuvaamaan sitä osakkaita laajempaa 

henkilöpiiriä, joka on merkittävä perukirjaan (s. 294-295). 

 



Holhoustoimen kehittämistyöryhmältä kysyttiin aikaisemman lain tulkintaa siltä osin, oliko 

kysymyksessä oikeudenomistajien kollektiivinen oikeus. Vastauksessaan työryhmä sivusi nyt esitettyä 

kysymystä lausumalla, että ”Oikeudenomistajat käsite kattaa laajemman piirin kuin kuolinpesän 

osakkaat. Oikeudenomistaja voi kuolinpesän osakkaan lisäksi olla esimerkiksi legaatinsaaja tai 

velkoja.” (Ks linkki 3/2005 Liite 2).  

 

Hallituksen esityksessä edunvalvontavaltuutuksesta annetuksi laiksi ja HolhTL muuttamiseksi 52/2006 

kysymystä niin ikään sivuttiin yksityiskohtaisissa perusteluissa: 
 

”44 §. Valtuuttajan oikeudenomistajan oikeus saada tietoja. --- 

 

Pykälään on otettu nimenomainen säännös valtuuttajan oikeudenomistajan tiedonsaantioikeudesta. 

Valtuuttajan kuoltua hänen oikeudenomistajallaan saattaa olla tarve perehtyä valtuuttajaa koskeviin 

holhousviranomaisen asiakirjoihin muun muassa pesänselvityksen toimittamiseksi. Sen vuoksi 

ehdotetaan, että valtuuttajan oikeudenomistajalla olisi oikeus saada samat tiedot, jotka olisi tullut antaa 

valtuuttajalle itselleen. Tiedonsaantioikeus olisi yhdelläkin pesän osakkaista eikä pelkästään 

kuolinpesällä yhteisesti. Tämä on tarpeen esimerkiksi sellaisen eturistiriitatilanteen varalta, jossa yksi 

pesän osakkaista on toiminut valtuutettuna ja toinen osakas haluaa perehtyä asiakirjoihin 

selvittääkseen, miten valtuutettu on hoitanut tehtäväänsä. 

 

88 §. ---  

 

Pykälän jälkimmäisen virkkeen säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että edunvalvonnassa olleen 

kuoltua hänen yhdelläkin oikeudenomistajallaan olisi oikeus saada ne tiedot, jotka olisi tullut antaa 

edunvalvonnassa olevalle itselleen. Tiedonsaantioikeuden kuuluminen kullekin kuolinpesän osakkaalle 

itsenäisesti on perusteltua esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa yksi pesän osakkaista on toiminut 

vainajan edunvalvojana ja toinen osakas haluaa perehtyä holhousviranomaisen asiakirjoihin 

selvittääkseen, miten edunvalvoja on hoitanut tehtäväänsä.” 

 

 

Jos henkilö katsotaan ”oikeudenomistajaksi” HolhTL 88 §:ää sovellettaessa, saa hän käytännössä 

asianosaisen tiedonsaantioikeuden edunvalvonnassa olleen henkilön kaikkiin salassa pidettäviin 

tietoihin – pykälän sanamuoto ei mielestäni mahdollista, että tiedonsaantioikeutta arvioitaisiin 

tieto/asiakirjakohtaisesti. Siis niin, että arvioitaisiin, onko tiedon pyytäjä oikeudenomistajan asemassa 

sillä tavoin, että hänellä on perusteltu intressi saada juuri se tieto, jota hän pyytää. Tiedon pyytäjällä 

joko on tai ei ole sama tiedonsaantioikeus kuin edesmenneellä päämiehellä olisi koko päämiehestä 

olevaan tietomassaan. Tästä seuraa mielestäni, että termiä on tulkittava suppeasti. 

 

Selkeintä olisi rajoittaa tulkinta koskemaan kuolinpesän osakkaita ja pesänselvittäjää. Tälle tulkinnalle 

saa ainakin heikkoa tukea HE:stä.  

 

Jos mennään osakkaiden ja pesänselvittäjän henkilöpiirin ulkopuolelle, on kysymyksen a. -

vaihtoehdon mukaisesti toimittaessa hankala löytää sellaisia muita henkilöitä, joilla voisi katsoa aina 

olevan ”oikeudenomistajan” tiedonsaantioikeus. Mahdollisesti kysymykseen voisi tulla sellainen leski, 

joka ei ole kuolinpesän osakas – tätäkin laajennusta on kuitenkin minusta vaikeata perustella. 

 

B. -vaihtoehto antaisi mahdollisuuden tietojen luovuttamiseen osakkaiden ja pesänselvittäjän lisäksi 

esimerkiksi joillekin legaatinsaajille (esim. legaatti pääosasta omaisuutta tai sellaisesta merkittävästä 

omaisuudesta, jonka edunvalvoja on luovuttanut), leskelle (esimerkiksi, jos tällä on sellaisia 

merkittäviä vaatimuksia pesältä, joiden nojalla tiedonsaantioikeuden myöntäminen olisi katsottava 

perustelluksi) tai vainajan merkittävimmille velkojille joissakin tapauksissa. Ongelmaksi kuitenkin 

muodostuu, ettei tälle tulkintavaihtoehdolle oikein ole saatavissa tukea laista – maistraatit joutuisivat 

ratkomaan hankalia rajanvetokysymyksiä varsin vähäisin eväin. 

 



Työryhmän kannanotto: 

 

Hallituksen esityksen perusteluista voi saada käsityksen, että oikeudenomistaja-käsite 

tarkoittaisi nimenomaan kuolinpesän osakkaita. Käsite on kuitenkin tulkinnallinen. 

 

Selvää on, että oikeudenomistajia ovat ainakin kuolinpesän osakkaat. Käsitteen voidaan 

kuitenkin katsoa sisältävän myös muita tahoja, joilla voi olla tarve saada tietoja käyttöönsä 

oikeuksiensa toteuttamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi legaatin saaja ja leski, jolla ei 

ole avio-oikeutta kuolleen puolisonsa omaisuuteen. Näissä tapauksissa oikeudenomistajien 

piirin laajuus joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti. 

 

Lisäksi voidaan todeta, että tietojen luovuttamista koskevaa myönteistä päätöstä ei ole 

julkisuuslaissa rajattu valitusoikeuden ulkopuolelle. Siten tietojen luovutuspäätös on 

valituskelpoinen riippumatta siitä, onko se kielteinen vai myönteinen. Jos maistraatti tekee 

myönteisen päätöksen asiakirjojen luovuttamisesta, muilla oikeudenomistajilla on oikeus 

valittaa päätöksestä. Hallintolainkäyttölain mukaan päätös tulee lähtökohtaisesti 

noudatettavaksi vasta, kun päätös on lainvoimainen. Tämä edellyttää päätöksen 

asianmukaista tiedoksi antamista kuolinpesälle ja mahdollisille muille tiedossa oleville 

oikeudenomistajille.  

 

 

Valvonnan siirto Ruotsista Suomeen (19.1.2012/Kysymys 3) 

Minulla askarruttaa miten laitetaan vireille sellainen asia, jossa päämies on muuttanut Ruotsista 

Suomeen.  Saimme Eskilstunan holhousviranomaiselta kirjeen, jossa edunvalvoja oli tehnyt 

osoitteenmuutoksen ja pyysi valvonnan siirtoa Suomeen.  

Meidän maistraatissa ei ole aikaisemmin ollut vastaavanlaisia tapauksia, ja nyt heräsikin kysymys 

miten tämä asia tästä etenee…  

Laitammeko sen edunvalvojan määräämisenä vai edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään ja uuden 

edunvalvojan määrääminen? 

Työryhmän kannanotto: 

Kun päämiehelle on Ruotsissa määrätty edunvalvoja, edunvalvojan määräys säilyy, vaikka 

päämies muuttaa Suomeen. Kysymyksessä on siis valvonnan siirto, jolloin olemassa 

olevalle edunvalvojalle syntyy tilivelvollisuus Suomessa toimivalle holhousviranomaiselle. 

Tällöin maistraatti saattaa kuitenkin käytännön syistä joutua harkitsemaan edunvalvojan 

vaihtoa, jolloin kysymykseen tulee edunvalvojan vapauttaminen ja uuden edunvalvojan 

määrääminen. 

Maisaan merkitään siten ensin siirto ja sitten tarvittaessa edunvalvojan vapauttaminen 

tehtävästään ja uuden edunvalvojan määrääminen. 

 



Kuolinpesän osakkaiden valitusoikeus lupa-asiassa (19.1.2012/Kysymys 4)  

Maistraatissa on valmistelussa erään yleisen edunvalvojan hakemus, jolla hän on pyytänyt maistraatin 

lupaa perinnönjaolle. Edunvalvoja itse katsoo, ettei lupaa lain mukaan voida myöntää. Hän kuitenkin 

hakee lupaa, jotta pesän toinen osakas, joka pitää ehdotettua jakoa ainoana oikeana, voisi valittaa 

maistraatin päätöksestä hallinto-oikeuteen.  

Onko toisella pesän osakkaalla valitusoikeus maistraatin päätöksestä? Osakkaina ovat siis kaksi 

veljestä, joista toisella on edunvalvoja.  

Nähdäkseni asiassa on sekä valitusoikeutta puoltavia että sitä vastaan puhuvia seikkoja.  

Toisaalta voidaan katsoa, että päätös ”vaikuttaa välittömästi” hänen oikeuteensa, kun pesää ei kerran 

voida sopimusperusteisesti jakaa ilman maistraatin lupaa, mutta toisaalta olemme olleet siinä 

käsityksessä, että lupapäätöksen asianosaisia ovat edunvalvoja ja päämies. 

Työryhmän kannanotto:  

Hallintolainkäyttölain (586/586) 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa. 

 

Asiasta on olemassa korkeimman oikeuden ratkaisu KHO 22.12.2005/3567 (Dno 

2187/2/04), jossa KHO on katsonut, että kuolinpesän osakkaalla ei ole oikeutta valittaa 

maistraatin lupa-asiaa koskevasta ratkaisusta, koska maistraatin päätöstä ei ole kohdistettu 

hakijaan eikä se välittömästi vaikuta hallintolainkäyttölaissa tarkoitetulla tavalla hänen 

oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa.  

 

Työryhmän näkemyksen mukaan ratkaisu vastaa myös holhoustoimilain ajatuksia. Näin 

ollen kysyjän mainitsemassa tapauksessa osakkaalla ei siis ole valitusoikeutta.  

 

Voiko yleinen edunvalvoja toimia edunvalvontavaltuutettuna?     (19.1.2012/Kysymys 5) 

Voiko edunvalvontavaltakirjassa esittää yleistä edunvalvojaa valtuutetun tehtävään? Onko yleinen 

edunvalvoja velvollinen ottamaan tehtävää vastaan? Henkilö haluaa edunvalvontavaltakirjalla 

varmistaa, että asiat tulevat hoidetuksi ja että sukulaiset ym. eivät pääse missään olosuhteissa 

sekaantumaan raha-asioihin. 

Työryhmän kannanotto: 

Edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 3 §:n mukaan 

edunvalvontavaltuutetuksi ei voida määrätä oikeushenkilöä. Valtuutetuksi ei siten voida 

määrätä esimerkiksi Helsingin oikeusaputoimiston 1 yleistä edunvalvojaa. Yleiset 

edunvalvojat eivät myöskään ole velvollisia ottamaan vastaan edunvalvontavaltuutetun 

tehtävää. 

Säädös ei luonnollisesti estä yleisen edunvalvojan tehtävää hoitavaa henkilöä toimimasta 

suostumuksellaan esimerkiksi sukulaisensa edunvalvontavaltuutettuna. 



Sisarusten edustaminen (19.1.2012/Kysymys 6) 

 

Kun edunvalvoja edustaa täysi-ikäisiä sisaruksia perinnönjaossa (yleinen edunvalvoja on molempien 

edunvalvoja), niin miten esteellisyyttä tulisi tulkita holhoustoimilain 32 §:n .2 momentin valossa. 

 

Kun selvittelin alueemme tulkintoja, oli niissä eroja. Asiaa on tulkittu niin, että kohta "voi edustaa 

sisaruksia, jos edut eivät ristiriidassa" koskee myös täysi-ikäisten yhteistä edunvalvojaa, jolloin jos ei 

muuta esteellisyyttä ole, edunvalvoja voisi edustaa molempia päämiehiä jaossa. On myös tulkittu niin, 

että lainkohta koskee vain alaikäisten edunvalvojaa eli lainkohta olisi kirjoitettu silmälläpitäen 

alaikäisiä, jolloin täysi-ikäisten yhteinen edunvalvoja joutuisi hakemaan itselleen aina sijaisen. Lain 

esityöt eivät asiassa tuo valaisua. 

 

Lisäksi on ollut erilaista tulkintaa siitä, että jos edunvalvojan sijainen pitää määrätä, tulisiko se määrätä 

molemmille päämiehille vai vain toiselle. Kun lainkohtaa luetaan kirjaimellisesti, on niin, että jos vain 

toiselle päämiehelle määrätään sijainen, on varsinainen edunvalvoja esteellinen edustamaan toista 

päämiestä, sillä vastapuolella on päämies, jota edunvalvoja edustaa ja lain 32..2. ensimmäisen lauseen 

mukaan, edunvalvoja olisi esteellinen. Alueellamme on tulkittu asiaa kahdella tavalla. On määrätty 

molemmille sijainen ja on määrätty vain toiselle. 

 

 

Työryhmän kannanotto: 

 

Holhoustoimilain 32 §:n 2 momentin mukaan, ”jos sisaruksilla on yhteinen edunvalvoja, 

hänellä on valta edustaa sisaruksia perinnönjaossa, jos näiden edut eivät ole perinnönjaossa 

esitettyjen vaatimusten tai muiden jakoon liittyvien seikkojen johdosta ristiriidassa 

keskenään”.  Lain sanamuoto ei siten erittele edunvalvonnassa olevia alaikäisiä ja täysi-

ikäisiä sisaruksia. Näin ollen sijaista ei tarvita, jos lain edellytykset muutoin täyttyvät. 

 

Jos kysymyksessä on sisarusten välinen ristiriita, sijainen tarvitaan työryhmän näkemyksen 

mukaan yleensä molemmille päämiehille. 

 

Jos on kysymys yleisestä edunvalvojasta ja sijainen määrättäisiin vain toiselle sisarukselle, 

syntyisi tilanne, jossa yleinen edunvalvoja olisi aiemmin edustanut päämiehensä 

vastapuolta asiassa, jossa tietoon tulleilla seikoilla voi olla merkitystä.  Tämä on kielletty 

holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämistä koskevan lain 5 §:n 1 momentissa.  

 

Jos yhteisenä edunvalvojana on päämiesten läheinen sukulainen, esteellisyys syntyy 

holhoustoimilain 32 §:n 2 tai 3 momentin perusteella. Esimerkiksi jos kysymyksessä on 

heidän vanhempansa, hän ei voi toimia toisenkaan lapsensa edustajana, koska edunvalvoja 

ei 2 momentin mukaan saa edustaa päämiestään, jos vastapuolena on edunvalvojan lapsi.  

 

Työryhmän näkemyksen mukaan sijainen on syytä määrätä molemmille päämiehille myös, 

jos yhteisenä edunvalvojana toimii joku muu kuin edellä mainittu taho. Tällöin voidaan 

muun muassa varmistua päämiesten tasavertaisesta asemasta, kun ei esimerkiksi ole 

tarvetta arvioida kummalle päämiehelle sijainen määrättäisiin.  

 
 



Ulkomailla asuva edunvalvoja (Kysymys 1/21.3.2012) 

Maistraatissamme on tullut esille kysymys siitä, voidaanko alueellamme asuvalle päämiehelle määrätä 

ulkomailla asuva henkilö edunvalvojaksi? Maistraatissamme on vallinnut käytäntö, ettei ulkomailla 

asuvia henkilöitä haeta/määrätä edunvalvojaksi. Tiedossamme on, että muissa maistraateissa on myös 

toisenlaista käytäntöä. Kysymme myös, onko merkitystä sillä, onko ulkomailla asuva edunvalvoja 

Suomen vai ulkomaan kansalainen?  

Maistraattimme kanta on perustunut osaltaan siihen, että ulkomailla asuminen voi tuottaa hankaluuksia 

edunvalvojan valvomisessa. Mikäli ulkomailla asuva edunvalvoja ei toimita esimerkiksi vuositiliä, 

pakkokeinojen kohdistamisessa tällaiseen henkilöön voi olla vaikeuksia. Tiedossamme on myös 

kirjallisuudessa esitetty kanta: ”Jos uskotun miehen ja päämiehen väliseen henkilökohtaiseen 

kontaktiin ei ole mahdollisuutta, ei Suomessa asuvalle päämiehelle tulisi määrätä uskotuksi mieheksi 

ulkomailla asuvaa henkilöä siitäkään huolimatta, että ehdotettu henkilö olisi päämiehen lähin 

sukulainen ja vielä Suomen kansalainen.” (Uskottu mies holhousoikeuden järjestelmässä, Urpo 

Kangas, 1987, s. 30) 

Meidän tapauksessamme on kysymys Haaparannalla asuvasta henkilöstä, jota on ehdotettu 

edunvalvojaksi. Fyysinen välimatka päämiehen ja tämän henkilön välillä ei ole suuri. Edunvalvojaksi 

ehdotettu on Ruotsin kansalainen. Edunvalvojaksi ehdotettu on päämiehen lapsi. Päämiehen lapset 

vastustavat muun kuin ehdotetun edunvalvojan määräämistä päämiehelle. 

Työryhmän kannanotto: 

Holhoustoimilaki ei edellytä, että edunvalvojan tulisi olla Suomen kansalainen tai että 

hänen tulisi asua Suomessa. 

Edunvalvojan valinnan tulee tapahtua kokonaisarvioinnin pohjalta. Jos muun muassa 

riittävä yhteydenpito päämiehen kanssa järjestyy ja edunvalvoja on muutoinkin sopiva 

tehtävään, työryhmä ei pidä ulkomailla asumista esteenä edunvalvojaksi määräämiselle. 

On kuitenkin syytä huomata, että pakkokeinot eivät ole välttämättä käytettävissä 

ulkomailla asuvaan edunvalvojaan.    

 

Maistraattien yhdistyminen (Kysymys 2/21.3.2012) 

Tuleeko tehdä siirtopäätös, jos päämies siirtyy maistraatin sisällä yksiköstä toiseen? .  

Työryhmän kannanotto: 

Vaikka päämies muuttaa maistraatin toimialueen sisällä kunnasta toiseen, 

holhousviranomainen säilyy samana. Siirtopäätöstä ei siis tarvita. 

 

Lesken hallintaoikeus (Kysymys 3/21.3.2012) 
 



Maistraatti on antanut jakamattoman kuolinpesän hallussa olleen purkukuntoisen kiinteistön 

myymiseksi luvan 30.5.2011. Kiinteistö on myyty 30.6.2011 päivätyllä kaupalla. 

Kuolinpesän tilillä on kiinteistön kauppahintana saatu summa vähennettynä välityspalkkiolla. Päämies 

on suostunut kaikkiin oikeustoimiin. Päämiehen toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.  

Maistraatilta on haettu lupaa perinnönjaon suorittamiseksi 18.11.2011. Maistraatti ei myöntänyt lupaa 

perinnönjaolle, vaan edellytti maksettavaksi korvausta leskelle hallintaoikeuden luovuttamisesta:

  

1) Pitääkö lesken saada kaikissa kuolinpesän asuntoja tai kiinteistöjä koskevissa myynneissä korvaus 

hallintaoikeuden luovuttamisesta ja/tai pitääkö lesken kirjallisesti luopua korvauksetta 

käyttöoikeudestaan? Jos kirjallinen suostumus luopumisesta vaaditaan niin tarvitaanko lääkärintodistus 

todentamaan päämiehen ymmärrys? 

2) Onko kyse lahjasta? 

3) Onko tarpeen, että rintaperilliset luopuvat omasta osuudestaan kuolinpesässä vai tuleeko leskelle 

maksettava mahdollinen korvaus suorittaa pesän ulkopuolisin varoin? 

4) Onko lesken hallintaoikeus tulkittava laajasti kestämään lesken loppuiän riippumatta siitä missä 

leski asuu? Vai loppuuko lesken hallintaoikeus hänen muuttaessaan toiseen (tässä tapauksessa 

parempaan ja turvatumpaan) asuntoon? 

5) Jos kuolinpesässä on vain yksi rintaperillinen lesken lisäksi, niin onko korvaus maksettava myös 

niissä tapauksissa? 

Työryhmän kannanotto:  

1) ja 2): Jos edunvalvoja luopuu päämiehen puolesta ilman vastiketta 

hallintaoikeudesta, jolla on taloudellista arvoa, kysymyksessä on lahja, joka on 

holhoustoimilain mukaan kielletty toimi. 

Päämies voi itse luopua hallintaoikeudesta ilman vastiketta, jos hän on 

oikeustoimikelpoinen. Oikeustoimikelpoisuudesta on syytä varmistua sopivalla tavalla 

esimerkiksi liittämällä lääkärinlausunto luopumisasiakirjan liitteeksi. Luopuminen on 

syytä tehdä kirjallisesti. 

Jos edunvalvoja luopuu päämiehensä puolesta hallintaoikeudesta, luopumisesta tulee 

saada korvaus, joka vastaa hallintaoikeuden arvoa. Luopuminen ilman vastiketta on 

mahdollista, jos on objektiivisesti todettavissa, että kohteella ei ole taloudellista arvoa.  

3) Edunvalvonnan kannalta ei ole merkitystä, mistä varoista vastike maksetaan 

päämiehelle.  

4) Perintökaaren 3 luvun 1 a §:n mukaan rintaperillisen jakovaatimuksen ja 

testamentinsaajan oikeuden estämättä eloonjäänyt puoliso saa pitää jakamattomana 

hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai muun jäämistöön kuuluvan 

eloonjääneen puolison kodiksi sopivan asunnon, jollei kodiksi sopivaa asuntoa sisälly 

eloonjääneen puolison varallisuuteen.  



Pykälän 3 momentin mukaan eloonjääneen puolison oikeuteen pitää 1 ja 2 momentin 

mukaan omaisuutta hallinnassaan on vastaavasti sovellettava, mitä 12 luvussa on 

säädetty testamenttiin perustuvasta käyttöoikeudesta.  

Laissa ei ole säädetty suoraan siitä, päättyykö lesken hallintaoikeus, jos hän muuttaa 

asunnosta pois. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että hallintaoikeus jatkuu edelleen. 

(esim. Aarnio – Kangas: Suomen jäämistöoikeus I, Helsinki 2009 s. 995 - 996). 

Toisaalta lesken hallintaoikeudesta on olemassa myös korkeimman oikeuden tapaus 

KKO 1993:64, jossa asiaan on otettu päinvastainen tulkinta. Ratkaisu perustui siihen, 

että ulkomailla asuvan lesken ei ollut tarkoituskaan asua Suomessa. Kysymys siitä, 

onko ratkaisulla merkitystä kotimaisissa tapauksissa, on avoin. 

5. Rintaperillisten määrällä ei ole vaikutusta siihen, tuleeko lesken saada vastike vai ei. 

 

Yhteisomistussuhteen purku (Kysymys 4 / 21.3.2012) 
 

Esille tuli kysymys siitä, tarvitaanko yhteisomistuksen purkuun maistraatin lupa? Vuositilin välistä 

löytyi sopimus yhteisomistuksen purkamisesta. 

Koska työryhmän vastauksessa (6.10.2011/liite 3) on käsitelty yhteisomistussuhteen purkamista varten 

määrätyn uskotun miehen oikeuksia ja velvollisuuksia, joista säädetään eräistä yhteisomistussuhteista 

annetussa laissa (180/1958), tilintarkastaja oli ensin pyrkinyt hakemaan ratkaisua kysymykseen ko. 

laista.  Onko lakia tulkittava siten, että uskotun miehen määräystä haetaan oikeudelta 

erimielisyystilanteissa, mutta yhteisomistajat voivat keskenään sopia yhteisomistuksen 

purkamisesta, jos kaikki yhteisomistajat siihen suostuvat?   

Entä holhoustoimilain 34 § n lupasäännöstö yhteisomistuksen purkamisen yhteydessä?  

Keskustellessamme useiden kollegojen kanssa asiasta yleinen kannanotto tuntui olevan se, että lupaa ei 

voida vaatia, koska yhteisomistuksen purkua ei ole mainittu 34 §:ssä eikä §:ää voida tulkita 

laajentavasti.  

Kysymyksessä olevassa sopimuksessa yhteisomistuksen purkamisesta oli kuitenkin jaettu kiinteistö X 

yhdelle ja kiinteistö Y toiselle, kiinteistö Z kolmannelle ja siitä määräala neljännelle. Yhteisomistajille 

muodostettiin vielä haamutila tiloille kuuluvista osuuksista yhteismetsään, johon kaikki eivät saaneet 

osuutta. Eikö tämä sittenkin ole 34.1 § 1-kohdan lupa-asia? Vanhat kiinteistöt ovat harvoin identtisiä. 

Sopimuksen otsikosta huolimatta kysymyksessä on reaalisesti vaihto päämiehen 

yhteisomistusosuudesta yksilölliseen kiinteistöön.  

Kirjassa Timo Räbinä – Pekka Nykänen: Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus todetaan, että 

yhteisomistuksen purkaminen voidaan joissain tapauksissa katsoa veronalaiseksi luovutukseksi. Esim. 

ratkaisussa KHO 1963 II 23 oli kysymys yhteisesti omistettujen kiinteistöjen jakamisesta... 

Esimerkiksi kolmen kiinteistön yhteisomistuksen purkaminen kolmen omistajan kesken siten, että 

kukin saa yksin yhden kiinteistön, on luovutusvoiton realisoiva vaihto. Sen sijaan kiinteistön 

yhteisomistuksen purkamista halkomalla ei pidetä luovutuksena, jos kaikki yhteisomistajat saavat 

halkomistoimituksessa tilat, joiden arvot vastaavat heidän aiempia omistusosuuksiaan. Lajiesineiden 

yhteisomistuksen purkamista esimerkiksi jakamalla samanlajiset liikeosakkeet omistusosuuden 

suhteessa ei katsottu ratkaisussa KHO 1981 II 566 luovutukseksi. 



Koska asiasta keskustelu aiheutti todella paljon ”hämminkiä”, työryhmän kannanotto koosteessa olisi 

varsin hyvä lisä aihepiiriin. 

 

Työryhmän kannanotto: 

Yhteisomistus kiinteään omaisuuteen voidaan purkaa joko halkomalla, hakemalla 

tuomioistuimen lupa omaisuuden myyntiin tai siten, että yhteisomistajat luovuttavat 

osuuksiaan. Yhteisomistussuhde voidaan purkaa myös lohkomistoimituksessa, minkä 

perusteena on yhteisomistajien tekemä jakosopimus. Jakosopimuksessa osuus yhteiseen 

kiinteistöön ikään kuin vaihdetaan kiinteistön määräalaan.  

Halkominen ei ole kiinteän omaisuuden luovuttamista, joten siihen ei tarvita 

holhousviranomaisen lupaa. Eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 10 §:n 2 

momentin mukaan holhousviranomaisen lupaa ei tarvita silloinkaan, kun omaisuus 

myydään tuomioistuimen luvalla. Jos yhteisomistaja sitä vastoin myy osuutensa tai 

vaihtaa sen johonkin, lupa on tarpeen HolhTL 34 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla. 

Samoin lohkomisen perusteena olevan jakosopimuksen tekeminen edellyttää 

maistraatin lupaa.  

Kysyjän tapauksessa näyttää olevan kyseessä vaihto, jossa edunvalvoja on luopunut 

yhteisomistusosuudesta ja saanut vastikkeeksi kiinteää omaisuutta. Näin ollen 

holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 1 kohdan edellytys täyttyy ja edunvalvoja tarvitsee 

luvan.   

  

Toissijaisen edunvalvontavaltuutetun oikeus saada lääkärinlausunto (Kysymys 5/21.3.2012) 
 

Edunvalvontavaltuutettu on EVVL 45 §:n mukaan oikeutettu pyytämään 

lääkärinlausunnon valtuuttajasta sen selvittämiseksi, onko valtuuttaja 24 §: n 1 momentin 3 kohdassa 

tarkoitetuin tavoin tullut kykenemättömäksi huolehtimaan niistä asioista, joita valtuutus koskee. Onko 

myös toissijaisella valtuutetulla oikeus saada lääkärinlausunto valtuutetusta sen selvittämiseksi, onko 

hän tullut kykenemättömäksi huolehtimaan niistä asioista, joita valtuutus koskee. 

Tätähän ei EVVL mahdollista. Asia ja annettavat ohjeistukset ovat ajankohtaisia sikäli, että todella 

monet valtuutukset on vahvistettu jo tällä hetkellä iäkkäille puolisoille.  

Työryhmän kannanotto: 

Lain mukaan toissijaisella valtuutetulla ei ole oikeutta saada lääkärinlausuntoa 

valtuutetusta. Hän voi kuitenkin saattaa asian vireille maistraatissa toimittamalla 

maistraattiin edunvalvontavaltakirjan ja pyytämällä valtuutuksen vahvistamista itselleen 

sillä perusteella, että varsinainen valtuutettu on estynyt pysyvästi tehtävästä. Maistraatin 

tehtävänä on selvittää täyttyvätkö valtuutuksen vahvistamisen edellytykset. Maistraatti 

mm kuulee varsinaista valtuutettua ja voi tarvittaessa pyytää asian selvittämiseksi 

lääkärinlausunnon edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 46 §:n perusteella. 



 

Voiko edunvalvontavaltuutettu valtuuttaa toisen sijaansa? (Kysymys 6/21.3.2012) 

Edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain mukaan edunvalvontavaltuutuksessa ei voida antaa 

määräystä, joka olisi siirrettävissä valtuutetun määräämälle henkilölle. Valtuutetun henkilöllisyyden 

tulee käydä ilmi valtakirjasta. 

Voiko työryhmä täsmentää asiaa.  Holhoustoimilaki ei estä edunvalvojaa antamasta valtuutusta 

asiamiehelle. Voiko edunvalvontavaltuutettu käyttää asiamiestä ja antaa valtuutuksen, jos valtuuttaja 

on esim. kuolinpesän osakkaana myymässä kiinteistöä ja kauppakirja tulee allekirjoitettavaksi toisella 

puolella Suomea.  Varavaltuutetun valtuutuksen vahvistaminen ei tässä tapauksessa puolla paikkaansa, 

sillä valtuutetulla ja varavaltuutettu on todennäköisesti samanlainen ” tilapäinen este” eli pitkä 

välimatka kaupantekotilaisuuteen. 

Mikäli valtuutus on mahdollinen, tuleeko valtuutetun näyttää valtuutuksen ohella alkuperäinen 

edunvalvontavaltuutus vai käykö oikeaksi todistettu ja päivätty jäljennös siitä? 

Työryhmän kannanotto: 

Valtuutuksen siirtoa koskevassa kysymyksessä on erotettava toisistaan kaksi eri 

tilannetta.  

Edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 6 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan 

valtuutettu tulee nimetä edunvalvontavaltuutusvaltakirjassa. Tästä seuraa, että 

edunvalvontavaltuutukseen liittyy delegointikielto. Edunvalvontavaltuutettu ei siis voi 

siirtää valtuutusta kokonaisuudessaan toiselle henkilölle.  

Sen sijaan työryhmän mielestä on mahdollista, että edunvalvontavaltuutettu, jolla on 

laaja-alainen tehtävä, valtuuttaa yksittäistapauksessa toisen henkilön tekemään 

puolestaan tietyn oikeustoimen. Edellytyksenä on, että tätä ei ole kielletty 

edunvalvontavaltakirjassa. Näin ollen edunvalvontavaltuutettu voi antaa valtakirjan 

yksittäistapauksessa esimerkiksi kiinteistökaupan tekemistä varten. Tällöin 

edunvalvontavaltuutettu vastaa valtuuttamansa henkilön menettelystä kysymyksessä 

olevassa oikeustoimessa. 

Vastaavaa kantaa edustaa Tuomo Antila kirjassaan Edunvalvontavaltuutus. Vantaa 

2007 s. 105. Valtuutusopillisia periaatteita on selvittänyt lisäksi Mika Hemmo 

teoksessaan Sopimusoikeus I (Helsinki 2003, s 498-499). 

Todettakoon vielä, että kysymys on valtakirjan tulkinnasta. Jos edunvalvontatehtävä on 

annettu hyvin suppeaa tehtävää esimerkiksi hoidosta päättämistä varten, voidaan 

ajatella, että valtuuttaja ei ole halunnut valtuutetun delegoivan mitään tehtävää toiselle.  

Se, mitä selvitystä edunvalvontavaltuutetun valtuuttama henkilö tarvitsee oikeustoimea 

hoitaessaan, riippuu siitä, mitä oikeustoimen toinen osapuoli katsoo tarvitsevansa 

varmistuakseen oikeustoimen pätevyydestä.  

 



ETF-rahastojen luvanvaraisuus (Kysymys 7/ 21.3.2012) 
 

Luin holhoustoimen kehittämistyöryhmän kokousmuistiota 2/2010 ja huomaisin, että olitte 

kokouksessa kertoneet vierailustanne Finanssialan Keskusliitossa. Erityisesti aihe "edunvalvojan 

mahdollisuus sijoittaa ETF:ään" kiinnosti. 

  

Meillä täällä Espoossa on törmätty ETF:ään sekä tilintarkastuksessa että lupapuolella. ETF:t ovat 

indeksiosuusrahastoja joilla kuitenkin käydään kauppaa pörssissä samalla tavalla kuin osakkeilla. 

Muutamasta ETF:stä mitä olen tutkinut, olen löytänyt tiedon, että rahasto on UCITS-direktiivin 

mukainen. Kuitenkin on jäänyt hieman epävarma olo, pitäisikö tulkita, että kyse on osake- vai 

rahastosijoituksesta? ETF:t ovat melkein aina ulkomaisia ja ulkomaisissa pörsseissä noteerattuja. Eli 

mikä olisi kanta luvanvaraisuuden suhteen? 

 

Työryhmän kannanotto 

 

Finanssivalvonnan verkkosivuilla www.finanssivalvonta.fi on kuvattu ETF- rahastoja 

seuraavasti (päivitetty 12.9.2011)  

 
”ETF:t (Exchange-Traded Funds) eli pörssinoteeratut rahastot ovat nopeasti kasvava 

sijoitustuoteryhmä. ETF:t muistuttavat tavallisia sijoitusrahastoja, mutta niitä voidaan ostaa 

osakkeiden tapaan kansainvälisistä pörsseistä. ETF-sijoittamiseen liittyvät riskit ovat lähtökohtaisesti 

samat kuin muussa kansainvälisessä rahastosijoittamisessa.. ETF:ien perusajatuksena on tarjota 

edullisilla kuluilla osuus jostakin arvopaperi-indeksistä. Tavallisista sijoitusrahastoista poiketen 

useimmat ETF:t eivät siis valikoi sijoituskohteitaan, vaan ne pyrkivät ainoastaan sijoittamaan 

varansa markkinan koostumusta kuvaavan indeksin mukaisesti. Tällaisen passiivisen 

indeksisijoittamisen ideana on saada sijoitukselle valitun markkinan keskimääräinen tuotto 

keskimääräisellä riskillä.  Tämä voi keventää kuluja, sillä rahaston salkunhoito on vähäistä ja 

teknistä. 

 

Viime vuosina markkinoille on tuotu nopeaan tahtiin uudentyyppisiä ETF:iä, jotka poikkeavat 

merkittävästi aikaisemmista tuotteista. Monet uudet ETF:t sijoittavat johdannaisiin, joiden arvo 

määräytyy jonkin valitun indeksin mukaan. Tämä voi alentaa sijoittamisen kuluja, mutta myös lisätä 

riskejä. Myös kohde-etuusvalikoima on laajentunut huomattavasti. Nykyään tarjolla on osakkeiden 

lisäksi muita omaisuuslajeja ja jopa aktiiviseen salkunhoitoon perustuvia ETF:iä.  

 

ETF:t voivat helposti sekoittua muihin pörssilistattuihin tuotteisiin. Tällaisia tuotteita ovat 

pörssinoteeratut velkakirjat ETN:t (Exchange Traded Notes) ja pörssinoteeratut raaka-aineet ETC:t 

(Exchange Traded Commodities). Nämä eivät ole rakenteeltaan rahastoja, vaan velkakirjoja, joiden 

sijoitustoiminnassa ei tarvitse noudattaa sijoitusrahastojen hajautus- ja vakuussäännöksiä. Siten 

sijoittajan asema voi olla markkinahäiriön tai liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden yhteydessä 

heikompi ETF-sijoittajaan verrattuna. Siksi ennen sijoituksen tekoa on syytä varmistaa, minkä 

tyyppinen tuote on kyseessä ja sisältyykö siihen esimerkiksi liikkeeseenlaskija- tai vastapuoliriskiä. 

Päivitetty 12.9.2011 ” 

 

Jos sijoituskohdetta koskevan materiaalin perusteella kysymyksessä voidaan päätellä 

olevan rahastosijoitus, luvan tarvetta voidaan arvioida soveltaen holhoustoimilain 32 

§:n 1 momentin 13 d) kohtaa.  Ulkomaisia yhteissijoitusyrityksiä koskevalta osin 

edunvalvoja ei tarvitse lupaa osuuksien hankkimiseksi sellaisissa sijoitusrahastolain 128 

§:n 1 momentissa tarkoitetussa ulkomaisessa yhteissijoitusyrityksessä, joka saman 

pykälän 2 momentin mukaani saa markkinoida osuuksiaan Suomessa.  

 

Osuuksiaan saa sijoitusrahastolain 128 §:n 1 momentin mukaan markkinoida Suomessa 

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys, 

joka kotivaltionsa lainsäädännön perusteella täyttää sijoitusrahastodirektiivin 

http://www.finanssivalvonta.fi/


edellytykset. Edellytyksenä on lisäksi 2 momentin mukaisesti, että yrityksen on tullut 

tehdä lain mukainen ilmoitus rahoitustarkastukselle (nyk Finanssivalvonta) ja että 

rahoitustarkastus ei ole kieltänyt markkinoinnin alkamista kahden kuukauden kuluessa 

ilmoituksesta.  

 

Työryhmän käsityksen mukaan edunvalvoja ei siten tarvitse lupaa, jos yritys on tehnyt 

lain edellyttämän ilmoituksen eikä Finanssivalvonta ole kieltänyt markkinointia. 

Muussa tapauksessa lupa tarvitaan osuuksien hankkimiseksi ulkomaisessa 

yhteissijoitusyrityksessä. 

 

Ilmoituksen tehneistä sijoituspalveluyrityksistä ja ilmoitusmenettelystä on saatavilla 

tietoja verkkosivulta www.Finanssivalvonta/Toimiluvat ja rekisteröinti/Notifikaatiot 

 

 

Edunvalvojan huolenpitovelvollisuus  (14.9.2012/Kysymys 1)  

 

Toimin sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran alaisen mielenterveys- ja 

päihdeasioita käsittelevän MIEPÄ-ryhmän varajäsenenä. Vastauksen saatuaan MIEPÄ-ryhmä ja 

Valvira voivat ohjeistaa eri AVI:en valvontaviranomaisia ja sitä kautta myös toimijoita kentällä. 

On kyse 1) edunvalvojan toimivallasta eli kelpoisuudesta silloin kun hänet on määrätty hoitamaan vain 

päämiehensä taloudellisia asioita ja 2) siitä, saadaanko potilaan M3-hoitopäätös lähettää aina tiedoksi 

myös hänen edunvalvojalleen (joka saattaa olla vain taloudellisia asioita varten määrätty). Asiat 

liittyvät jollain tavalla myös toisiinsa, mutta ensimmäinen kysymys voidaan käsittää laajemminkin 

kuin kyseisiin M3-päätöstilainteisiin (mm. kehitysvammaisten edunvalvonta). 

1) Ongelmia on havaittu muun muassa tilanteissa, joissa taloudellisia asioita varten määrätty 

edunvalvoja hakee muutosta johonkin päämiehelleen annettuun sosiaalihuollon päätökseen. 

Esimerkkitapauksessa viranomainen ei saata ottaa muutoksenhakua käsiteltäväksi lainkaan, koska 

katsoo, ettei edunvalvojalla ole ns. kelpoisuutta hakea muutosta päämiehensä henkilöä koskevassa 

asiassa. Itä-Suomen aluehallintoviraston tietoon on tullut asiakkaalle annettu päätös, jossa tähän on 

viitattu päätöksen perusteluissa, mutta kyseinen asia on kuitenkin otettu käsiteltäväksi 

muutoksenhakuna. Suullisesti edunvalvojalle (kehitysvammaisen nuoren äiti) on tuotu 

voimakkaastikin esille sitä, ettei hänellä olisi toimivaltaa asian hoitamisessa. Tosiasia on kuitenkin, 

että asia jäisi hoitamatta, ellei edunvalvojana toimiva äiti hakisi muutosta, koska kehitysvammainen 

nuori (täysi-ikäinen) ei ymmärrä asian merkitystä eikä missään tapauksessa pystyisi asiassaan itse 

toimimaan. 

Onko lainsäädännön tarkoitus, että holhoustoimilain 42 §: mukainen huolenpitovelvoite koskee myös 

taloudellisia asioita varten määrättyjä edunvalvojia vai ajatellaanko niin, että tällaista yksittäistä 

tilannetta varten pitäisi hakea vielä eri määräys siitä, että edunvalvojalla olisi toimivalta esim. hakea 

muutosta päämiehensä vammaispalvelu- tms. päätökseen? 

Meillä valvontaviranomaisten keskuudessa esiintyy asiasta kahta tulkintaa – osa katsoo, että 

taloudellisia asioita varten määrätty edunvalvoja hoitaa vain taloudellisiin asioihin liittyvän 

edunvalvonnan eikä toimi päämiehensä asiassa muutoin. Tällaisen tulkinnan olen kuullut myös 

edunvalvojilta – tehtävät on tiukkaan rajattu. Muutoksenhakutilanteet muodostuvat tässä ongelmaksi – 

hakeako vai ei muutosta, vaikka huomaisi asian olevan päämiehen edun vastainen? Jotkut katsovat, 

että holhoustoimilain 42 § koskee kaikkia edunvalvojia ja oikeuttaa/velvoittaa hakemaan päämiehen 

saamiin päätöksiin muutosta, jos päämiehen etu sitä vaatii. Osa on sitä mieltä, että jos päämiehen etu 

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Toimiluvat/Notifikaatiot/Pages/Default.aspx


vaatii tällaista toimenpidettä, pitää kiireesti hakea käräjäoikeudelta määräys laajennetulle 

edunvalvonnalle. Epäilystä kuitenkin herättää se, osaavatko lääkärit tai muiden alojen edustajat 

arvioida tilanteen, milloin tällainen pikamääräys pitäisi hakea, tehdäänkö niitä todellisuudessa ja 

ehtivätkö käräjäoikeudet tosiasiassa tehdä tuollaisia pikapäätöksiä. Ehtiikö asiakkaan oikeusturva siis 

toteutua vai kuluuko muutoksenhakuaika umpeen? 

2)  Tässä toisessa asiassa kysymys on rajatumpi – voiko/tuleeko M3-hoitopäätös lähettää tiedoksi 

edunvalvojalle (taloudellisten asioiden hoitoa varten määrätty/entä laajennettu edunvalvonta?) vai ei? 

Miten salassapitovelvollisuutta pitää tässä tulkita? Entä tässä tilanteessa – kuka käyttää päämiehen 

muutoksenhakuoikeutta jos hän ei itse siihen kykene? 

Työryhmän kannanotto: 

Holhoustoimilain 42 §:n mukaan täysi-ikäiselle määrätyn edunvalvojan tulee huolehtia 

siitä, että päämiehelle järjestetään sellainen hoito. huolenpito ja kuntoutus, jota on 

päämiehen huollon tarpeen ja olojen kannalta sekä päämiehen toivomukset huomioon 

ottaen pidettävä asianmukaisena. 

Hallituksen esityksen perusteluissa (HE 146/1998, s. 51) on todettu, että edunvalvoja 

voi hoitaa pykälässä säädetyn huolenpitotehtävän esimerkiksi laittamalla vireille 

sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvan toimenpiteen. Edunvalvojalla on tämä 

velvollisuus silloinkin, kun häntä ei nimenomaisesti ole määrätty edustamaan 

päämiestään tämän henkilöä koskevassa asiassa. Jos edunvalvojalla ei ole määräykseen 

perustuvaa kelpoisuutta edustaa päämiestään asiassa, hänen on hankittava 

toimenpiteelle päämiehen suostumus. Jos päämies ei kykene antamaan pätevää 

suostumusta, edunvalvojan tulee harkita, onko tarpeen hakea tuomioistuimelta 

edunvalvojan tehtävän muutamista niin, että edunvalvoja voi edustaa päämiestään myös 

sellaisessa tämän henkilöä koskevassa asiassa, jonka merkitystä päämies ei kykene 

ymmärtämään.  

Sosiaalihuoltoa koskeviin asioihin sisältyy usein jonkin taloudellisen etuuden saaminen, 

jolloin asiassa voi olla kysymys myös taloudellisesta asiasta. Tällöin taloudellisia 

asioita varten määrätty edunvalvoja voi hakea tarvittaessa myös muutosta mahdolliseen 

kielteiseen päätökseen. Sen sijaan, jos ratkaisu koskee vain henkilöä koskevia asioita, 

taloudellisia asioita varten määrätyllä edunvalvojalla ei ole toimivaltaa valittaa asiasta. 

Edunvalvojan tulee tällaisessa tapauksessa harkita, tulisiko hänen hakea tehtävän 

laajennusta koskemaan myös henkilöä koskevia asioita. 

Jos päämies ymmärtää asian merkityksen ja haluaa edunvalvojan toimivan hänen 

puolestaan, edunvalvoja voi luonnollisesti hoitaa asiaa päämiehen valtuuttamana.  

Siitä kenelle sairaalan tai muun viranomaisen tulee antaa tekemiään päätöksiä tiedoksi, 

säädetään erityislaeissa, joiden yksityiskohtaiseen läpikäymiseen työryhmällä ei ole 

mahdollisuutta.  

   

Golf-osakkeen luvanvaraisuus (14.9.2012/Kysymys 2) 
 



Onko golf-osakkeen ostaminen ollut luvanvaraista 2003? Onko se luvanvaraista nyt? Onko 

lomaosakkeiden (aikaosuuksien) ostaminen ja luovuttaminen luvanvaraista nyt? 

Oikeustoimen luvanvaraisuus määräytyy oikeustoimen tekohetkellä voimassa olleen lain mukaan. Nyt 

voimassaolevan lain 34.1 § 13) g-kohdan mukainen poikkeus osakkeen/osuuden ostamisen 

luvanvaraisuudesta koskee epäilyksettä esim. autotalli/paikkaosakkeita (ks. HE 2006). 

Golfin pelaamiseen oikeuttava osake ei oikeuta huoneiston tai kiinteistön osan hallintaan (v. 2003 

voimassa olleessa laissa ei ollut 10-kohdassa viittausta 13-kohtaan). Golfklubin yhtiömuoto/säännöt 

määrittelevät varmaankin, aiheutuuko jäsenyydestä henkilökohtainen velkavastuu.  

Itse olen tulkinnut aikaisemmin voimassa olleen lain aikana, että lomaosakkeet, jotka oikeuttavat 

käyttämään huoneistoa/kiinteistöä esim. viikon vuodessa olivat luvanvaraisia suoraan 10-kohdan 

perusteella. Nyt voimassaolevan lain osalta tämäkin epäselvää. 

Lisäksi olen ollut vakiintuneesti sitä mieltä, että koska luvanvaraisuus on poikkeus pääsääntönä 

olevista edunvalvojan edustusvallasta ja sopimusvapaudesta, on luvanvaraisten oikeustoimien luettelon 

laventavaan tulkintaan suhtauduttava pidättyvästi (ks. HE 146/1998, s. 45; Välimäki, Pertti, 

Holhoustoimilain pääpiirteet, 1999, s. 72-74 ja Kangas, Urpo, Holhousviranomaisen lupa, 

pesänselvitys ja perinnönjako, Defensor Legis 1995, s. 860-863). 

Kehittämistyöryhmä lausui autotalliosakkeista vanhan lain (442/1999) aikana, että ”Sen sijaan 

autotalliosuus voisi työryhmän näkemyksen mukaan olla 13) e-kohdan mukainen kotitaloudessa 

käytettävä hyödyke, johon ei tarvittaisi lupaa. Koska kysymyksessä on kuitenkin rajatapaus, varminta 

olisi, että oikeustoimeen haetaan lupa. Tällöin hakija voi varmistua siitä, että oikeustoimi ei ole 

pätemätön luvan puuttumisen vuoksi.” 

Tämän lupapykälän historia juontaa juurensa holhouslain muutokseen vuonna 1995. Pykälän 

sanamuoto oli alkuun ehkä hieman rajoittavampi (puhelinosakkeet mainittiin esimerkkinä itse 

pykälässä). Tulkinnan siitä, mikä on ”kotitaloudessa tavallisesti käytettävä hyödyke/palvelu” on 

epäilyksettä muututtava yhteiskunnan, erityisesti kulutustottumusten kehityksen mukana. Jo HE 

16/1995 mainitsee esimerkkeinä tällaisista: kulutusosuuskuntien osuudet) autopaikan, kellaritilojen tai 

antenniliittymän hallintaan oikeuttavat osakkeet. HE 146/1998 kai lausuu tältäkin osin, ettei muutosta, 

vaikka sanamuoto muuttui. 

Ehkä tätä kriteeriä, eli tavallisuutta voisi lähestyä arvioimalla ihan hyödykkeen/palvelun yleisyyttä 

Suomessa. OP:n jäseniä esim. on vähintään satoja tuhansia. Osuuskauppojen jäseniä enemmän. 

Autotalleja/autopaikkoja on varmaan yli miljoona? Näihin verrattuna golfosakkeet ja lomaosakkeet 

ovat määrällisesti harvinaisempia – lukuja minulla ei ole tiedossa, mutta kai niitä jostain golfliiton 

(onko sellainen?) tai kuluttajaviraston tai tilastokeskuksen sivuilta voisi selvittää. 

Jos ajatellaan edunvalvojan tehtävän hoitamista HolhTL 37-39 §:n valossa, on loma- ja golfosakkeiden 

ostaminen usein kyseenalaista. Tämä puoltaa luvanvaraiseksi katsomista. 

Ellei osoiteta, että golf- ja lomaosakkeiden omistajat Suomessa lasketaan jo yli sadassa tuhannessa, 

päätyisin itse pitämään niiden hankkimista (ja lomaosakkeiden luovuttamista) luvanvaraisena. 

Kannanotto: 



Holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan edunvalvoja ei saa vastiketta 

antamalla hankkia sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja 

rahoitusvälineitä taikka osuuksia yhteisöissä. Momentin 13 g kohdan mukaan lupaa ei 

kuitenkaan tarvita sellaisten osakkeiden tai osuuksien hankkimiseen, joiden tuottaman 

oikeuden pääasiallisena sisältönä on oikeus kotitaloudessa tavallisesti käytettävän 

hyödykkeiden tai palvelun saamiseen, jos osuuteen ei liity henkilökohtaista vastuuta 

yhteisön veloista. Esimerkkeinä momentin 13 g kohdan mukaisista hankinnoista on 

esitetty lainvalmistelun esitöissä puhelinosake tai autotalliosake.  

Golf-osake on työryhmän näkemykseen kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan 

liittyvä hankinta eikä siten ole 13 g kohdan mukainen kotitaloudessa tavallisesti 

käytettävä hyödyke ja palvelu. Tästä syystä golf-osakkeen hankkimiseen tarvitaan lupa.  

Lomaosakkeiden osalta sovellettavaksi tulee momentin 10 kohta, jonka mukaan 

edunvalvoja ei voi ilman holhousviranomaisen lupaa luovuttaa tai vastiketta antamalla 

hankkia asumisoikeuslaissa (650/1990) tarkoitettua asumisoikeutta taikka osakkeita tai 

osuuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa tai muuta osaa rakennuksesta tai 

kiinteistöstä lukuun ottamatta 13 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja osakkeita tai 

osuuksia.  

Työryhmän näkemyksen mukaan lomaosakkeessa on kysymys tietyn yksilöidyn 

huoneiston hallintaoikeudesta, vaikka käyttöoikeus kohdistuisi ajallisesti vain 

esimerkiksi joihinkin viikkoihin vuoden aikana. Koska lomaosaketta ei työryhmän 

käsityksen mukaan voida pitää 13 g kohdassa tarkoitettuna kotitaloudessa tavallisesti 

käytettävänä hyödykkeenä tai palveluna, sen luovuttamiseen ja hankkimiseen tarvitaan 

lupa. 

 

Vuokraoikeus (14.9.2012/Kysymys 3) 
 

Minulla olisi vuokraoikeuksiin liittyvä kysymys. Olin ymmärtänyt HolTL 34 §:n niin, että sen 1 

momentin 1 kohdassa on kysymys siitä, että tehdään kauppakirja (/vaihtokirja tms.), jossa kaupan 

kohteena on (jo olemassa oleva) vuokraoikeus, ja että sen 3 kohdassa on kysymys siitä, että tehdään 

vuokrasopimus tai muutetaan sen ehtoja esimerkiksi jatkamalla päättymässä olevaa vuokra-aikaa 

seuraaviksi x vuodeksi. Lainkohtien mukaan ensimmäinen oikeustoimi on luvanvarainen sen 

kummankin osapuolen kannalta, jälkimmäinen nähdäkseni vain päämiehen ollessa 

vuokranantajapuolella. Kehittämistyöryhmä on kuitenkin rakentamattoman tontin vuokraamista 

koskevassa kannanotossaan (muistio 15.3.2011/liite 1) katsonut, että kun alaikäisen nimiin ollaan 

vuokraamassa kaupungilta tonttia, sopimukseen on syytä hakea lupa. Onko vuokrasopimuksen 

tekeminen vuokralaisen puolesta siis sittenkin luvanvaraista..? 

Kannanotto: 

Holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan edunvalvoja tarvitsee luvan 

luovuttaessaan tai vastiketta antamalla hankkiessaan kiinteää omaisuutta tai sellaista 

maanvuokra- tai muuta käyttöoikeutta rakennuksineen, joka voidaan maanomistajaa 

kuulematta siirtää kolmannelle.  



Holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan edunvalvoja tarvitsee luvan 

luovuttaessaan kiinteää omaisuutta tai muuta 1 kohdassa tarkoitettua omaisuutta toisen 

käytettäväksi pitemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai pitemmäksi ajaksi kuin 

vuodeksi täysi-ikäisyyden alkamisesta.  

Tyypillinen esimerkki 1 kohdan mukaisesta vuokraoikeuden hankkimisesta on tilanne, 

jossa päämies ostaa omakotitalon, joka sijaitsee v uokratontilla. Tällöin vuokraoikeus 

siirtyy kauppakirjan perusteella päämiehelle ja oikeustoimelle tarvitaan 1 kohdan 

mukaisesti lupa.  

Kohdan 3 mukaisesta tilanteesta on kysymys silloin, kun päämies on vuokranantajana. 

Päämiehen ollessa vuokralaisen asemassa lupaa ei tarvita.  

Kun päämiehelle hankitaan vuokratontti, jonka vuokranantaja antaa vuokralle 

ensimmäistä kertaa, hankinta toteutetaan tekemällä vuokrasopimus maanomistajan 

kanssa. Tällöin on tulkinnallista se, onko kysymyksessä 1 kohdan hankinta, jolloin lupa 

tarvitaan vai onko kysymyksessä vuokrasopimuksen tekeminen, johon lupaa ei tarvita 

silloin kun päämies on vuokralaisen asemassa.  

Vuokratonttia koskevaan vuokrasopimuksen ehtona on usein velvollisuus rakentaa 

tontille asuinrakennus tietyn ajan kuluessa. Oikeustoimesta aiheutuu päämiehelle siten 

merkittäviä velvollisuuksia ja sitä voidaan muutenkin pitää päämiehen kannalta yhtä 

merkittävänä oikeustoimena kuin kauppakirjalla hankittavaa vuokraoikeutta.    

Maanmittauslaitos on kirjaamismenettelyn käsikirjassa katsonut, että kysymyksessä on 

luvanvarainen oikeustoimi. Holhoustoimen kehittämistyöryhmä on aiemmin (Muistio 

15.3.2011/Liite 1), ottanut saman kannan. Koska kysymys on edelleen tulkinnallinen, 

työryhmä katsoo, samoin kuin aiemmassa kannanotossaan, että sopimukseen on 

oikeustoimen pätevyyden varmistamiseksi syytä hakea lupa kunnes asiasta 

mahdollisesti saadaan tuomioistuimen ennakkoratkaisu.  

 

Tarvitseeko edunvalvoja luvan antaessaan pesänselvittäjälle suostumuksen kiinteistön myyntiin 

(14.9.2012/Kysymys 4) 
 

Mikäli kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä myy tai panttaa kuolinpesän kiinteistön, tarvitsee hän 

toimelle osakkaiden suostumukset tai tuomioistuimen luvan. Tarvitseeko osakkaan edunvalvoja 

pesänselvittäjälle antamalleen suostumukselle maistraatin holhousoikeudellisen myyntiluvan? 

Viime kevään mittaan kysymys suostumuksen luvanvaraisuudesta on noussut esille 

koulutustilaisuuksissa ja keskusteluissa. Asiasta on olemassa Pekka Tuunaisen artikkeli Kuolinpesän 

kiinteistön myynti ja osakkaan edunvalvojan suostumus myyntiin (Lakiuutiset : Perhe-, perintö- ja 
henkilöoikeus 28.2.2012).  Lisäksi meillä on vireillä lupahakemus, jossa on kysymys juuri tästä asiasta. 

Vallitseva kanta lienee edelleen se, ettei edunvalvojan antama suostumus edellytä maistraatin lupaa. 

Edunvalvoja ei luovuta kiinteistöä eikä suostumusta oikeustoimena mainita Holhoustoimilain 34 §:ssä.  

Kannanotto: 



Se, että edunvalvoja ei tarvitse holhousviranomaisen lupaa pesänselvittäjälle 

antamalleen suostumukselle, on ollut pitkään vallitseva käytäntö. Vallitseva käytäntö on 

luonut luottamuksen siihen, että viranomaiset toimivat edelleen tämän käytännön 

mukaisesti. Tästä käytännöstä luopuminen edellyttäisi perusteltua syytä muutokselle.  

Vaikka pesänselvittäjälle ei ole säädetty velvollisuutta erikseen valvoa osakkaana 

olevan päämiehen etua, hänellä on kuitenkin velvollisuus toimia huolellisesti ja hän on 

vastuunalainen myynnistä, vaikka toimiikin suostumusten perusteella. Päämiehen etua 

valvoo tämän edunvalvoja, joka joutuu harkitsemaan suostumusta antaessaan, onko 

myynti päämiehen edun mukaista. Näin ollen päämiehen etu tulee valvotuksi de facto, 

vaikka maistraatin lupaa suostumukselle ei tarvitakaan. 

Nykyistä vallitsevaa kantaa puoltaa edelleen se, että juridisesti myyjänä on 

pesänselvittäjä eivätkä osakkaat.  

Edellä mainituilla perusteilla työryhmä katsoo, että vallitsevan käytännön 

muuttamiselle ei ole riittäviä perusteita.  

 

Omistajattoman tilan testamentti  Kysymys 1/12.11.2012 

 

Lasten isoisä on kuollut vuonna 2005. Puolisoilla oli keskinäinen hallintaoikeustestamentti, jonka 

mukaan puoliso saa elinikäisen hallintaoikeuden kaikkeen ensin kuolleen puolison omaisuuteen. 

Jälkeenjääneen puolison kuoltua kummankin omaisuus on määrätty jakautuvaksi seuraavasti: 

Kaikki omaisuus jaetaan viiteen osaan lasten kesken kuitenkin siten, että yhdelle lapselle menevä 

osuus jaetaan niin, että tuo lapsi saa vain lakiosansa ja hänen lapsensa jakavat osuudesta loput 

pääluvun mukaan. 

Testamentti on lainvoimainen, leski elää vielä ja noista lapsenlapsista kaksi on alaikäisiä. Nyt on 

kysymys kuolinpesän osittain omistaman tilan myynnistä. Vainajalla on lainhuuto 1/8 tilasta. 

Olemme tulkinneet, että tässä vaiheessa tuon 1/8 osan osalta on kysymys omistajattomasta tilasta ja 

että alaikäisten osalta kauppaan tarvitaan vain suostumus, joka ei ole luvanvarainen oikeustoimi. 

Maanmittaustoimisto oli toista mieltä ja katsoi, että kauppaan tarvitaan maistraatin lupa. Kauppakirja 

on allekirjoitettu 29.12.2011, ja nyt haetaan maistraatin jälkikäteistä hyväksymistä. 

Onko tällainen suostumus sellainen esim. puolison suostumukseen verrattava oikeustoimi, johon ei 

tarvita maistraatin lupaa vai onko kyse myymiseen verrattavasta oikeustoimesta, joka on 

luvanvarainen? 

Entä onko sillä merkitystä, miten alaikäiset on kauppakirjaan merkitty myyjiksi vai suostumuksen 

antajiksi? 

Ratkaisimme tämän asian paremman tiedon puutteessa siten, että pidimme oikeustointa 

luvanvaraisena. 

Työryhmän kannanotto: 

Keskinäisten testamenttien sanamuoto on useinkin sellainen, että ne sanamuotonsa 

perusteella voitaisiin tulkita omistajattoman tilan testamentiksi. Tästä huolimatta ei ole 



selvää, että tätä olisi tosiasiallisesti tarkoitettu. Sen vuoksi kysymyksessä on vaikea 

tulkintaongelma, jossa maistraatin ei välttämättä kannata tavoitella aktiivista roolia.  

Jos tulkinnassa on kuitenkin päädytty siihen, että kysymyksessä on omistajattoman tilan 

testamentti, omaisuuden myyminen ei välttämättä ole mahdollista edes niiden 

henkilöiden (tai heidän edunvalvojiensa) suostumuksella, jotka myyntihetkellä 

näyttäisivät olevan omaisuuden lopullisia saajia.  

Jos omaisuuden myynti esimerkiksi pilaantumisvaaran vuoksi olisi välttämätöntä, voi 

olla tarpeen hakea Holhoustoimilain 10 §:n 3 k tarkoitettu edunvalvoja valvomaan 

tulevien omistajien etua aiotussa kiinteistön kaupassa. Tällaisen edunvalvojan rooli 

kiinteistökaupassa muodostuu sellaiseksi, että hän tarvitsee myymisen maistraatin 

luvan.  

 

Lesken vähimmäissuoja    Kysymys 2/12.11.2012 

Oletteko joutuneet pohtimaan lesken vähimmäissuojaan tai miksei muuhunkin hallintaoikeuteen 

liittyvää problematiikkaa seuraavasta näkökulmasta: 

Kuolinpesässä on velkaa, mutta ei muita varoja velkojen maksamiseksi kuin asunto, johon leskellä on 

hallintaoikeus lakiin tai testamenttiin perustuen. Lesken oikeudet väistyvät velkojien tieltä, sanoo 

kirjallisuus. Mitä tämä tarkoittaa hallintaoikeudesta luopumisesta maksettavan vastikkeen kannalta?  

Lienee selvää, että jos pesä on hyvin velkainen, lesken oikeuksien väistyminen tarkoittaa sitä, että 

vastiketta ei voi saada lainkaan, vaikka velkojen maksamisen jälkeen pesään jäisikin rahaa. Entäpä jos 

velkaa onkin vähän, esim. nuo tavanomaiset pesän velat: hautajais- ja perunkirjoituskulut? 

Kirjallisuuden mukaan leskellä on väliintulo-oikeus, mikä tarkoittanee sitä, että hän maksaa tavalla tai 

toisella pesän velat ja voi vedota lesken suoja –säännöksiin. Tämä käy järkeen.  

Jos kuitenkin pannaankin asunto myyntiin, onko leskellä oikeus saada korvausta hallintaoikeudesta 

luopumisestaan. Myynnistähän voi jäädä melkoinen summa velkojen maksamisen jälkeen. Onko 

veloista johtuvaa myyntiä arvioitava on-off -periaatteella? Eli jos asunto myydään velkojen 

maksamiseksi, voiko leski saada ylipäätään vastiketta vai laskettaisiinko vastike siitä, mitä jää. Tässä 

jälkimmäisessä ajatellaan ilmeisesti, että oikeus kohdistuu surrogaattiin. Itse olen taipuvainen 

ajattelemaan asiaa niin, että jos myydään velkojen maksamiseksi, lesken oikeus on väistynyt, eikä 

vastiketta voisi saada lainkaan. Toisenlainen tulkinta olisi kuitenkin lesken edun mukainen.  Meillä on 

täällä hyvin erilaisia käsityksiä tästä asiasta.  

Työryhmän kannanotto. 

Lainsäädännössä ei ole oikeusohjetta kyseistä tilannetta varten. Oikeuskirjallisuudessa 

(ks esim Aarnio – Kangas: Suomen jäämistöoikeus I, Helsinki 2009 s. 979 -983) on sen 

sijaan katsottu, että leskellä on oikeus maksaa perittävän velka ja turvata näin asunnon 

säilyminen voidakseen vedota asunnon hallintaoikeuteen. 

Jos asunto joudutaan realisoimaan velkojen maksamiseksi, leskellä ei ole oikeutta 

vastikkeeseen hallintaoikeuden menettämisestä. Hänellä saattaa kuitenkin olla 

perintökaaren 3 luvun 1a §:n 4 momentin ja 8 luvun 2 §:n nojalla oikeus avustukseen, 

ellei hänelle voida turvata riittävää asuntoa 



Edunvalvontailmoituksen julkisuus           23.1.2013/Kysymys 1  

 

Saako maistraatti antaa muulle kuin päämiehelle tiedon siitä, kuka on tehnyt edunvalvontailmoituksen 

maistraattiin? 

 

Työryhmän kannanotto: 

 

Asiaa tulee arvioida viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. 

Sen 9 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen 

asiakirjasta, joka on julkinen. Edellä mainitun lain 1 §:n mukaan viranomaisten 

asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa erikseen toisin säädetä. Lain 24 §:ssä säädetään 

salassa pidettävistä viranomaisen asiakirjoista ja tapauskohtaisesti tulee ratkaista, onko 

asiakirjassa oleva tieto salassa pidettävä vai ei. 

 

Työryhmän tiedossa on yksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu sekä muutamia 

hallinto-oikeuden ratkaisuja, joissa edunvalvontailmoitukseen liittyvien tietojen 

antamista on käsitelty. Mikään tapauksista ei koske kuitenkaan erityisesti sivullisen 

oikeutta saada edunvalvontailmoituksen tekijän nimeä tietoonsa.  KHO 13.6.2012 (Dno 

Taltionumero 1664, Dno 4042/1/10), Kuopion HAO, 20.9.2012  (Dno 00997/12/203), 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 9.11.2006 (Dno 00598/06/1203), Rovaniemen hallinto-

oikeus 18.3.2002, (Dnro: 00592/01/5300) (Tapauksia ei ole julkaistu Finlexissä. Ne 

löytyvät edunvalvontaa koskevien oikeustapausten rekisteristä). 

 

Työryhmän näkemyksen mukaan tiedon julkisuus tulee arvioida tapauskohtaisesti.  

Arvioinnin lopputulos ja perustelut riippuvat mm. siitä, millainen henkilötaho 

ilmoituksen on tehnyt.. Tieto saattaa olla salassa pidettävä mm. julkisuuslain 24 §:n 1 

momentin 15, 20 tai 25 kohtien perusteella.  
 

Joskus on katsottu, että koska maistraatin tehtävänä on valvoa, että holhoustoimen 

palveluja tarvitsevat saavat noita palveluja, ja koska eri tahoilta saatavat ilmoitukset 

ovat tärkeitä tämän valvonnan kannalta, ja kun ilmoituksen tekijän julkistaminen voisi 

vähentää näitä ilmoituksia, ilmoittajan henkilöllisyyden julkisuus voisi vaarantaa tuon 

valvonnan ja sen tarkoituksen toteutumisen momentin 15 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 

 

Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus on yllä mainitussa tapauksessa viitannut hallinto-

oikeuden päätöksen perusteluihin, joissa on katsottu, että edunvalvontailmoitus on 

sisältänyt tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä valvontatoimeen liittyvästä 

seikasta ja on holhoustoimesta annetun lain 92 §:n ja julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 

15 kohdan säännösten perusteella salassa pidettävä, koska tiedon antaminen siitä 

vaarantaisi holhoustoimesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetun valvonnan ja sen 

tarkoituksen toteuttamisen ja olisi ilman painavaa syytä omiaan aiheuttamaan vahinkoa 

asiaan osallisille.  

 

Työryhmän näkemyksen mukaan tieto ilmoittajan henkilöllisyydestä voi olla salassa 

pidettävä myös esimerkiksi momentin 20 kohdan perusteella. Siinä säädetään yksityisen 

liike- tai ammattisalaisuuden salassapidosta. Tätä saatetaan joutua arvioimaan, jos 

ilmoituksen on tehnyt esimerkiksi pankin työntekijä, jolloin saatetaan paljastaa tieto 

ilmoituksen kohteen pankkisuhteesta.  Myös momentin 25 kohta, joka koskee sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakkaan salassa pidettäviä tietoja, saattaa tulla arvioitavaksi 

silloin, kun esimerkiksi lääkäri on tehnyt edunvalvontailmoituksen.  



Tiedon luovuttamisessa voidaan työryhmän näkemyksen mukaan menetellä seuraavasti: 

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa maistraatti kuulee ennen ratkaisun tekemistä ilmoituksen 

tekijää. Jos maistraatti päättää luovuttaa tiedon, se tekee myönteisen päätöksen ja 

ilmoittaa samalla, että päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on lainvoimainen. 

Tämän jälkeen päätös annetaan tiedoksi tiedon pyytäjän lisäksi 

edunvalvontailmoituksen tekijälle, jolla on mahdollisuus halutessaan valittaa asiasta. 

Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys ilmoitetaan vasta sen jälkeen, kun päätös on 

lainvoimainen. 

 

Maistraatin toimivalta lastensuojelun edunvalvojan määräämisessä  23.1.2013/Kysymys 2 
 

Toimin lastensuojelun edunvalvonnan koordinaattorina. Meillä oli aiemmin käytäntö, että edunvalvoja 

haetaan maistraatista, kun on vanhempien kirjallinen suostumus liitteenä. Maistraatissa on oltu nyt 

epätietoisia, voivatko he tehdä tällaisia edunvalvojan sijaisen määräyksiä, jos lastensuojelu on 

hakijana. He tulkitsevat lakia, niin että lastensuojelulaissa sanotaan ”edunvalvojan määräämiseen 

sovelletaan, mitä holhoustoimesta annetussa laissa säädetään sijaisen määräämisestä edunvalvojalle. 

Holhoustoimilaki edellyttäisi hakijana olevan huoltajan. Joten tämä tarkoittaisi heidän mielestään sitä, 

että käräjäoikeuden olisi tehtävä lastensuojelun hakemat edunvalvojan sijaisen määräykset, vaikka 

huoltajien suostumus olisi. 

Tämä mutkistaa ja pidentää hakuprosessia ja käräjäoikeudet taas toivoisivat, ettei heille tulisi 

riidattomia hakemuksia.  

Työryhmän kannanotto: 

Lastensuojelulain 22 §:n mukaan hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä 

holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettuna holhousviranomaisena 

toimiva maistraatti, sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai huoltaja itse.  

Lisäksi laissa säädetään, että holhousviranomaisena toimiva maistraatti voi määrätä 

edunvalvojan, jos huoltaja ja sosiaalihuollosta vastaava toimielin ovat siitä yksimieliset. 

Muutoin edunvalvojan määrää tuomioistuin. Edunvalvojan määräämiseen sovelletaan, 

mitä holhoustoimesta annetussa laissa tai muussa laissa säädetään sijaisen 

määräämisestä edunvalvojalle.  

Holhoustoimilain 12 §:ssä säädetään siitä, milloin holhousviranomaisella on toimivalta 

määrätä edunvalvoja. Pykälän 3 momentin mukaan maistraatti voi määrätä 

edunvalvojalle sijaisen tämän omasta pyynnöstä. Holhoustoimilaki siten, edellyttää, että 

hakijana tulisi lastensuojeluasiassakin olla lapsen huoltajan. 

Jos huoltajina toimivat edunvalvojat ovat sosiaaliviranomaisen kanssa yksimielisiä, 

voidaan käsittelyprosessia nopeuttaa siten, että huoltajat antavat sosiaaliviranomaiselle 

valtakirjan toimia heidän puolestaan hakijana. 

 
Maistraatin lupa    23.1.2013/Kysymys 3 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990442


Seuraavassa meitä askarruttanut holhoustoimilain 34 §:n 2 momentin tulkintaa koskeva kysymys 

holhoustoimen kehittämistyöryhmälle, jos se katsoisi tulkintakysymyksen aiheelliseksi 

kannanotolleen: 

 

Holhoustoimilain 34 §:n 2 momentin nojalla HolhTL 34 §:n mukaista lupaa on pääsäännön mukaan 

haettava siltä maistraatilta, joka 46 tai 47 §:n mukaan valvoo edunvalvojan toimintaa. Saman 

momentin toisen virkkeen poikkeussäännön mukaan, jos oikeustoimeen tai toimenpiteeseen ryhdytään 

useiden edunvalvonnassa olevien puolesta, lupaa voidaan kaikkien osalta hakea myös 

holhousviranomaiselta, jolle valvonta kuuluu heistä jonkun osalta.  

 

Tilanne on seuraava: Lesken edunvalvojan toiminnan valvonta kuuluu X maistraatille ja perillisen Y 

maistraatille, lesken edunvalvoja hakee X maistraatin lupaa lesken osalta ositukseen ja perillisen 

edunvalvoja samalla perillisen osalta X maistraatilta ositukseen ja perinnönjakoon. Ositus ja 

perinnönjako on tehty yhdelle asiakirjalle. Leski on kuolinpesän osakas ainoastaan avio-oikeutensa 

nojalla.  

 

Osituksen tultua toimitetuksi leskihän tippuu kuolinpesästä pois eikä siten ole osallinen 

perinnönjaossa. Voiko X maistraatti ratkaista perillisen osalta perillisen edunvalvojan lupahakemuksen 

perinnönjakoon edellä mainitun poikkeussäännöksen nojalla? 

 
 

Työryhmän kannanotto 

 

Työryhmän käsityksen mukaan maistraatin toimivaltaa tulee tarkastella 

oikeustoimikohtaisesti. Ositus on oikeustoimi, jossa molemmat päämiehet ovat osallisia 

ja edunvalvoja tarvitsee siihen luvan. Toimivaltaisia sitä koskevan lupa-asian 

käsittelemiseen ovat holhoustoimilain 34 §:n 2 momentin poikkeussäännöksen 

perusteella molemmat maistraatit. Sen sijaan perinnönjaon osalta lupa tarvitaan vain 

perillisen osalta. Tällöin poikkeussäännön edellytys useammasta päämiehestä ei täyty. 

 

Näin ollen X maistraatilla ei ole toimivaltaa perillisen osalta ratkaista lupa-asiaa.  

 

 

Lesken oikeus vastikkeeseen hallintaoikeudesta   23.1.2013/Kysymys 4 

 
KHO on antanut joulukuussa ratkaisun KHO 2012:106 kiinteistönmyyntiä koskevassa lupa-asiassa. 

Aiheuttaako KHO:n ratkaisun tarpeen arvioida uudelleen holhoustoimen kehittämistyöryhmän 

kannanottoa lesken hallintaoikeudesta (Kysymys 3/21.3.2012)? 

 

KHO:n ratkaisussa lyhennelmä: 

 

”Edunvalvonnassa olevan lesken yhdessä kuolinpesän muiden osakkaiden kanssa omistama kiinteistö 

oli myyty maistraatin aikaisemmin antaman luvan nojalla. Kiinteistöllä olevaa asuinrakennusta oli 

perittävän kuollessa käytetty puolisoiden yhteisenä asuntona. 

 

Edunvalvoja oli sittemmin pyytänyt maistraatilta lupaa holhoustoimesta annetun lain 34 §:n 1 

momentin 9 kohdassa tarkoitettuun kuolinpesässä toimitettavaan ositukseen ja perinnönjakoon. 

Maistraatti hylkäsi edunvalvojan hakemuksen viitaten lesken perintökaaren 3 luvun 1 a §:n 2 

momentissa tarkoitettuun oikeuteen pitää jakamattomana hallinnassaan jäämistöön kuuluva 

eloonjääneen puolison kodiksi sopiva asunto. Maistraatti totesi, että hallintaoikeudella oli ollut 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201203335


taloudellista arvoa. Koska edunvalvonnassa olevalle leskelle ei ositusta ja perinnönjakoa koskevassa 

sopimusluonnoksessa esitetty korvausta hallintaoikeudesta luopumisesta, aiottua ositusta ja 

perinnönjakoa ei voitu pitää lesken edun mukaisena. 

Hallinto-oikeus hylkäsi edunvalvojan valituksen viitaten holhoustoimesta annetun lain 32 §:n 1 

momentissa säädettyyn lahjoituskieltoon ja perintökaaren 12 luvun 8 §:n säännökseen käyttöoikeuden 

alaisen omaisuuden sijaan tulleesta omaisuudesta. 

 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että päämiehen etua oli holhoustoimesta annetun lain 35 §:n 

mukaisessa harkinnassa arvioitava sen mukaan, oliko suunniteltu ositus ja perinnönjako tosiasiassa 

vastoin lesken asumisen turvaamiseksi säädettyjä periaatteita, kun otettiin huomioon hänen tilanteensa 

ja olosuhteensa. Hallinto-oikeuden ja maistraatin päätökset kumottiin ja asia palautettiin maistraatille 

uudelleen käsiteltäväksi.” 

 

Työryhmän kannanotto: 

 

Työryhmän näkemyksen mukaan ratkaisussa ei ole otettu kantaa siihen kysymykseen, 

tuleeko edunvalvojan vaatia korvausta hallintaoikeuden menettämisestä. 

Oikeustapauksessa on sen sijaan otettu kanta siihen, että lupa-asiaa ratkaistaessa aiemmin 

suoritetut toimenpiteet eivät ole ratkaisevia, vaan asiaa tulee arvioida siitä näkökulmasta, 

onko käsillä oleva lupahakemus päämiehen edun mukainen. 

 

Jos kiinteistö on jo myyty, ei lesken hallintaoikeuden voitane katsoa ulottuvan 

kauppahintana saatuihin rahavaroihin, ellei muuta ole sovittu, ainakin jos lesken asuminen 

on järjestetty muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 

Jos hallintaoikeudella on ennen kaupan tekemistä taloudellista arvoa, maistraatin on siis 

syytä jo kauppaa koskevan lupahakemuksen yhteydessä pohtia, miten lesken 

hallintaoikeuden säilyminen on turvattu tai sen poistuminen on hyvitetty. Edunvalvoja voi 

pesän osakkaiden kanssa kaupanteon yhteydessä sopia, että hallintaoikeuden poistuminen 

hyvitetään leskelle.  

 

Edunvalvontavaltuutuksen lakkaamista koskeva merkintä 29.5.2013/Kysymys 1 

 

Meille on tullut valtuutetulta kirje, jossa ilmoittaa luopuvansa tehtävästään edunvalvonta-valtuutettuna. 

Valtuutus on vahvistettu maistraatissa. Syyksi valtuutettu ilmoittaa että valtuuttaja on paremmassa 

kunnossa ja on jo pitkään hoitanut omat asiat. Tästä asiasta ei ole erityisiä säännöksiä 

edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa, mutta Antilan kirjassa todetaan, että koska kenenkään ei 

ole pakko tehtävää hoitaa, niin tehtävä lakkaa ilmoituksesta lukien. Emme tee erillistä päätöstä asiassa 

vaan merkinnän rekisteriin, että luopunut tehtävästä. Toki pitää selvittää, ettei valtuuttaja ole 

edunvalvonnan tarpeessa, joka asia on kesken. Valtakirjassa ei ole myöskään määrätty 

varavaltuutettua. 

 

Ainoa mitä säädetään on: 

 
Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta (942/2007) 

 

”1 § Edunvalvontavaltuutuksen merkitseminen rekisteriin 

 

Edunvalvontavaltuutuksesta, joka on edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) mukaan 

rekisteröitävä, merkitään holhousasioiden rekisteriin: 

----- 



3) valtuutetun tehtävän alkamis- ja lakkaamisajankohta sekä tehtävän alkamisen ja lakkaamisen peruste 

---- 

2 § Muuttuneen tiedon merkitseminen rekisteriin 

Jos asiantila, josta 1 §:n mukaan on tehty merkintä holhousasioiden rekisteriin, muuttuu, 

rekisteriin merkitään muuttunut tieto ja ajankohta, josta alkaen muutos on voimassa.” 

Mielestäni alkuperäiseen valtakirjaan pitää tehdä jonkinlainen merkintä eli se pitää pyytää maistraattiin 

ja merkitä, että tehtävä on lakannut ja päivämäärä valtuutetun luopumisilmoitukselle.  

 

Tuleeko teille jotain muuta mieleen ja mikä olisi hyvä merkintä valtakirjaan.? 

 

Työryhmän kannanotto 

 

Edunvalvontavaltuutus lakkaa edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 11 §:n 1 momentin 

3 kohdan mukaan, kun valtuutettu ilmoittaa holhousviranomaiselle luopuvansa 

tehtävästään. Valtuutuksen lakkaaminen ei siis edellytä maistraatin päätöstä. Lakkaaminen 

merkitään kuitenkin holhousasioiden rekisteriin edunvalvontavaltuutuksesta annetun 

valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti.  

 

Toimenpiteistä edunvalvontavaltuutuksen lakatessa säädetään lain 35 §:ssä. Sen mukaan 

valtuutettu on valtuutuksen lakattua velvollinen viipymättä luovuttamaan valtakirjan ja 

hoidossaan olevan omaisuuden valtuuttajalle, tämän edunvalvojalle, toissijaiselle 

valtuutetulle tai muulle omaisuuteen oikeutetulle.  

 

Laissa edellytetään valtakirjan luovuttamista oikeudenomistajalle, mutta siinä ei ole 

säännöksiä lakkaamisen vuoksi valtakirjaan tehtävistä merkinnöistä. Työryhmän mielestä 

hyvä käytäntö olisi, että maistraatti tekee valtakirjaan merkinnän valtuutuksen 

lakkaamisesta ja luopumisilmoituksen päivämäärästä.  Maistraatti voi tätä tarkoitusta 

varten pyytää valtuutettua toimittamaan valtakirjan maistraattiin. On kuitenkin huomattava, 

että valtakirjan toimittaminen maistraattiin on vapaaehtoista silloin, kun valtuutus lakkaa 

kokonaan. (Vrt Kannanotto 11.10.2013/ Kysymys 1) 
 
Holhousviranomaisen edustaminen tuomioistuimessa 29.5.2013/Kysymys 2 

 
Olemme keskustelleet siitä sovelletaanko uutta OK 15:2 (718/2011) maistraattiin ja siihen voiko muu 

virkamies kuin maistraatin ylemmän oikeustieteellisen koulutuksen saanut virkamies edustaa 

maistraattia edunvalvontaa koskevissa asioissa ja erityisesti riitaantuneissa asioissa sekä istunnoissa.  

   

Vanhastaan on ajateltu, että koska viranomaisedustuksessa ei ole kyse toimimisesta 

oikeudenkäymiskaaren tarkoittamana asiamiehenä tai avustajana niin se ei muuta säädöksiin 

perustuvaa puhevallan käyttöä (LAVM 22/2001).  

 

Onko niin, että ko lainkohtaa sovelletaan maistraattiin kun se käyttää maistraatin puhevaltaa 

holhousviranomaisena ja lakisääteisesti velvollisena tekemään tarvittaessa hakemuksia 

edunvalvonnoista (holhtL 72 § ja 91 §) vaiko ei ? Emmehän toimi päämiesehdokkaan asiamiehenä tai 

avustajana vaan käytämme puhevaltaa nimenomaan holhousviranomaisena ja valvovana 

viranomaisena jonka tehtävät sekä velvollisuudet perustuvat holhoustoimilakiin. Maistraatin sisäisessä 

työjärjestyksessä puhevalta on voitu järjestellä ja delegoida eri henkilöille.    
 



Työryhmän kannanotto 
 

Oikeudenkäymiskaaren 15 luvussa säädetään oikeudenkäyntiasiamiehistä.  Kun maistraatin 

virkamies hoitaa edunvalvojan määräämistä koskevaa asiaa tuomioistuimessa, hän ei 

työryhmän käsityksen mukaan toimi maistraatin asiamiehenä vaan hoitaa laissa 

maistraatille säädettyä tehtävää viranomaisen edustajana.  Tästä syystä 

oikeudenkäymiskaaren 15 luvun kelpoisuussäännökset eivät tule noudatettavaksi kysyjän 

esittämässä tilanteessa. 

 

Viranomaisedustusta koskeva periaate näkyy kysyjän mainitsemassa lakivaliokunnan 

mietinnössä LaVM 22/2001 jossa todetaan seuraavasti, ”Useissa säädöksissä säädetään ns. 

viranomaisedustuksesta eli siitä, että viranomainen käyttää toimialallaan puhevaltaa 

tuomioistuimissa. Esimerkiksi alueellisista ympäristökeskuksista annetun asetuksen 

(57/1995) 8 §:n mukaan ympäristökeskuksen toimialalla valtion etua ja oikeutta valvoo 

tuomioistuimissa ympäristökeskuksen johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. 

Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n uudistaminen ei muuta säädöksiin perustuvaa 

puhevallan käyttöä, koska viranomaisedustuksessa ei ole kyse toimimisesta 

oikeudenkäymiskaaren tarkoittamana asiamiehenä tai avustajana.” 

 

Lakivaliokunnan mietintö liittyy 1.6.2002 voimaan tulleeseen 15 luvun 2 §:n muutokseen, 

jossa oikeudenkäyntiavustajan ja asiamiehen kelpoisuusvaatimuksiin lisättiin lakimiehen 

tutkinto. Vuoden 2013 alusta voimaan tulleet oikeudenkäymiskaaren 15 luvun muutokset 

eivät työryhmän käsityksen muuta tilannetta. Uudella lainsäädännöllä ei myöskään 

muutettu sitä periaatetta, että asianosainen voi pääsäännön mukaan itse edustaa itseään 

tuomioistuimessa. 

 
 

 Virolaisten edunvalvonta   29.5.2013 Kysymys 3 

 

Voisiko Suomeen muuttaneiden virolaisten kanssa menetellä niin, että he saavat tehdä tiliä edelleen 

Viroon. Jos he haluavat muuttaa edunvalvonnan tänne, he voivat ottaa sitten yhteyttä maansa 

holhousviranomaiseen, joka oman keskusviranomaisensa kautta ottaa yhteyttä Suomen 

oikeusministeriöön. Sieltä meille tulee asiat sitten käännettyinä. 

 

Asia liittyy aikaisempaan keskusteluun siitä, mitä vaaditaan, ennen kuin asia merkitään rekisteriin. 

Esim. HoltL 46 a § ja 65 § 1 mom 6 kohta. Kysely on alun perin lähtenyt Kelasta, josta kysyttiin, 

miten pitäisi toimia, jotta valvonta näkyisi holhousasioiden rekisterissä, eikä asiakkaan tarvitsisi joka 

kerta erikseen näyttää virolaista määräystä.  

 

Työryhmän kannanotto 
 

Asiassa tulee sovellettavaksi ns. Haagin sopimus aikuisten kansainvälisestä suojelusta, 

jonka osapuolia Suomi ja Viro ovat. Sopimuksen mukaan valvonnan siirto ei ole 

pelkästään asianosaisten tai maistraatin harkinnassa. Kun päämiehen asuinpaikka on 

siirtynyt Suomeen, pääsääntönä on, että valvonta käynnistetään täällä. Suomi voi kuitenkin 

tiedustella aikaisemmalta asuinvaltiolta, jatkaako se valvontaa. Jos valtio ilmoittaa 

jatkavansa edelleen valvontaa, voidaan valvonta jättää Suomessa holhoustoimilain 46 a §:n 

mukaisesti järjestämättä tai järjestää se vain osittaisena. Käytännössä sen tiedusteleminen, 

järjestääkö lähtömaan valtio valvonnan, voidaan hoitaa valtioiden keskusviranomaisten 

avulla. Jos valvonta järjestetään Suomessa, edunvalvonta merkitään holhousasioiden 

rekisteriin holhoustoimilain 65 §.n 1 mom 6 kohdan mukaisesti.. 

http://www.edilex.fi/smur/19950057


 

Virossa annettu aikuisten suojelua koskeva päätös tunnustetaan Suomessa sopimuksen 

mukaisesti ilman eri vahvistusta.  Jos kuitenkin maistraatti katsoo, että päätös ei ole pätevä 

Suomessa esim siksi, että se on ordre-public -periaatteen vastainen, se voi hakea ratkaisun 

asiaan Helsingin hovioikeudesta. 

Kysyjä viittaa kysymyksessään siihen, että edunvalvonta siirrettäisiin maiden 

keskusviranomaisten kautta Virosta Suomeen. Todettakoon selvyyden vuoksi, että 

edunvalvonnan siirrot valtiosta toiseen tapahtuvat oikeusministeriöiden välityksellä vain 

Pohjoismaiden kesken.  

 

Edunvalvontavaltuutuksen osittainen lakkaaminen 11.10.2013/ Kysymys 1 

 

Meillä on tapaus, jossa edunvalvontavaltakirja on vahvistettu vuonna 2011. Valtuutetulla on 

tilivelvollisuus. Tileistä on käynyt ilmi, ettei valtuutettu ole sopiva tehtävään. Näin ollen haemme 

edunvalvojan määräämistä. Kun edunvalvoja määrätään, valtakirja lakkaa olemasta voimassa siltä osin 

kuin edunvalvojan kuuluu huolehtia niistä tehtävistä, joita valtuutus koskee. Me haemme edunvalvojaa 

vain taloudellisiin asioihin. Valtakirja jäisi voimaan henkilökohtaisten asioiden osalta. holhousasioiden 

rekisterissähän ei valtuutetun tehtävää ole määrätty. Nyt sitten valtuutetulle jää valtakirja edelleen 

itselleen ja valtakirjassa on vahvistusleima. Nythän periaatteessa valtuutettu voisi jatkaa valtuutettuna 

myös taloudellisissa asioissa, jos hän esittää vahvistetun valtakirjan. Onko tämä ihan asianmukainen 

ratkaisu? Voisiko asialle tehdä jotain käräjäoikeudelle menevässä hakemuksessa? Itse en keksi 

ratkaisua.  

 

Työryhmän kannanotto: 

 

Edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 11 §:n 2 momentin mukaan 

edunvalvontavaltuutus lakkaa olemasta voimassa niiltä osin kuin edunvalvojan määräys on 

annettu. Lain 27 §:n mukaan holhousasioiden rekisteriin on merkittävä valtuutus, jos se 

koskee valtuuttajan edustamista taloudellisissa asioissa. Kun edunvalvontavaltuutus tässä 

tapauksessa lakkaa taloudellisten asioiden osalta, merkintä lakkaamisesta on tehtävä 

holhousasioiden rekisteriin siten kuin edunvalvontavaltuutuksesta annetun valtioneuvoston 

asetuksen 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään. 

 

Valtakirjaan on syytä vastaavasti tehdä merkintä siitä, että valtuutus on lakannut 

taloudellisten asioiden osalta sekä lakkaamispäivä. 

 

Edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 33 §:n 3 momentin perusteella valtuutettu on 

velvollinen pyydettäessä antamaan maistraatille tehtäväänsä koskevat tarpeelliset tiedot, 

tositteet ja asiakirjat. Työryhmän näkemyksen mukaan maistraatti voi tämän lainkohdan 

perusteella vaatia valtuutettua toimittamaan valtakirjan maistraattiin merkinnän tekemistä 

varten. (Vrt Työryhmän kannanotto 29.5.2013/Kysymys 1) 

 

Perinnönjako ennen 1.12.1995 kuolleen perittävän jälkeen              11.10.2013/Kysymys 2 
 

Olisimme kysyneet onko kehittämistyöryhmä edelleen sitä mieltä että perinnönjako ennen 1.12.1995 

kuolleen perittävän jälkeen (PK 23.3. siirtymäsäännös) vaatii pesänjakajan, jos pesässä on 

vajaavaltainen, joka on tullut pesän osakkaaksi vasta ko. ajankohdan jälkeen esim. sijaan tulijana.  

 



Asiasta on esitetty myös tulkinta, joka mukaan vajaavaltaisuuden pitäisi olla ollut voimassa lain 

muuttuessa. Tämän tulkinnan mukaan voimaantulosäännöksillä otettaisiin yleisesti kantaa olemassa 

oleviin tilanteisiin, ellei muuta määrätä eikä niillä tulisi rakentaa tulkinnan kautta jälkikäteisiä 

takaumia tulevaan vajaavaltaisuuteen perustuen. Lainmuutoksen taustalla on ollut myös se, että 

pesänjakajan käyttöä haluttiin rajoittaa sen kankeuden vuoksi. Näin ollen voitaisiin katsoa, että jos 

vajaavaltainen on tullut pesän osakkaaksi myöhemmin, voidaan uusia säännöksiä soveltaa ja 

maistraatti olisi lupa-asiassa toimivaltainen.  

 

Tästä syystä pyydän kehittämistyöryhmää pohtimaan onko voimaantulosäännöksen aikaisempi 

tulkintasuositus kehittämistyöryhmällä edelleen sama näitten argumenttien valossa. 

 
 Työryhmän kannanotto 

 

Työryhmä on aiemmin todennut kysymyksen osalta seuraavaa: 

 
PK 23:3:n muutokseen (1153/1995) liittyy voimaantulosäännös, jonka mukaan, jos perittävä oli 

kuollut ennen 1.12.1995, sovelletaan aikaisempia säännöksiä. Aikaisemmilla säännöksillä tarkoitetaan 

niitä perintökaaren säännöksiä, jotka olivat voimassa ennen PK 23:3 muuttamista. Näiden säännösten 

mukaan jako oli pesänjakajan toimitettava, jos osakkaana on vajaavaltainen. 

 

Perintökaaressa ei ennen edellä selostettua PK 23:3:n muutosta ollut säännöksiä uskotun miehen (tai 

edunvalvojan) edustusvallasta perinnönjakoa koskevissa asioissa silloin, kun päämies ei ollut 

vajaavaltainen. Edustusvalta määräytyy siten holhouslain ja nyttemmin holhoustoimilain nojalla. 

Holhouslaissa oli 1.12.1995 alkaen säännös, jonka mukaan edunvalvoja tarvitsee perinnönjaosta 

tehtyyn sopimukseen holhousviranomaisen luvan. Säännöstä sovelletaan muutoksen liittyvän 

siirtymäsäännöksen mukaan sopimukseen, joka on tehty 1.12.1995 tai myöhemmin. Aikaisempaan 

sopimukseen sovelletaan aikaisempaa lakia, jonka mukaan holhousviranomaisen lupaa ei tarvittu. 

 

Kun holhoustoimilaki tuli voimaan, se ei tältä osin ollut taannehtiva (99 § 2 kohta). Edelleenkin 

tilanne on siis se, että ennen 1.12.1995 tehtyyn jakosopimukseen ei tarvita maistraatin suostumusta. 

Jos sopimus on tehty myöhemmin, maistraatin suostumus on sitä vastoin tarpeen. 

 

Sillä seikalla, milloin perittävä on kuollut, ei ole merkitystä edunvalvojan sopimuksentekovallan 

kannalta. Kelpoisuus tehdä sopimuksiahan riippuu sopimuksen tekemisen ajankohdasta. 

 

Tilanne on siis seuraava: 

 

Päämies on vajaavaltainen. Jakoa toimittamaan on määrättävä pesänjakaja, mikäli perittävä kuoli 

ennen 1.12.1995. Maistraatin lupa ei pätevöitä jakoa. Jos perittävä on kuollut myöhemmin, maistraatti 

voi myöntää luvan jakosopimukseen, jolloin se käy päämiestä sitovaksi. 

Päämies on täysivaltainen. Jakosopimus, jonka uskottu mies on tehnyt ennen 1.12.1995, on pätevä 

ilman maistraatin lupaa. Jakosopimus, jonka uskottu mies tai edunvalvoja on tehnyt myöhemmin 

ilman pesänjakajaa, on pätevä ainoastaan, jos maistraatti on myöntänyt siihen luvan. Asia on näin 

riippumatta siitä, milloin perittävä on kuollut. 

 

Vajaavaltaisia voi tulla sijaantulon kautta kuolinpesään myöhemminkin. Pesänjakaja tarvitaan, jos 

perittävä on kuollut ennen 1.12.1995 ja jos kuolinpesässä on jakohetkellä vajaavaltainen. Pesänjakaja 

tarvitaan näin olleen niissäkin tapauksissa, joissa perittävän kuolinhetkellä ei ollut vajaavaltaista, 

mutta jakohetkellä on. 

 

Työryhmän kanta ei ole muuttunut edellä esitetystä. Työryhmä on kuitenkin tietoinen siitä, 

että hallintokäytännössä on tältä osin jonkin verran hajontaa ja että joissakin tilanteissa 

esimerkiksi jaettavien varojen ollessa vähäiset, tiukka tulkinta voi olla päämiehen 

objektiivisen edun vastainen. Lain sisältö on kuitenkin selvä, joten siitä poikkeaminen 

sisältää oikeustoimen pätemättömyyden riskin. 
 



 

Maistraatin työntekijän esteellisyys   11.10.2013/ Kysymys 4 

 

Maistraateissa on tullut esiin ongelma, johon olisi hyvä pohtia yhteistä ratkaisua, ja miettiä myös, 

olisiko asiaan lainsäädännöllistä ratkaisukeinoa.  

   

Lupa-asiassa saattaa olla sellainen tilanne, että maistraatin työntekijä, joissain tapauksissa jopa 

henkikirjoittaja, on luvanvaraisen oikeustoimen osapuolena (tyypillisesti asuntokaupoissa, 

mahdollisesti myös perinnönjaoissa jne…). Yhdessä maistraatissa on nyt tällainen tilanne päällä ja 

lisäksi asia on riitainen. Näyttää siis todella huonolta, jos ja kun maistraatti itse ratkaisee tällaisen 

asian.  

 

Viranomainen kuten maistraatti ei kai sinänsä voi olla esteellinen ratkaisemaan asiaa. Kysymys on 

kuitenkin myös siitä, miltä tällainen toiminta kansalaisen silmissä näyttää. Poliiseilla ainakin on 

sellainen järjestely (perustuuko ihan lakiin, en tiedä) että jos poliisi on epäiltynä rikoksesta, oman 

poliisiaseman poliisit eivät sitä tutki, vaan tutkinta suoritetaan jossain ihan muualla.  

 

Nythän näin voi tehdä ilmeisesti vain siten, että päämiehen koko valvonta siirretään toiseen 

maistraattiin joko kokonaan tai vaikkapa väliaikaisesti. Mikähän tällaisessa tilanteessa olisi 

suositeltava menettelytapa, kun tuota toivottua säännöstä ei ole?  

 

Työryhmän kannanotto: 
 

Työryhmä on aiemmin ottanut kantaa samaan asiaan liittyvään kysymykseen 

2.6.2010/Liite3. Kuten tuolloin annetussa kannanotossa todetaan, työryhmä on kysyjän 

kanssa samaa mieltä siitä, että virasto sinänsä ei tule esteelliseksi.  Jos kuitenkin katsotaan, 

että kaikki maistraatin virkamiehet ovat esteellisiä käsittelemään asiaa, niin kyseistä 

päämiestä koskevan valvonnan siirto on mahdollista HolhTL 47§:n 2 momentin nojalla.  

Jos jääviysongelma liittyy vain yksittäiseen asiaan (esim. lupa-asia), valvonta voidaan tuon 

asian tultua ratkaistuksi siirtää takaisin. 
 

 
Tuleeko maistraatin tutkia edunvalvontavaltuutuksen sisältöä?   14.2.2014/Kysymys 1  

 

Voisiko kehittämistyöryhmä ottaa kantaa edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 18 § ja valtakirjan 

vahvistamiseen liittyen. Meille tuli valtakirja, jossa oli paitsi taloudelliset asiat niin seuraava 

lahjoituskohta: jos tai kun valtuuttaja joutuu pysyvästi laitoshoitoon, tulee valtuuttajan omistamat 

asunto-osakkeet lahjoittaa valtuutetulle. Valtakirjaan oli ymmärretty ottaa määräys esteettömästä 

varavaltuutetusta. Valtuuttaja taisi olla naimaton henkilö ja valtuuttajan tehtävään ryhtyi sisaren tai 

veljen tytär eli ei niin läheistäkään sukua oleva henkilö. Mitään muodollista estettä vahvistamiseen ei 

ollut. Valtakirja vahvistettiin ensin taloudellisten asioiden osalta. Jonkun ajan päästä tuli hakemus 

vahvistaa valtakirja varavaltuutettuun nähden. Muistaakseni näin tehtiin. 

 

Olen itsekseni tässä miettinyt, onkohan tuolla pykälällä kuitenkaan tarkoitettu juuri muita kuin 

tavanomaisia lahjoja. Hallituksen esityksessä on asiasta vain muutama rivi. Tässä tapauksessa tilanne 

oli se, ettei valtuuttajalla ollut muuta omaisuutta eli lahjoituksen jälkeen hänelle jäi eläketulot ja 

hoitomaksut. Muistaakseni valtakirja oli taidettu tehdä valtuuttajan sairastumisen jälkeen. Jotenkin 

tuosta tuli sellainen hyväksikäyttöolo, mutta eipä sille mitään voinut. Tuo pykälä saattaa jatkossa 

altistaa mittaville väärinkäytöksille. Voiko maistraatti jättää valtakirjaa vahvistamasta, jos se johtaa 

tuollaiseen tilanteeseen? 



 

Työryhmän kannanotto: 

 

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen edellytyksistä on säädetty 

edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:ssä. Kyseisessä pykälässä eikä muuallakaan 

laissa ole annettu maistraatille toimivaltaa suorittaa valtakirjan sisältöön liittyvää harkintaa. 

Lähtökohtana on, että valtuutus on yksityisoikeudellinen oikeustoimi, jonka sisällön 

valvonta ei kuulu viranomaiselle. Jos valtakirja on sisällöltään erityisen poikkeuksellinen 

saattaa yksittäistapauksissa syntyä kuitenkin epäilys siitä, onko valtuuttaja ymmärtänyt 

valtakirjan merkityksen. Tällöin maistraatin on tarpeen hankkia asiasta lisää selvitystä 

esimerkiksi kuulemalla todistajia tai hankkimalla lääketieteellistä selvitystä valtuutetun 

terveydentilasta valtakirjan allekirjoitushetkellä. Jos selvityksen perusteella käy ilmi, että 

valtuuttaja ei ole ymmärtänyt valtuutuksen merkitystä, valtuutus on jätettävä vahvistamatta 

ja harkittava onko edunvalvojan määräys tarpeen. (Ks Antila, Edunvalvontavaltuutus, 

2007, s.68-68). 

 

Antila on todennut (s. 112), että jo edunvalvontavaltuutusta laadittaessa olisi syytä välttää 

sellaisia määräyksiä, joissa edunvalvontavaltuutetulla olisi oikeus lahjoittaa omaisuutta 

itselleen. Lahjan antaminen edellyttää tällöin joka tapauksessa varavaltuutetun määräystä, 

koska valtuutettu joutuu lahjan antamishetkellä arvioimaan, onko lahjan antaminen 

valtuuttajan edun mukaista, kun otetaan huomioon valtuuttajan olosuhteet lahjan 

antamishetkellä.  

 

Kysyjä pohtii lisäksi sitä, onko laissa tarkoitettu, että valtuuttajan antamien lahjojen tulisi 

rajoittua vain tavanomaisiin lahjoihin. Edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 18 §:n 

mukaan edunvalvontavaltuutettu ei saa lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta. Valtuutettu saa 

kuitenkin antaa valtuuttajan puolesta lahjan, jonka antamisen perusteet on yksilöity 

valtakirjassa. Työryhmä toteaa, että laissa ei ole edellytetty, että lahjan tulisi rajoittua vain 

tavanomaisiin lahjoihin. Työryhmän näkemyksen mukaan pykälä saattaa tulla 

sovellettavaksi esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa. 

 

 

Maistraatin luvan täytäntöönpanokelpoisuus  14.2.2014/Kysymys 2 

 

Maistraateissa on syntynyt epätietoisuutta siitä, tulisiko täytäntöönpanosta lausua lupapäätöstä 

annettaessa vai ei.   

 

Kuopion hallinto-oikeus on katsonut lupa-asiaa koskevan ratkaisunsa perusteluissa 14.1.2013 (Dno 

01603/12/1207, taltio 13/0011/2), että maistraatin olisi tullut lausua lupa-asiaa koskevassa 

päätöksessään, onko päätös täytäntöön pantavissa vasta lainvoimaisena vai voidaanko se panna 

täytäntöön vailla lainvoimaa.  

 

Korkein hallinto-oikeus on samaa asiaa koskevassa ratkaisussaan KHO 31.1.2014 (Taltio 247, Dno 

414/1/13) todennut, että hallintoviranomainen voi hallintolainkäyttölain 31 §:n 2 momentin nojalla ja 

lainkohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä päätöksessään määrätä, että päätös on heti täytäntöön 

pantava. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valituksenalaisessa asiassa ei ollut esitetty sellaista 

perustetta, jonka nojalla maistraatin päätös olisi lainvastainen siitä syystä, että päätöstä ei ollut 

määrätty heti täytäntöön pantavaksi. 

 

Työryhmän kannanotto: 



 

Hallintolainkäyttölain 31 §:ssä on säännökset viranomaisen päätösten täytäntöönpanosta. 

 

Lain 31 §:n 1 momentin mukaan päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa 

panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.  Pykälän 2 momentin mukaan 

päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa tai 

asetuksessa niin säädetään, tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava 

täytäntöön heti tai, jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. 

 

Viranomaisen päätöksessä todetaan yleensä, saako päätöksen panna täytäntöön vasta 

lainvoimaisena vai voidaanko se panna täytäntöön vailla lainvoimaa olevana.  

 

Työryhmä toteaa, että holhousviranomaisen lupa-asiaa koskevat päätökset poikkeavat 

luonteeltaan olennaisesti muista viranomaisen lupapäätöksistä kuten rakennusluvista.  

 

Holhousviranomaisen lupa-asiaa koskevassa päätöksessä on kysymys siitä, että 

holhousviranomainen toteaa edunvalvojan tekemän oikeustoimen olevan pätevä luvassa 

mainituilla ehdoilla. Holhoustoimilain 36 §:n mukaan oikeustoimi sitoo päämiestä vasta 

sitten, kun asialle on saatu holhoustoimilain mukainen lupa. Lupaa ei kuitenkaan ole 

välttämätöntä hakea ennen oikeustoimeen ryhtymistä, vaan lupa voidaan myöntää 

holhoustoimilain mukaan myös jälkikäteen. Tällöin täytäntöönpanoa koskevien määräysten 

antaminen lupa-asian yhteydessä on työryhmän näkemyksen mukaan ongelmallista. 

 

Työryhmä katsoo, että selvyyden vuoksi holhousviranomaisen olisi kuitenkin syytä lisätä 

lupapäätöstä koskevaan asiakirjaan esimerkiksi seuraava huomautus: ”Maistraatti 

huomauttaa, että tämän päätöksen perusteella tehty oikeustoimi ei sido päämiestä ennen 

kuin päätös on lainvoimainen.” 

 

 

Yleisen edunvalvojan vaihtaminen työsuojelullisin perustein       14.2.2014/Kysymys 3 

 

Joissakin tilanteissa yleisen edunvalvojan päämiehen käytös saattaa olla edunvalvojaa kohtaa 

uhkailevaa jopa siinä määrin, että päämiehestä joudutaan tekemään rikosilmoitus. Tällöin yleisen 

edunvalvojan (virassa olevan henkilön) ja päämiehen välille voinee syntyä sellainen 

vastakkainasettelu, että voidaan puhua esteellisyystilanteesta. 

 

a) mahdollistavatko voimassa olevat säännökset, lähinnä oikeusapupiireistä ym. annetun OM:n 

asetuksen (581/2012) 5 §, edunvalvonnan vaihtamisen työsuojelullisin perustein oikeusaputoimistosta 

toiseen, ja  

 

b) jos mahdollistavat, olisiko parempi tehdä tällaiset hakemukset nykyisen edunvalvojan vaiko 

maistraatin toimesta. 

 

Työryhmän kannanotto: 

 

Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä on ottanut vastaavaan kysymykseen kantaa 

1.11.2013, joka on alla. 

 

Holhoustoimen kehittämistyöryhmä on samalla kannalla yleisen edunvalvonnan 

kehittämistyöryhmän kanssa.  



 

Lisäksi työryhmä katsoo, että jos tilanteeseen ei ole muuta ratkaisua kuin edunvalvojan 

vaihtaminen, on luontevaa, että hakijana toimii yleinen edunvalvoja, joka myös tuntee 

tilanteen parhaiten.  

 
Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 1.11.2013: 

 
”YLEISEN EDUNVALVOJAN VAIHTAMINEN (Kysymys 

 

Yleinen edunvalvoja on hakenut maistraatilta edunvalvojan vaihdosta päämiehen väkivaltaisuuden vuoksi. 

Esitutkintapyyntö on joissain tapauksissa tehty. Syntyykö esteellisyys niin laajasti, että päämies täytyisi 

siirtää toiselle palveluntuottajalle? 

Vastaus 1.11.2013 

 

Kysyjän tapauksessa oikeusaputoimiston edunvalvoja on tehnyt itsenäisesti hakemuksen hänen 

vapauttamisestaan edunvalvojan tehtävästä. Jos siirto tapahtuisi, se koskisi myös kulloinkin virkaa hoitavaa 

edunvalvojaa, vaikka häneen ei olisi kohdistunut uhkaa. Asetuksen mukaan esteellisyys on yleiselle 

edunvalvojalle ainoa peruste olla ottamatta vastaan tehtävää ja siten myös siirtää se toiseen toimistoon tai 

toimiston toiselle edunvalvojalle. Holhoustoimilaissa on vapauttamisen perusteena myös ”muu peruste”.  

Tämä koskee tilanteita, joissa edunvalvojan vapautusta hakee joku muu kuin edunvalvoja, sillä pykälän 

mukaan edunvalvoja voi kuitenkin aina saada vapautuksen tehtävästään, jos hän sitä pyytää. Kun yleinen 

edunvalvoja hoitaa virkatehtävää, eikä ole henkilökohtaisesti määrätty edunvalvojaksi, tulisi tehtävästä 

vapautumisesta ensin keskustella palveluntuottajan organisaatioissa. 

 

Työryhmä katsoi, että työsuojelulliset perusteet ja toimet on käsiteltävä ensisijaisesti toimiston sisällä. 

Työnantaja vastaa työntekijän suojelusta. Ensisijainen keino ei voisi olla se, että yleinen edunvalvoja hakee 

väkivaltaisen tai hankalan asiakkaan siirtämistä jollekin toiselle, joko samaan toimistoon tai toiseen 

oikeusaputoimistoon. Jos tällainen asiakas siirretään toiselle palveluntuottajalle, voidaan ajatella, että 

toimitaan asetuksen ja palvelusopimuksen vastaisesti. Päämiehelläkin on oikeus saada edunvalvontapalvelut 

asetuksen mukaiselta palveluntuottajalta, ellei palveluntuottaja ole esteellinen. Järjestämislain mukaan 

oikeusaputoimiston velvollisuus on järjestää palvelut alueellaan. Laki ei kuitenkaan sinänsä kiellä hoitamasta 

palvelua päämiehille, joilla ei ole kotipaikkaa toimiston edunvalvonta-alueella. 

 

Toimiston sisällä edunvalvojalta toiselle siirto voisi työryhmän käsityksen mukaan tulla kysymykseen hyvin 

perustellusta syystä. Esimerkkinä voisivat olla ne tilanteet, joissa edunvalvoja tulee esteelliseksi, mutta este ei 

koske koko toimistoa, samoin vaikea luottamuspula voisi olla samanlainen peruste. Sen sijaan koko toimiston 

esteellisyys tulisi olla asetuksen mukaisesti ainoa peruste sille, että päämiehen edunvalvojaksi vaihdetaan 

toisen oikeusaputoimiston yleinen edunvalvoja. Päämiehellä ei ole valinnanvapautta palveluntuottajan 

suhteen, vaan se on määritelty asetuksessa. Toimiston edunvalvojien osalta asiakas voi esittää toiveita. 

Katsottiin myös, että olisi hyvin poikkeuksellista, että koko toimisto tulisi esteelliseksi hoitamaan 

edunvalvojan tehtäviä työsuojelullisin perustein. Työsuojelun keinot tulisi löytää muualta. Päämiehen 

siirtäminen toiselle edunvalvojalle tai palveluntuottajalle ei välttämättä ratkaise asiaa. ” 

 

 

Haudanhoitovarauksen hyväksymiseen perinnönjakosopimuksessa (Kysymys 1/Kokous 

16.5.2014) 

 
Tuleeko maistraatin puuttua lupa-asiaa käsitellessään siihen, että perinnönjakosopimuksessa on tehty varaus 

hautamuistomerkkiä tai haudanhoitoa varten? 

 

Työryhmän kannanotto: 

 

Varauksen tekeminen hautamuistomerkkiä ja haudanhoitoa varten on perinnönjaoissa yleinen 

käytäntö. Muistomerkin hankkimista ja haudan hoitamista voitaneen pitää omaisten kulttuurisena 

velvollisuutena, jolloin päämiehen osallistumista näiden kustannusten maksamiseen ei yleensä 



voida pitää lahjoituksena (jota edunvalvoja ei voisi päämiehensä puolesta tehdä). 

 

Edunvalvojan on aiheellista ratkaisua tehdessään huomioida pieteettiseikkojen ohella päämiehen 

mahdolliset toivomukset asian suhteen, varauksen määrän kohtuullisuus mm. suhteessa pesän 

varoihin, sekä haudanhoitovarauksen määrän tarkoituksenmukaisuus suhteutettuna esim. 

hautausmaata ylläpitävän seurakunnan veloittamiin haudanhoitomaksuihin.  Jos kustannuksia ei 

tosiasiassa tulisi syntymään (esim. valitun hautaustavan takia), ei varausta tietenkään tule tehdä.  

 

Maistraatti voinee yleensä luottaa edunvalvojan tilannearviointiin asiassa. 

 

 

Itsenäistymisvarat   Kysymys 2/Kokous 16.5.2014) 

 

Monen huostaan otetun nuoren edunvalvontaa on jatkettu muutamalla vuodella vielä sen jälkeenkin, kun nuori 

on täyttänyt 18 v. Sosiaalitoimi maksaa/on maksanut näille nuorille ns. itsenäistymisvaroja, joiden käytöstä 

sitten edunvalvoja on päättänyt. Sittemmin sosiaalitoimi on pyytänyt selvityksiä itsenäistymisvarojen käytöstä 

vedoten Lastensuojelulain 77 §:ään ja samalla tiedustelee, onko varojen käyttöön ollut sosiaalitoimen lupa. 

Varat on edunvalvojien selvitysten mukaan käytetty nuoren omiin tarpeisiin. Kysymys kuuluu: kuka päättää 

itsenäistymisvarojen käytöstä, edunvalvoja vai sosiaalitoimi? Onko edunvalvoja velvollinen antamaan varojen 

käytöstä selvityksiä sosiaalitoimelle? Maistraatin kanta on ollut se, että edunvalvonnassa olevan nuoren varojen 

käytöstä päättäisi edunvalvoja. 

 

Työryhmän kannanotto: 

 
Itsenäistymisvaroista on säädetty lastensuojelulain 77 §:ssä ja niiden luovuttamisesta lapselle tai 

itsenäistymässä olevalle nuorelle pykälän 3 momentissa.  Sosiaalihuollosta vastaavalla 

toimielimellä on mahdollisuus em momentissa säädetyllä tavalla päättää itsenäistymisvarojen 

luovuttamisen ajankohdasta. Se voi lykätä itsenäistymisvarojen luovuttamista itsenäistymässä 

olevalle nuorelle (tai tämän edunvalvojalle) enintään siihen saakka, kun tämä täyttää 21 vuotta.  

 

Pykälän 4 momentin mukaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on annettava selvitys 

itsenäistymisvarojen kertymisestä ja maksamisesta sijoituksen päätyttyä ja huoltajan, 

edunvalvojan tai 15-vuotiaan lapsen sitä pyytäessä myös sijoituksen aikana. 

 

Laki ei sen sijaan sisällä mitään säännöksiä siitä, että toimielimellä olisi oikeus säännöstellä tai 

valvoa ko. varojen käyttöä enää sen jälkeen, kun ne on luovutettu lapselle, eikä siitä, että jo tehty 

luovutus olisi osaksikaan peräytettävissä. 

 
Saattaa kuitenkin olla mahdollista, että pyydettyjä selvityksiä antamalla edunvalvoja voisi 

myötävaikuttaa vielä luovuttamatta olevien itsenäistymisvarojen saamiseen päämiehen käyttöön, 

jos tämä niitä tarvitsee.  Myös esim. toimeentulotukea haettaessa voi selvitysten antaminen olla 

tarpeen.  Selvitysten antaminen voi siis toisinaan olla päämiehen edun mukaista. 

 

Itsenäistymisvaroista enemmän ks esimerkiksi Tapio Räty, Uusi lastensuojelulaki. 2007 s 401 - 

406. 
 

 

Maistraatin toimivalta kun henkilö muuttaa toiselle paikkakunnalle edunvalvonnan 

vahvistamishakemuksen käsittelyn aikana  Kysymys 3, Kokous 16.5.2014 

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on 11.10.2012 antanut vastauksen kanteluun (Dnro 833/4/13), jossa 

kantelija oli katsonut, että maistraatti ei ollut toimivaltainen käsittelemään edunvalvontavaltuutuksen 



vahvistamista koskevaa asiaa, koska valtuuttaja oli muuttanut asian vireille tulon jälkeen toisen maistraatin 

toimialueelle. Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaisussaan katsonut hallintomenettelyn jatkuvuusperiaatteen 

näkökulmasta, että koska maistraatti on ollut toimivaltainen viranomainen asian vireille tullessa, se on ollut 

toimivaltainen myös käsittelemään asian loppuun, vaikka valtuuttaja on asian käsittelyn aikana muuttanut toisen 

maistraatin toimialueelle. 

 

Saisiko edellä mainitusta asiasta kehittämistyöryhmän kannanottoa/suositusta, jotta maistraattien toimintapa 

olisi yhdenmukainen, kun henkilö jonka asiaa käsitellään (ei valvonnassa oleva päämies) muuttaa ennen 

ratkaisua toiselle maistraatin alueelle. 

 

Erityiskysymyksenä toivoisin suositusta siitä, että jos päämiesehdokas muuttaa kovin pitkälle asiaa 

valmistelleesta maistraatista ja asiassa pitäisi tehdä hakemus uuden kotipaikan käräjäoikeuteen, niin olisi 

mielestäni suositeltavaa, että asia otetaan järkevän asianhoidon kannalta vastaan toisessa maistraatissa, joka 

jatkaisi asian käsittelyä. Ei ole mieltä että asian aloittanut hakisi edunvalvojaa henkilölle, joka muuttaa 

käräjäoikeus- ja maistraattipiirin ulkopuolelle ja maistraatti lähtisi istuntoon pitkälle. 

 

Asiasta olisi hyvä saada tuomioistuinkäytäntöä säännösten vaietessa, mutta mukava olisi kuulla mitä 

kehittämistyöryhmä on mieltä EOA:n ratkaisusta ja hallinnon jatkuvuusperiaatteesta ja siitä mikä maistraatin 

toimivalta nyt on ilman lain tukea. Asia on täysin selvä, jos hakemus on ehditty tehdä käräjäoikeuteen mutta 

kaikissa muissa asioissa elämme sääntelemättömässä tilassa. 

 

Työryhmän kannanotto: 

 

Työryhmä katsoo eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun tavoin, että maistraatin toimivalta ei 

katoa asian vireille tulemisen jälkeen, vaikka olosuhteissa tapahtuisi kysymyksessä kuvattu muutos. 

 

Jatkuvuusperiaatteen lisäksi tätä näkemystä tukee se, että hallintolain 21 §:ssä on säännökset siitä, 

miten viranomaisen on toimittava, jos sille on erehdyksessä toimitettu asiakirja, jonka 

käsittelemiseksi sillä ei ole toimivaltaa. Viranomaisen tulee tuolloin lähettää asiakirja 

toimivaltaiselle viranomaiselle. Tästä voidaan päätellä e contrario, että jos lainsäätäjän 

tarkoituksena olisi ollut, että myös vireille tulon jälkeen tapahtuvat muutokset kuten asuinkunnan 

muutos aiheuttaisi toimivallan muutoksen, tästä olisi nimenomaisesti säädetty hallintolaissa.  

 

Hallinnon jatkuvuusperiaate voidaan nähdä ensisijaisesti hakijan oikeusturvaa edistävänä 

periaatteena. Periaate suojaa hakijan perusteltua luottamusta siihen, että kun asia on saatettu vireille 

oikeassa viranomaisessa, sama viranomainen käsittelee asian päätökseen saakka. 

 

Maistraatin selvittäessä edunvalvonnan tarvetta omasta aloitteestaan (tai ilmoituksen perusteella) 

tämä suojaamisnäkökohta ei tule samalla tavoin esille kuin hakemuksen perusteella käsiteltävässä 

asiassa.  
 

Muussa kuin hakemusasiassa ei näyttäisi olevan, lain vaietessa, estettä sille, että asia siirrettäisiin 

(eri asia kuin HolhTL:ssa tarkoitettu valvonnan siirto) uuden asuinpaikan maistraatissa edelleen 

selvitettäväksi ja ratkaistavaksi. Asian valmisteleminen lähellä asiakasta lienee yleensä tämän edun 

mukaista.  

 

Muissa kuin hakemuksella vireille tulleissa asioissa kyseessä voikin olla lähinnä 

tarkoituksenmukaisuuskysymys, johon voitaisiin ottaa kantaa maistraattien keskinäisissä 

neuvotteluissa tai prosessien kehittämisessä. 
 

Sen sijaan hakemuksella vireille tulleen asian siirtäminen toisen maistraatin käsiteltäväksi 

tapauksessa, jossa asiakas muuttaa pois toimivaltaisen maistraatin toimialueelta, edellyttäisi 

työryhmän näkemyksen mukaan lainmuutosta.  



 

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA 

 
Helsinki 11.10.2013      Dno 

833/4/13 

 

Viite Kirjeenne 21. ja 22.2.2013 

 

VASTAUS 

 

1 KIRJOITUKSENNE 

 

Pyysitte kirjeessänne eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan maistraatin yksikön menettelyn 

edunvalvontavaltakirjojen vahvistamisessa. Käsityksenne mukaan kyseinen yksikkö ei 

ollut asiassa alueellisesti toimivaltainen, koska vanhempanne olivat valtakirjoja vahvistettaessa jo 

muuttaneet toiselle paikkakunnalle. Vaaditte maistraatin virheellisen päätöksen kumoamista ja 

asian antamista toimivaltaisen maistraatin yksikön ratkaistavaksi. 

 

2 SELVITYS 

 

Kirjoituksenne johdosta hankittiin maistraatin yksikön 15.5.2013 päivätty selvitys dnro 780-2013-

1066, johon annoitte vastineenne 28.5.2013. 

 

3 RATKAISU 

 

Asianne esiteltiin oikeusasiamies Petri Jääskeläiselle. Hän katsoi, että siinä ei ilmennyt maistraatin 

lainvastaista menettelyä eikä velvollisuuksien laiminlyöntiä. Oikeusasiamies perusteli ratkaisuaan 

seuraavasti. 

 

Tapahtumatietoja 

 

Maistraatin selvityksestä ilmenee, että hakemus edunvalvontavaltuutuksen 

vahvistamiseksi oli tullut maistraatissa vireille 17.2.2012. 

 

Tänne toimittamastanne maistraatin Teille lähettämästä 21.3.2012 päivätystä ilmoituksesta 

ilmenee, että maistraatissa oli jo ennen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisasiaa tullut vireille 

edunvalvojan määräämisasia. 

 

Tänne toimittamistanne muuttoilmoituksista ja maistraatin selvityksestä ilmenee, että vanhempanne 

olivat muuttaneet toiselle paikkakunnalle 1.3.2012 lukien. 

 

Edellä todetun ilmoituksen mukaan edunvalvojan määräämistä koskevien asioiden käsittely oli 

rauennut maistraatissa. 

 

Vastineenne mukaan maistraatin yksikkö oli vahvistanut edunvalvontavaltakirjat toukokuun lopulla 

2012. 

 

Oikeudellisen arvioinnin lähtökohdat 

 

Maistraatti on selvityksestään lähemmin ilmenevällä tavalla viitannut  edunvalvonta-valtuutuksesta 

annetun lain 25 §:n 1 momenttiin, joka koskee sitä, miltä maistraatilta edunvalvontavaltuutuksen 

vahvistamista haetaan. Edelleen maistraatti on viitannut saman lain 29 §:ään, joka koskee sitä, mikä 



maistraatti on toimivaltainen valvomaan valtuutetun toimintaa, ja valvonnan siirtoa toiselle 

maistraatille. 

 

Maistraatti on selvityksessään todennut, että edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa ei ole 

säädetty asian käsittelyn siirtämisestä toiselle maistraatille, jos valtuutetun kotikunta muuttuu 

vahvistamisprosessin aikana, Edelleen maistraatti on tuonut esiin, että myöskään hallintolaissa ei 

ole varsinaisia oikeuspaikkasäännöksiä. Maistraatti on tuonut esiin myös hallintolain 21 §:n 1 

momentin, joka koskee asiakirjan siirtämistä toimivaltaiselle viranomaiselle silloin, kun 

viranomaiselle on toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi. 

Maistraatti on analogisesti soveltanut oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 20 §:ää, jonka mukaan 

tuomioistuin, jossa asia on pantu vireille, pysyy toimivaltaisena, vaikka toimivallan perustaneissa 

olosuhteissa tapahtuu muutoksia vireille panon jälkeen. 

 

Edellä todetun lisäksi oikeusasiamies totesi, että laissa ei ole säädetty siitäkään, että asian vireille 

tullessa toimivaltaisen hallintoviranomaisen tulisi käsittelyn kuluessa erikseen viran puolesta 

tarkistaa, onko toimivallan kannalta merkityksellisissä olosuhteissa tapahtunut muutoksia. 

 

Arviointia 

 

Oikeusasiamies totesi, että maistraatissa oli ennen vanhempienne 1.3.2012 tapahtunutta muuttoa 

ollut samanaikaisesti vireillä kaksi erillistä mutta toisiinsa kuitenkin läheisesti liittyvää asiaa: sekä 

vanhempienne edunvalvonnan tarpeen selvittäminen että heidän edunvalvontavalta-kirjojensa 

vahvistaminen, Kummankin asian vireille tullessa maistraatin yksikkö oli ollut alueellisesti 

toimivaltainen käsittelemään nuo asiat. 

 

Maistraatin Teille lähettämästä 21.3.2012 päivätystä ilmoituksesta voidaan oikeusasiamiehen 

mukaan päätellä, että edellä todetuista asioista vain toisen eli edunvalvojan määräämisiä koskevan 

asian käsittely oli rauennut maistraatissa edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisasian jäädessä 

toisin sanoen edelleen vireille. 

 

Laissa ei ole nyt esillä olevia tilanteita ajatellen erikseen säädetty maistraatin toimivallasta tai 

menettelytavoista silloin, kun toimivallan alun perin perustaneissa olosuhteissa tapahtuu käsittelyn 

vireillä ollessa muutos. 

 

Edellä todetun perusteella oikeusasiamies katsoi hallintomenettelyn jatkuvuusperiaatteen 

näkökulmasta, että koska maistraatin yksikkö on ollut toimivaltainen viranomainen 

edunvalvontavaltakirjojen vahvistamisasian vireille tullessa, se on ollut toimivaltainen 

käsittelemään tuon asian loppuun eli tässä tapauksessa vahvistamaan valtakirjat, vaikka 

vanhempanne eli valtuuttajat olivatkin asian vireillä ollessa jo muuttaneet toisen maistraatin 

toimialueelle. Sillä, että toisen samanaikaisesti vireillä olleen asian eli edunvalvojan määräämisen 

käsittely oli jo aiemmin päätetty maistraatissa, ei nyt ole vaikutusta arvioitaessa maistraatin 

toimivaltaa vahvistaa edunvalvontavaltuutus. 

 

Mitä tulee vaatimukseenne maistraatin päätöksen kumoamisesta, oikeusasiamies totesi, että hänellä 

ei ole toimivaltaa muuttaa tai kumota viranomaisten ratkaisuja. Toisaalta asiassa ei edellä todettu 

johtopäätös huomioon ottaen myöskään ilmennyt eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 11 

§:n 1 momentin tarkoittamaa virhettä tai epäkohtaa, jonka johdosta oikeusasiamiehen olisi ollut 

aiheellista tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle esitys virheen oikaisemiseksi tai epäkohdan 

korjaamiseksi. 

 

Edellä todetun johdosta kirjoituksenne ei johtanut oikeusasiamiehen toimenpiteisiin. 

 

 

 

Vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri Mikko Sarja 



 
 

 

Maistraatin selvittämisvelvollisuus   Kokous 12.9.2014 /Kysymys 1 

 

Kysymys koskee lupien selvittämisvelvollisuutta (erit. perinnönjakoluvat) ja sukuselvityksiä. 

Käsitykseni mukaan monet maistraatit tutkivat sukuselvitykset osana jakoluvan laillisuutta eli onko 

pesässä oikeat osakkaat osallisina. Jos pesässä on leski ja lapset osakkaina sukuselvityksen tutkiminen 

on pääasiassa kohtuullisen työn takana. Ei toki aina jos on muutettu paljon ja puolisot ovat olleet eri 

rekisterissä ennen vuotta 1999 (eli toinen srk ja toinen vtj), jolloin pitää todistukset saada molemmista 

puolisoista koko ajalta. Työläimpiä ovat lapsettomana kuolleet kun vanhemmat ja useimmiten 

käytännössä sisaret ja heidän jälkeläiset perivät. Sisaruksia on usein iäkkäillä henkilöillä paljon ja 

heistäkin osa kuollut ja sijaan tulee heidän useat lapset tai lapsenlapset. Tällöin sukuselvitys on erittäin 

laaja ja työläs tarkistaa. Lisäksi ne ovat poikkeuksetta puutteellisia.  

 

Olemme miettineet että lähtisimme laajoissa sukuselvityksissä vaatimaan osakasluettelon vahvistusta. 

Tämä olisi käytännössä oikea reittikin koska sukuselvityspalvelu ja osakasluettelon vahvistus ovat 

maksullisia palveluita erikseen tilattuina eikä tunnu oikealta että jakoluvan hakevat saavat 

sukuselvityspalvelun ja sukuselvityksen tarkistuksen osana jakolupaa ja samaan hintaan. Toinen 

mahdollisuus toki olisi, että hakijan tehtäväksi tulisi vakuuttaa että sukuselvitys on kattava mutta silti 

jäisi riski että osakkaita puuttuu. Käytännössä uusia osakkaita ei sukuselvityksen tutkimisen osana 

yleensä löydy mutta kun käytännöksi on maistraateissa muodostunut laaja tutkiminen, ei ilman 

selvitystä voi olla varma. 

 

Kysynkin, tulisiko jakolupien selvittämisvelvollisuudesta antaa valtakunnallista ohjeistusta 

tutkimisvelvollisuuden laajuudesta ja samalla ottaa kantaa esim. sukuselvityksen ja muiden 

laillisuuden/lainvoimaisuuden tutkimisen tarpeellisuuteen. Esimerkkinä testamentin hyväksymiset.  

 

Kehittämistyöryhmältä kysyisin kannanottoa sukuselvityksen tutkimisvelvollisuuteen osana jakolupaa 

ja sitä onko mahdollista velvoittaa hakijaa esittämään vahvistettu osakasluettelo ilman että se on 

yleisesti käytössä maistraateissa. Jos toiset vaativat ja toiset eivät, ei asiakkaiden kohtelu ole 

tasapuolista. Jotakin tälle asialle pitäisi tehdä sillä jakoluvan tutkiminen on monesti erittäin työlästä jo 

ilman että iso osa ajasta menee sukuselvityksen tutkimiseen. 

 

Työryhmän kannanotto: 

 

 

Työryhmä on aiemmin ottanut kantaa asiaan seuraavasti: 

  
MAISTRAATIN TUTKIMISVELVOLLISUUS PERINNÖNJAKO- JA OSITUSASIASSA  

(6/2002 Liite 2)  

 

Meitä on askarruttanut pidemmän aikaa seuraava asia: 

 

Perinnönjaoissa sekä kiinteistöjen kaupoissa on useasti monta kuolinpesää päällekkäin/rinnakkain. 

Päämies yleensä osakkaana yhdessä pesässä/haarassa ja muissa pesissä/haaroissa henkilöt ovat 

täysivaltaisia. 

 

Mikä on maistraatin rooli tutkia jakosopimuksen / kiinteistökaupan laillisuus siltä osin, että kaikki 

osakkaat ovat edustettuna jakosopimuksessa / kiinteistökaupassa. Käytännössä olemme monesti 

havainneet, että puolisot ovat unohtuneet perinnönjaoissa; ei ole huomioitu esim. lesken avio-

oikeutta. Vaikka nämä eivät joskus suoranaisesti koske päämiehemme sukuhaaraa, niin mielestäni 



näillä on vaikutus jaon lainvoimaisuuteen ja siten päämiehemme etuun (mahdollisesti koko jako 

mitätöityy myöhemmin). 

 

Kiinteistökauppojen osalta käräjäoikeudet tutkivat lainhuutojen yhteydessä perinnönjaot, mutta 

pitäisikö maistraatinkin tehdä osaltaan vielä tämä työ? 

 

Perinnönjakojen osalta tutkimme, että päämiehemme on saanut osuutensa pesästään. Mikäli on 

kyseessä iso suku ja lähtökohtana lapseton aviopari, on toissijaisista perillisistä johtuen perillisten 

määrä usein melkoinen. Jotkut jopa asuvat ulkomailla. Riittääkö näissä tapauksissa, että maistraatti 

katsoo, että kukin haara saa oikean osuuden ja vasta päämiehen haaran sisällä katsotaan, että 

päämies saa "pesälleen" tulevasta osuudesta oikean jako-osuuden. Ja pitääkö maistraatin tutkia 

muiden sukuhaarojen osalta sukuselvitykset sekä onko näiden perilliset kaikki elossa? Niinkin on 

sattunut, että vainaja on merkitty osakkaaksi!! Hänellä on leskivaimo sekä kaksi rintaperillistä. Ei 

vain katsottu aiheelliseksi merkitä perinnönjakokirjaan! Vain yksi perinnönjakokirjassa mainituista 

perillisistä oli allekirjoittanut jakokirjan muiden osakkaiden valtakirjoilla, joita ei kuitenkaan oltu 

liitetty jakokirjan oheen. 

 

Tähän asti olemme tutkineet täysin jakokirjat sekä kauppakirjat, niin, että kaikki osakkaat/myyjät 

ovat olleet edustettuina. Tämä on kuitenkin käytännössä hyvin työlästä ja johtaa monesti 

melkoisiin lisäselvityspyyntöihin sekä asiakirjojen korjauksiin. Katsoisin, että maistraatin 

selvitysvelvollisuuden 

laajuus tulisi "määritellä". 

 

Toivoisin jonkinlaista kannanottoa ja ohjeistusta linjojen yhtenäistämiseksi. 

 
Kannanotto  

 
Työryhmä toteaa, että selviä yksiselitteisiä määrittelyjä selvittämisen laajuuteen ei voida antaa, 

vaan asiat on tutkittava tapauskohtaisesti. 

 

Maistraatin tulee tutkia, onko se oikeustoimi, johon lupaa pyydetään, päämiehen edun mukainen. 

Tällöin on selvitettävä, onko kyseinen oikeustoimi ylipäänsä päämiehen edun mukainen ja onko 

päämiehen osalle tulevan omaisuuden laatu ja määrä päämiehen edun mukainen. Tarvittavista 

asiakirjoista on käytävä muun muassa selvästi ilmi, mikä osuus kuolinpesästä tulisi lain mukaan 

päämiehelle. Sillä, että esimerkiksi perinnönjakokirjassa ovat mukana kaikki osakkaat, voi olla 

päämiehen edun kannalta merkitystä. Virheellisyys voi aiheuttaa asiakirjan pätemättömyyden ja 

siitä koituu viivästystä ja mahdollisesti muutakin vahinkoa. Siksi lupaa myönnettäessä on 

aiheellista varmistua siitä, että kaikki osakkaat ovat edustettuina, vaikka lisäselvitysten 

pyytäminen edellyttääkin lisätyötä. 

 

Maistraatin selvitysvelvollisuus ei kuitenkaan ulotu esimerkiksi perinnönjakokirjaa edeltäneisiin 

oikeustoimiin, kuten siihen, ovatko aiemmat jaot olleet päteviä. Toisaalta jos maistraatti huomaa 

asiaa tutkiessaan, että jokin asiakirja on selvästi virheellinen ja moitteen alainen, siitä on 

luonnollisesti syytä kertoa hakijalle. 

 

 

Työryhmän kanta vastaa edelleen yllä mainitussa tekstissä esitettyä näkemystä. Työryhmä 

kuitenkin täydentää kannanottoa seuraavasti: 

 

Holhousviranomaisen lupaharkinnassa keskeinen kriteeri on päämiehen etu.  Päämiehen 

edun turvaaminenhan on koko lupamenettelyn tarkoitus.  Päämiehen riski rajoittunee 

yleensä saadun jako-osuuden palauttamiseen kuolinpesälle, sillä hän ei voine joutua 

tuottamusperusteiseen vahingonkorvausvastuuseen jaon virheellisestä toimittamisesta.  Jos 

päämiehen saama jako-osa on vähäinen (myös suhteutettuna päämiehen oloihin) ja olisi 

sen vuoksi tarpeen tullen helposti palautettavissa, voinee tämä seikka jossakin määrin 

vaikuttaa asiassa vaadittavien selvitysten laajuuteen ja niiden tutkimisen intensiteettiin. 

 



Hallintolain 31 § 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa 

perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. 

Tämän perusteella maistraatti voi vaatia hakijaa toimittamaan sukuselvityksen ja muun 

tarpeellisen selvityksen. Hakija voi työryhmän käsityksen mukaan kuitenkin esittää 

selvityksen haluamassaan muodossa. Maistraatti ei voi siten vaatia asiakasta toimittamaan 

vahvistettua osakasluetteloa asiasta.  Hallintolain 7 §:ssä tarkoitetun palveluperiaatteen ja 8 

§:ssä olevan asiakkaan neuvontavelvollisuutta koskevan säännöksen nojalla maistraatti voi 

kuitenkin informoida hakijaa siitä, että luotettava ja usein yksinkertaisin tapa esittää 

tarvittava selvitys on toimittaa maistraatille vahvistettu osakasluettelo. 

 

Päämiehen intressin (häneen kohdistuvan riskin) kannalta asiaa tarkastellen voitaneen 

myös arvioida, että hänen oman sukuhaaransa sukuselvitysten tutkiminen on tärkeämpää 

kuin muiden sukuhaarojen.  Mahdollisen uuden perillisen ilmaantuessahan ”uusjako” 

ensisijaisesti vaikuttaisi varojen jakautumiseen kyseisen sukuhaaran sisällä. 

 

Maistraatin vastuun kannalta ks. ns. normin suojatarkoitukseen liittyvä oikeustapaus KKO 

1997:49:  Raastuvanoikeus oli laiminlyönyt valvoa, että perunkirjoitus toimitettiin ja 

perukirja annettiin oikeuteen säädetyssä ajassa.  A ei ollut saanut tietoa perittävän 

kuolemasta ja oli siten menettänyt oikeutensa perintöön. A:n kanne valtiota vastaan 

hylättiin, kun tuomioistuimen valvontavelvollisuuden tarkoituksena ei ollut, että perillinen 

saisi tiedon perittävän kuolemasta. 
 

 

Vuosi 2015 

 

Hallintolain uusi 8a luku    Kokous 23.1.2015/ Kysymys 1 

Hallintolain uusi 8a luku on tullut voimaan 1.9.2014. Pohdimme prosessinkehittämistyöryhmässä sitä, 

miltä osin nämä säännökset mahdollisesti soveltuvat/eivät sovellu maistraateille tuleviin edunvalvojan 

toimintaa koskeviin kanteluihin? Näissä kanteluissahan ei ole kyse viranomaisen tms. menettelystä. 

Analogisesti voitaneen soveltaa kantelun käsittelymenettelyä koskevia säännöksiä (tuo säännös kahta 

vuotta vanhemman asian tutkimatta jättämisestä ei varmaankaan kuitenkaan sovellu), mutta miten 

esimerkiksi tuo muutoksenhakukieltoa koskeva pykälä? Tästä olisi hyvä saada ohjeistus, jotta 

maistraatit jatkossa toimivat kanteluiden käsittelyssä yhtenäisesti.  

8 a luku (9.5.2014/368) 

Hallintokantelu 

53 a § (9.5.2014/368) 

Hallintokantelun tekeminen 

Viranomaisen, siihen palvelussuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan 

lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä 

hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle. 

Hallintokantelu tehdään kirjallisesti. Valvovan viranomaisen suostumuksella kantelun saa tehdä 

suullisesti. Kantelun tekijän tulee esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla tämä pitää menettelyä 

virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto arvostelun kohteena olevan menettelyn tai 

laiminlyönnin ajankohdasta. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Hallintolaki#a9.5.2014-368
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Hallintolaki#a9.5.2014-368


L:lla 368/2014 lisätty 53 a § tulee voimaan 1.9.2014. 

53 b § (9.5.2014/368) 

Hallintokantelun käsittely 

Valvova viranomainen ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joihin se hallintokantelun perusteella katsoo 

olevan aihetta. Jos kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä tulee viivytyksettä 

ilmoittaa kantelun tekijälle. 

Hallintokantelua käsiteltäessä on noudatettava hyvän hallinnon perusteita ja turvattava niiden 

henkilöiden oikeudet, joita asia välittömästi koskee. 

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. 

Kanteluasiassa annettavaan ratkaisuun ja sen tiedoksiantoon sovelletaan tämän lain säännöksiä. 

L:lla 368/2014 lisätty 53 b § tulee voimaan 1.9.2014. 

53 c § (9.5.2014/368) 

Hallintokantelun johdosta annettava hallinnollinen ohjaus 

Valvova viranomainen voi hallintokanteluasiassa antamassaan ratkaisussa kiinnittää valvottavan 

huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai saattaa tämän tietoon käsityksensä lain mukaisesta 

menettelystä. Jos tätä ei asian kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat huomioon ottaen pidetä 

riittävänä, valvottavalle voidaan antaa huomautus, jollei kantelun kohteena oleva teko luonteensa 

tai vakavuutensa perusteella anna aihetta ryhtyä toimenpiteisiin muussa laissa säädetyn menettelyn 

käynnistämiseksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa kantelun käsittely raukeaa. 

L:lla 368/2014 lisätty 53 c § tulee voimaan 1.9.2014. 

53 d § (9.5.2014/368) 

Muutoksenhakukielto 

Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla. 

L:lla 368/2014 lisätty 53 d § tulee voimaan 1.9.2014. 

L:lla 368/2014 lisätty 8 a luku tulee voimaan 1.9.2014 
 
 

Työryhmän kannanotto 

 

Hallintolain 53 a §:n 1 momentin mukaan uusia säännöksiä sovelletaan julkista 

hallintotehtävää hoitavia tahoja koskeviin hallintokanteluihin. Koska edunvalvojat eivät 

hoida julkista hallintotehtävää, hallintokantelua koskevia säännöksiä ei voida sellaisinaan 

soveltaa edunvalvojien valvontaan.  

Maistraattien on kuitenkin holhoustoimilain perusteella tutkittava edunvalvojasta tehty 

kantelu ja ryhdyttävä tarvittaessa asian edellyttämiin toimiin. Valvonnassa tulee noudattaa 

holhoustoimilakia ja hyvän hallinnon periaatteita.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140368
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Hallintolaki#a9.5.2014-368
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140368
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Hallintolaki#a9.5.2014-368
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140368
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Hallintolaki#a9.5.2014-368
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140368
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140368


Edunvalvojan toiminnasta tehdyn kantelun johdosta annettavaan kannanottoon ei 

tähänastisenkaan käytännön mukaan ole katsottu voitavan hakea muutosta valittamalla. 

 Muutoksenhakukiellon perusteluna lienee parasta edelleen nojautua muutoksenhausta 

hallintoasioissa annetun lain (586/1996) 5 § 1 momenttiin. 

Kanteluasian ratkaisua ei ko. lainkohdan nojalla ole pidetty valituskelpoisena päätöksenä, 

koska kanteluratkaisu ilmaisee vain maistraatin käsityksen noudatetun menettelyn 

oikeellisuudesta, eikä sinällään perusta sen enempää kantelun kohteelle kuin tekijällekään 

mitään oikeuksia tai velvollisuuksia. Kanteluissa voi käyttää esimerkiksi seuraavan tapaista 

ohjausta: 

Ohjaus: 
 
Edellä esitetty maistraatin kannanotto ei ole oikeudellisesti sitova ratkaisu kantelussa tarkoitetussa asiassa, eikä näin 
ollen perusta kantelun tekijälle tai kohteelle mitään oikeuksia tai velvollisuuksia.  Tämä kannanotto ilmaisee vain 
maistraatin käsityksen kantelussa tarkoitetusta asiasta.                                
  
Tämä kanteluasiassa annettu kannanotto ei sisällä päätöstä, johon voisi hakea valittamalla muutosta 
(hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti).  X: maistraatin menettely asiassa on kuitenkin mahdollista saattaa kanteluasiana 
esimerkiksi yleisten laillisuusvalvojien (Eduskunnan oikeusasiamiehen tai Valtioneuvoston oikeuskanslerin) tutkittavaksi.  
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian osoite on Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta, puh. 09 – 4321.  X:n maistraatin 
menettelystä voi tehdä kantelun myös Itä-Suomen aluehallintovirastoon kuuluvaan valtakunnalliseen Maistraattien 
ohjaus- ja kehittämisyksikköön, PL 50, 50101 Mikkeli, sähköposti kirjaamo.ita(at)avi.fi  
  
Yleisen edunvalvojan menettelyistä on mahdollista kannella edellä mainituille Eduskunnan oikeusasiamiehelle tai 
Valtioneuvoston oikeuskanslerille.  Työnjohdollinen vastuu kuuluu oikeusaputoimiston johtavalle yleiselle edunvalvojalle 
sekä johtavalle julkiselle oikeusavustajalle. 
 
Y:llä on, jos hän katsoo siihen olevan syytä, oikeus W:n lähiomaisena tehdä K:n käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan 
vaihtamiseksi ja/tai tehtäväkohtaisen edunvalvojan määräämiseksi kantelussa tarkoitettuja asioita selvittämään sillä 
tavoin kuin holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 8 luvussa säädetään.  Käräjäoikeuden osoite on xxxx yyyy ja  puh. 
010 xxx (vaihde),    
 

 
 

ETA-maan pörssissä noteerattujen arvopaperien luvanvaraisuus       9.4.2015/Kysymys 1 
 

Ovatko toisen ETA-maan pörssissä noteeratut arvopaperit edelleen luvanvaraisia sijoituskohteita? 

HolhTL 34 § viittaa nykyään " ---lukuun ottamatta--- sellaisten arvopapereiden hankkimista, joilla 

käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) 1 luvun 2 §:ssä 

tarkoitetussa pörssissä, säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä" ja 

viittauksen kohde puolestaan kuuluu 

"---tarkoitetaan--- 

 

4) pörssillä suomalaista osakeyhtiötä, joka harjoittaa pörssitoimintaa; 

--- 

6) säännellyllä markkinalla pörssin tai sitä muussa ETA-valtiossa vastaavan markkinoiden ylläpitäjän 

ylläpitämää monenkeskistä kaupankäyntimenettelyä, jossa säännellyn markkinan ylläpitäjän laatimien 

sääntöjen mukaisesti saatetaan yhteen rahoitusvälineitä koskevia osto- ja myyntitarjouksia tai 

tarjouskehotuksia siten, että tuloksena on rahoitusvälinettä koskeva sitova kauppa; 

7) monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän tai sitä 

muussa ETA-valtiossa vastaavan kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämää muuta kuin 6 kohdassa 

tarkoitettua monenkeskistä kaupankäyntimenettelyä, jossa kaupankäynnin järjestäjän laatimien 

sääntöjen mukaisesti saatetaan yhteen rahoitusvälineitä koskevia osto- ja myyntitarjouksia tai 

tarjouskehotuksia siten, että tuloksena on rahoitusvälinettä koskeva sitova kauppa;" 

 

Työryhmän kannanotto: 



Toisen ETA-maan pörssissä noteerattujen arvopaperien hankkiminen ei enää nykyisen lain 

mukaan edellytä holhousviranomaisen lupaa. 

Holhoustoimilain 34.1 § 13 kohta muutettiin vuonna 2014 vaihtoehtorahastojen hoitajia 

koskevasta lainsäädännöstä annetulla hallituksen esityksellä HE 94/2013 mm. siten, että c 

alakohdan viittaus kumotun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:n julkiseen 

kaupankäyntiin muutettiin viittaukseksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 

(748/2012) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetussa pörssissä, säännellyllä markkinalla tai 

monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä käytävään kauppaan. Viimeksi mainittu 

säännösviittaus käsittää yhtäläisesti sekä Suomessa että muussa ETA-valtiossa 

kaupankäynnin kohteena olevat instrumentit.  

 

Holhoustoimilain soveltaminen lastensuojelulain perusteella määrätyn edunvalvojan toimintaan  

9.4.2015/Kysymys 2 
 

THL:n lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatioryhmän työn yhteydessä on noussut esille 

epävarmuus holhoustoimilain sovellettavuudesta lastensuojelun edunvalvontaan. 

 

Sovelletaanko holhoustoimilakia lastensuojelulain nojalla määrättäviin edunvalvontoihin muutenkin 

kuin määräämisen osalta?  Lastensuojelulain 22 §:ssä säädetään lastensuojelun edunvalvojan 

määräämisestä. Sen mukaan holhousviranomaisena toimiva maistraatti voi määrätä edunvalvojan, jos 

huoltaja ja sosiaalihuollosta vastaava toimielin ovat siitä yksimieliset. Muutoin edunvalvojan määrää 

tuomioistuin. Edunvalvojan määräämiseen sovelletaan, mitä holhoustoimesta annetussa laissa tai 

muussa laissa säädetään sijaisen määräämisestä. Muilta osin holhoustoimilakiin ei viitata. Seuraako 

tästä, että holhoustoimilakia ei sovelleta muilta osin lastensuojelun edunvalvontaan. Tulkinnalla on 

vaikutusta muun muassa siihen, voiko maistraatti valvoa lastensuojelun edunvalvojaa.  

 

Työryhmän kannanotto: 

 

Lastensuojelulaki sisältää erityissäännökset edunvalvojan määräämisestä huoltajan sijaiseksi sekä 

edunvalvojan palkkiosta ja kustannuksista.  

 

Koska lastensuojelulaissa ei ole muita edunvalvojaa koskevia säännöksiä, tulee yleisten 

laintulkintaperiaatteiden mukaisesti lastensuojelun edunvalvojaan soveltaa muilta osin yleislakia eli 

tässä tapauksessa holhoustoimilakia.  

 

Tällä perusteella esimerkiksi lastensuojelun edunvalvojien valvonta kuuluu maistraatin tehtäviin.  

Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että lastensuojelun edunvalvojasta voidaan kannella 

maistraattiin ja maistraatin on tutkittava kantelu.  

 

Holhoustoimilaista seuraa myös muun muassa se, että lastensuojelun edunvalvojalla on velvollisuus 

pitää kirjaa toimenpiteistään. Holhoustoimilain 50 §:n 2 momentin mukaan edunvalvoja, joka on 

määrätty muuhun kuin omaisuuden hoitamista käsittäviin tehtäviin, on velvollinen pitämään sellaista 

kirjaa, että hän voi tehdä selon niistä toimenpiteistä, joihin hän on tehtävässään ryhtynyt.  

 

Lastensuojelulain 22 §:n 1 momentin mukaan tilanteet, joissa lapselle voidaan määrätä edunvalvoja, on 

rajattu laissa varsin tiukasti. Edunvalvoja voidaan määrätä käyttämään huoltajan sijasta puhevaltaa 

silloin kun on kysymys puhevallan käyttämisestä lastensuojeluasiassa. Edellytyksenä on, että on 

perusteltu syy olettaa, että huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja että 

edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi.  



 

Päämies asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä                         9.4.2015/Kysymys 3 
 

Työryhmä on aiemmin ottanut kantaa kysymykseen koskien edunvalvonnassa olevan kelpoisuutta 

toimia asunto-osakeyhtiön jäsenenä. Koska laki on muuttunut työryhmän kannanoton antamisen 

jälkeen, työryhmä on päivittänyt kannanoton seuraavasti: 
 

Päämies asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä  12.9.2008 Liite 6 

 

Voiko sellainen henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja taloudellisia asioita varten, toimia asunto-

osakeyhtiön hallituksen jäsenenä tai isännöitsijänä? 

 

Kannanotto: 

 

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenistä ja isännöitsijästä säädetään asunto-osakeyhtiölain 53 

§:ssä. Sen mukaan edellä mainituissa tehtävissä ei voi toimia vajaavaltainen tai konkurssissa 

oleva. Vajaavaltaisen käsite puolestaan on määritelty holhoustoimilaissa. Siten pelkkä 

edunvalvontamääräys ilman vajaavaltaiseksi julistamista ei ole lain mukaan este hallituksen 

jäsenenä tai isännöitsijänä toimimiselle.  
 

Päivitys 9.4.2015: 
 

 Uusi asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) on tullut voimaan 1.7.2010 ja tuolloin voimassa 

ollut asunto-osakeyhtiölaki on kumottu. Samalla hallituksen jäsenten kelpoisuusehtoja on 

muutettu.  

 

 Uuden voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 10 §:n mukaan ”hallituksen 

jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, 

jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa”.   

 

 Työryhmän käsityksen mukaan luettelo heistä, joilla ei ole kelpoisuutta toimia 

hallituksen jäsenenä, on tulkittava seuraavasti:  

 Hallituksen jäsenenä ei voi toimia: 

  - oikeushenkilö 

  - alaikäinen 

  - se, jolle on määrätty edunvalvoja 

  - se, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu 

  - se, joka on konkurssissa. 

 

 Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla on lisäksi vastauksia alaikäisiä koskeviin 

kysymyksiin: www.prh.fi/  Kaupparekisteri/Usein kysyttyä/Apua perustamiseen.  

 

 Sivuilla on 24.8.2015 seuraava teksti: 
  
 ”K: Voiko alaikäinen olla elinkeinonharjoittaja / yhtiömies / Oy:n osakkeenmerkitsijä ja 

perustamissopimuksen allekirjoittaja/Osk:n perustajajäsen / hallituksen jäsen / 

toimitusjohtaja? 

 V: 

 * Yksityinen elinkeinonharjoittaja: Voi olla. Tämä edellyttää alaikäisen edunvalvojan 

suostumusta, joten kaupparekisteri-ilmoitus on sekä alaikäisen että edunvalvojan 

allekirjoitettava. Alaikäisen edunvalvojina ovat hänen huoltajansa tai tuomioistuimen 

määräämä muu edunvalvoja. Jos edunvalvoja haluaisi ryhtyä alaikäisen puolesta 

harjoittamaan elinkeinoa tämän lukuun, hän tarvitsisi maistraatin luvan ja tällöin luvasta on 

http://www.prh.fi/


oheistettava selvitys kaupparekisteri-ilmoituksen liitteeksi. Lupaa tarvitaan esim. jos 

kyseessä sellainen toiminta joka ei ole mahdollista alaikäiselle harjoittaa toiminnan laadun 

ja laajuuden takia.  

 * Avoimen yhtiön/Ky:n yhtiömies: Voi olla, jos hänen edunvalvojansa edustaa häntä 

yhtiöön liittymisessä ja edunvalvojalla on toimenpiteeseen maistraatin lupa. Edunvalvojan 

myötävaikutusta ja lupaa tarvitaan useimmiten myös äänettömän yhtiömiehen tehtävää 

varten. Maistraatin luvasta on oheistettava selvitys kaupparekisteri-ilmoituksen liitteeksi. 

Jos edunvalvoja on itse yhtiömiehenä samassa yhtiössä, ei edunvalvoja voi edustaa 

alaikäistä yhtiösopimuksen solmimisessa. Edustaminen on kiellettyä myös, jos 

edunvalvojan ja alaikäisen edut ovat kyseisessä tilanteessa muutoin ristiriidassa keskenään. 

Tällöin on haettava edunvalvojan sijaista joko maistraatista tai tuomioistuimesta.  

 

 * Oy:n osakkeenmerkitsijä ja perustamissopimuksen allekirjoittaja/ Osk:n perustajajäsen ja 

osakkeenmerkitsijä :  

 1. Omat työansiot: Alaikäinen voi itse merkitä osakkeet silloin kun hän käyttää omia 

työansioitaan osakkeiden merkintähinnan maksamiseen. 

 2. Lahjoitustilanne ja ei käytetä alaikäisen omia työansioita: Edunvalvoja merkitsee 

osakkeet alaikäisen puolesta. 

 3. Jos kyseessä ei ole lahjoitus vaan edunvalvoja merkitsee osakkeita alaikäisen 

omaisuudella, tarvitaan merkintään maistraatin lupa. 

 4. Mikäli edunvalvoja on myös itse osakeyhtiön perustamissopimuksen allekirjoittaja tai 

hallituksen jäsen, tulee edunvalvojan hakea maistraatilta edunvalvojan sijaisen määräys ja 

sijainen merkitsee osakkeet alaikäisen puolesta. 

 5.Jos edunvalvoja hankkii päämiehen puolesta osakkeita jotka oikeuttavat hallitsemaan 

huoneistoja, tarvitsee edunvalvoja maistraatin luvan. 

 * Oy:n/Osk:n hallituksen jäsen/toimitusjohtaja: Ei voi olla.” 

 

Asunto-osakeyhtiön perustaminen           9.4.2015/Kysymys 4 

 

Työryhmä on aiemmin ottanut kantaa kysymykseen koskien edunvalvonnassa olevan kelpoisuutta 

toimia asunto-osakeyhtiön perustajana. Koska laki on muuttunut työryhmän kannanoton antamisen 

jälkeen, työryhmä on päivittänyt kannanoton seuraavasti: 

  
 

Asunto-osakeyhtiön perustaminen              Muistio 20.11.2008 Liite 8 

 

Kysymys on asunto-osakeyhtiön perustamisesta. Perustamissopimuksen on allekirjoittanut alaikäinen lapsi 

ja tämän huoltaja, vaikka osakkaana on vain alaikäinen lapsi ja tämän täysi-ikäinen veli. 

 

Onko asunto-osakeyhtiön perustaminen rinnastettavissa asunto-osakkeiden hankkimiseen, mikä on 

luvanvarainen oikeustoimi, vai voiko esim alaikäinen itse allekirjoituksellaan perustaa osakeyhtiön? 

 

Kannanotto: 

 

Asunto-osakeyhtiölain (809/1991) 1 luvun 3 §:n mukaan asunto-osakeyhtiön perustamiseen sovelletaan 

osakeyhtiölakia.  

 

Uusi osakeyhtiölaki (624/2006) on tullut voimaan 1.9.2006. Samalla kuitenkin annettiin laki osakeyhtiölain 

voimaanpanosta (625/2006), jonka mukaan eräisiin asioihin sovelletaan edelleen vanhaa osakeyhtiölakia 

(734/1978). Lain mukaan, jos asunto-osakeyhtiölaissa viitataan (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta) 

osakeyhtiölakiin, sovelletaan vanhaa lakia. 

 

Näin ollen asunto-osakeyhtiön perustamista koskevat säännökset ovat vanhan osakeyhtiölain 2 luvun 1 

§:ssä:  

 

”Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (perustaja).  

 



Vähintään yhdellä perustajalla on oltava asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushenkilö, kotipaikka 

Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä lupaa poiketa tästä. (1.11.2002/887)  

Oikeushenkilöllä on kotipaikka Euroopan talousalueella, kun se on perustettu Euroopan talousalueeseen 

kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja kun sillä on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai 

päätoimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 

 

Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi olla perustajana.” 

 

Lainkohdan perusteella alaikäinen ei vajaavaltaisena henkilönä voi nykyisten säännösten mukaan lainkaan 

olla asunto-osakeyhtiön perustajana.  

 

Päivitys 9.4.2015:  
 
 Uusi asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) on tullut voimaan 1.7.2010 ja tuolloin voimassa 

ollut asunto-osakeyhtiölaki on kumottu.  

 

 Voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain 12 luvun 1 pykälän mukaan yhtiön 

perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki 

osakkeenomistajat allekirjoittavat. Laki ei enää sisällä erikseen säännöksiä perustajista 

eikä heidän kelpoisuudestaan.  

 

 Näin ollen vajaavaltainenkin voi olla yhtiön perustamissopimuksen osapuolena tietyin 

edellytyksin.  

 

 Edellytyksiä on selvitetty mm Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla olevissa 

vastauksissa: www.prh.fi/Kaupparekisteri/Usein kysyttyä/Apua perustamiseen.  

 

 Sivuilla on (24.8.2015) seuraava teksti: 
  

 ”K: Voiko alaikäinen olla elinkeinonharjoittaja / yhtiömies / Oy:n osakkeenmerkitsijä ja 

perustamissopimuksen allekirjoittaja/Osk:n perustajajäsen / hallituksen jäsen / 

toimitusjohtaja? 

 V: 

 * Yksityinen elinkeinonharjoittaja: Voi olla. Tämä edellyttää alaikäisen edunvalvojan 

suostumusta, joten kaupparekisteri-ilmoitus on sekä alaikäisen että edunvalvojan 

allekirjoitettava. Alaikäisen edunvalvojina ovat hänen huoltajansa tai tuomioistuimen 

määräämä muu edunvalvoja. Jos edunvalvoja haluaisi ryhtyä alaikäisen puolesta 

harjoittamaan elinkeinoa tämän lukuun, hän tarvitsisi maistraatin luvan ja tällöin luvasta on 

oheistettava selvitys kaupparekisteri-ilmoituksen liitteeksi. Lupaa tarvitaan esim. jos 

kyseessä sellainen toiminta joka ei ole mahdollista alaikäiselle harjoittaa toiminnan laadun 

ja laajuuden takia.  

 * Avoimen yhtiön/Ky:n yhtiömies: Voi olla, jos hänen edunvalvojansa edustaa häntä 

yhtiöön liittymisessä ja edunvalvojalla on toimenpiteeseen maistraatin lupa. Edunvalvojan 

myötävaikutusta ja lupaa tarvitaan useimmiten myös äänettömän yhtiömiehen tehtävää 

varten. Maistraatin luvasta on oheistettava selvitys kaupparekisteri-ilmoituksen liitteeksi. 

Jos edunvalvoja on itse yhtiömiehenä samassa yhtiössä, ei edunvalvoja voi edustaa 

alaikäistä yhtiösopimuksen solmimisessa. Edustaminen on kiellettyä myös, jos 

edunvalvojan ja alaikäisen edut ovat kyseisessä tilanteessa muutoin ristiriidassa keskenään. 

Tällöin on haettava edunvalvojan sijaista joko maistraatista tai tuomioistuimesta.  

 

 * Oy:n osakkeenmerkitsijä ja perustamissopimuksen allekirjoittaja/ Osk:n perustajajäsen ja 

osakkeenmerkitsijä :  

 1. Omat työansiot: Alaikäinen voi itse merkitä osakkeet silloin kun hän käyttää omia 

työansioitaan osakkeiden merkintähinnan maksamiseen. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1978/19780734#a1.11.2002-887#a1.11.2002-887


 2. Lahjoitustilanne ja ei käytetä alaikäisen omia työansioita: Edunvalvoja merkitsee 

osakkeet alaikäisen puolesta. 

 3. Jos kyseessä ei ole lahjoitus vaan edunvalvoja merkitsee osakkeita alaikäisen 

omaisuudella, tarvitaan merkintään maistraatin lupa. 

 4. Mikäli edunvalvoja on myös itse osakeyhtiön perustamissopimuksen allekirjoittaja tai 

hallituksen jäsen, tulee edunvalvojan hakea maistraatilta edunvalvojan sijaisen määräys ja 

sijainen merkitsee osakkeet alaikäisen puolesta. 

 5.Jos edunvalvoja hankkii päämiehen puolesta osakkeita jotka oikeuttavat hallitsemaan 

huoneistoja, tarvitsee edunvalvoja maistraatin luvan. 

 * Oy:n/Osk:n hallituksen jäsen/toimitusjohtaja: Ei voi olla.” 

 

 Tapauksessa osapuolena on myös alaikäisen täysi-ikäinen veli, joka lienee huoltajan 

lapsi. Tällä perusteella huoltaja on esteellinen edustamaan alaikäistä lastaan 

perustamissopimusta tehtäessä.  
 

 
 

Tiedoksianto       9.4.2015/Kysymys 5 

 

Jos on annettava tiedoksi edunvalvojan toimivaltaan liittyvä esim. velkomusasia, lähetetäänkö 

tiedoksianto (tai haastemies) edunvalvojalle vai päämiehelle vai molemmille. 

 

Jos annetaan tiedoksi edunvalvojalle, pitää edunvalvojan 43 §:n mukaisesti tiedustella päämiehensä 

mielipidettä ennen päätöksen tekoa ja siten asia tulee tarvittaessa myös päämiehen tietoon. Jos taas 

annetaan tiedoksi vain päämiehelle, on suuri vaara, ettei päämies ymmärrä asiaa ja vain allekirjoittaa 

tiedoksiannon, jolloin seurauksena voi olla vääräkin yksipuolinen tuomio. 

 

Työryhmän kannanotto: 

Jos päämiehen toimintakelpoisuutta ei ole kyseessä olevan asian osalta rajoitettu, lähtökohta on että 

tiedoksianto voidaan toimittaa joko päämiehelle tai edunvalvojalle (jos tiedoksiannossa tarkoitettu asia 

kuuluu edunvalvojalle määrättyihin tehtäviin).  Koska tiedoksiannon pätevyys kuitenkin edellyttää, 

että tiedoksiannon vastaanottaja ymmärtää asian merkityksen, haastemies yleensä toimittanee 

tiedoksiannon edunvalvojalle. Samasta syystä myös kirjeitse annettu tiedoksianto on syytä lähettää 

edunvalvojalle.  

Sähköinen potilastietojärjestelmä Kanta  Kokous 28.8.2015/Kysymys 1 

 

Miten pitäisi suhtautua sähköisen potilastietojärjestelmän (”Kanta”) edellyttämiin potilaan puolesta 

annettaviin suostumuksiin, jotka koskevat potilastietojen siirtämistä?  Tarvitaanko esim. edunvalvojan 

tehtävien laajentamista henkilöä koskeviin asioihin, jotta tietojen siirtämiseksi tarvittavia suostumuksia 

voitaisiin päämiehen (potilaan) puolesta antaa? 

 

Vaikuttaa siltä, että laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

(159/2007) on omaksunut tiukemman kannan potilaan kannanoton antamiseen kuin potilaslaki (laki 

potilaan  asemasta ja oikeuksista, 785/1992). 

 

Potilaslain 6 § asettaa ”laillisen edustajan” rinnalle tahdonilmaisujen antajana ”lähiomaisen tai muun 

läheisen”.  Sen sijaan asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskeva laki (13 §) puhuu 

toimintakyvyttömän puolesta annettavan suostumuksen antajana vain ”laillisesta edustajasta”.  En 

pikaisella katsomisella löytänyt uutta lakia koskevasta HE:sta mitään perusteluja tälle eroavaisuudelle.  



Tämä laki erityislakina kuitenkin epäilemättä syrjäyttää yleislain eli potilaslain säännöksen. Eli 

nähtävästi on sitten niin, että jos erityislakia ei muuteta, niin edunvalvojan määrääminen on ainoa tapa 

tällaisen suostumuksen antamiseen, jos potilas itse ei tähän pysty. 

 

Ongelma on suurimmillaan nyt, kun järjestelmä on uusi, eikä suostumuksia ole vielä kovin paljon 

ehditty kerätä.  Muutamien vuosien kuluttua tilanne on jo parempi, silloin käytännössä jokainen 

toimintakykyinen henkilö on suostumuksen jo antanut, ja kerran annettu suostumushan ei vanhene.  

 

Luvut ovat kyllä suuria, Mäki-Petäjä-Leinosen teoksen mukaan keskivaikeasta – vaikeasta dementiasta 

kärsiviä henkilöitä oli Suomessa jo vuonna 2000 noin 80.000 ja vuonna 2030 arviolta 128.000.  Nyt 

siis ehkä noin 100.000.  Jos näistä kymmenesosallekaan pitäisi määrätä edunvalvoja tällaisia 

suostumuksia antamaan, niin työmäärä ei todellakaan jäisi vähäiseksi.   

 

Oheisen infomateriaalin 

http://www.kanta.fi/documents/12105/4035331/PTA+toiminamallit/d1351ae9-70b4-47fb-bc13-

868288ea8d86  sivulla 13 esitetyn mukaan kuitenkin sairaanhoitopiirin sisällä (kaiketi kuitenkin vain 

julkisen terveydenhuollon piirissä?) tietoja voidaan tietoja luovuttaa ilman suostumustakin?  Yleensä 

kai tämä väestöryhmä ei ole kovin liikkuvaista sorttia…    

 

Saman toimintayksikön piirissä ei infoslaidien mukaan ole kysymys edes tietojen luovutuksesta.  

Sairaanhoitopiirin sisällä on kylläkin kyse tietojen luovutuksesta, vaikka ovatkin yhteisrekisterissä, 

mutta tähän luovutukseen ei tarvita potilaan suostumusta (mutta luovutuksen voi halutessaan kieltää).    

 

Sikäli kuin nyt ymmärsin tuon järjestelmän oikein (en ole lainkaan varma että ymmärsin), niin jos 

tulee ilmoituksia tällaisen edunvalvojan tarpeesta, niin voisi ehkä kysyä ilmoittajalta, onko 

näköpiirissä tarvetta luovuttaa tietoja yhteisrekisterin ulkopuolelle, eli sairaanhoitopiirin rajojen ylitse, 

tai yksityisestä terveydenhuollosta julkiseen tai päinvastoin?   Jos tällaista tarvetta ei ole, niin onkohan 

sitten tarvetta edunvalvonnallekaan.  

 

Laista 159/2007 en kylläkään löytänyt kohtaa, johon tämä infomateriaalissa mainittu sairaanhoitopiirin 

sisäisen luovutuksen erilainen kohtelu perustuisi.  Ilmeisesti on sitten olemassa jokin erillinen säädös, 

jonka mukaan sairaanhoitopiirin yksiköt ylläpitävät yhteistä rekisteriä, ja tässä säädöksessä olisi jokin 

erityissäännös suostumuksen tarpeettomuudesta?   
 

Työryhmän kannanotto: 

Kantaan liittyvää käsitteistöä ja lainsäädäntöä on pyritty selvittämään alla olevassa 

kuvauksessa. 

Monessa tapauksessa riittävä tietojen siirtyminen näyttää olevan saavutettavissa ilman 

suostumustakin sen vuoksi, että sairaanhoitopiirin sisällä luovutus julkisen 

terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä ei edellytä suostumusta (ks. alla olevassa 

kuvauksessa kohta ”Yhteisrekisteri”).  Yhteisrekisterin sisäisen luovutuksen edellyttämä 

informointivelvoite voitaneen täyttää antamalla tarvittaessa kyseinen informaatio 

taloudellisia asioita varten määrätylle edunvalvojalle.  Hän voi sitten ryhtyä tarvittaessa 

hakemaan tehtävämääräyksensä laajentamista henkilöä koskeviin asioihin, jos katsoo 

päämiehen edun sitä vaativan.  Ks. vastaavasti mielenterveyslain 22 f §:n mukaisia 

ilmoituksia koskeva työryhmän kannanotto muistiossa 4/2002 liite 3.   

 

Muissa tapauksissa voitaneen usein nojautua tietojen luovutuksen perusteena potilaslain 

http://www.kanta.fi/documents/12105/4035331/PTA+toiminamallit/d1351ae9-70b4-47fb-bc13-868288ea8d86
http://www.kanta.fi/documents/12105/4035331/PTA+toiminamallit/d1351ae9-70b4-47fb-bc13-868288ea8d86


13 § 3 momentin 3 kohtaan (ks. alla olevassa kuvauksessa kohdan ”Laillinen edustaja” 

toinen kappale). Tietoja voidaan lainkohdan mukaan ilman suostumusta, jos potilaalla ei 

ole mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi 

edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista 

edustajaa.  

  

Työryhmän näkemyksen mukaan edunvalvojan määrääminen erikseen suostumuksen 

antamista varten ei siis näytä yleensä olevan tarpeen ainakaan silloin, kun tietoja 

tarvitaan potilaan välttämätöntä hoitoa varten. Tästä syystä edunvalvojaa ei tulisi 

automaattisesti määrätä suostumuksen antamista varten 

 Kuvaus 

  Yhteisrekisteri 

Yhteisrekisteriksi kutsutaan Kanta-hankkeessa terveydenhoitolaissa tarkoitettua 

terveydenhuollon yhteistä potilastietorekisteriä, joka muodostuu sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän alueella kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

toimintayksiköiden potilasasiakirjoista (Terveydenhoitolaki 1326/2010, 9 §).  Rekisteriin 

kuuluvat kaikki sähköiset ja paperiset potilasasiakirjat riippumatta siitä, milloin ne on laadittu.   

Terveydenhoitolain 9 §:n 2 momentin mukaan potilasta hoitava terveydenhuollon 

toimintayksikkö saa käyttää yhteisrekisterissä olevia toisen toimintayksikön tietoja potilaan 

hoidon edellyttämässä laajuudessa. Yhteiseen potilastietorekisteriin liittyneiden 

terveydenhuollon toimintayksiköiden välinen potilastietojen käyttö ei edellytä potilaan 

nimenomaista suostumusta. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää toisen toimintayksikön 

tietojen käyttö. Potilas saa tehdä ja peruuttaa kiellon milloin tahansa.  

Kielto-oikeuden mahdollistamiseksi potilasta on informoitava yhteisestä potilastietorekisteristä, 

tietojen käsittelystä ja hänen mahdollisuudestaan kieltää toimintayksiköiden välinen tietojen 

luovutus. Informointi on annettava ennen ensimmäistä toimintayksiköiden välistä tietojen 

luovutusta. Potilasasiakirjoihin on merkittävä tieto potilaalle annetusta selvityksestä sekä hänen 

tekemistään luovutuskielloista. (Terveydenhuoltolaki 9 § 3 mom).  

Tietojen luovuttaminen yhteisrekisterin ulkopuolelle 

Potilastietojen luovuttamisesta sähköisesti valtakunnallisen tietojärjestelmän avulla yhteisen 

potilastietorekisterin ulkopuolelle säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 

sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007). Tietoja voidaan luovuttaa potilaan 

terveyden- ja sairaanhoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Tietojen luovutus on mahdollista 

10 §:n 1 momentin mukaan potilaan suostumuksella tai potilaslain 13 §:n 3 momentin 3 kohdan 

mukaisesti tai muuten, jos asiasta on säädetty laissa. 

Muusta kuin valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla tapahtuvasta potilastietojen 

luovutuksesta säädetään potilaslain 4 luvussa. Lisäksi sähköiseen lääkemääräykseen sisältyvien 

tietojen luovutuksesta säädetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa. 

Potilaan suostumuksen perusteella saa luovuttaa kaikki valtakunnallisissa 

tietojärjestelmäpalveluissa olevat potilastiedot. Suostumuksen antanut potilas saa kuitenkin 

kieltää määrittämiensä tietojen luovutuksen. Kiellon voi tehdä palvelutapahtuman tai palvelujen 

antajan perusteella. Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi ja ne saa peruuttaa. 

Laillinen edustaja  



Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 13 §:n 

mukaan, jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida kyseisen suostumuksen merkitystä, 

terveyden- ja sairaanhoidon kannalta välttämättömiä tietoja saa luovuttaa hänen laillisen 

edustajansa antaman suostumuksen perusteella. Potilaan laillisella edustajalla on oikeus 

salassapitovelvollisuuden estämättä saada suostumuksen antamista ja toteuttamista varten 

välttämättömät potilasta koskevat tiedot. Muutoin suostumuksen antamisessa on noudatettava, 

mitä 11 §:ssä säädetään potilaan antamasta suostumuksesta. Säännöksistä seuraa, että 

edunvalvojalla ei ole oikeutta kieltää eikä peruuttaa suostumusta (HE 176/2010 vp, s 19). 

Jos potilas ei kykene arvioimaan suostumuksen merkitystä eikä laillista edustajaa suostumuksen 

antamiseksi ole, terveydenhuollon toimintayksiköllä on kuitenkin mahdollisuus luovuttaa tiedot 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 § 1 

momentin perusteella, jossa viitataan potilaslain 13 § 3 momentin 3 kohtaan.  Sen mukaan 

potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja saa 

luovuttaa toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai 

terveydenhuollon ammattihenkilölle, jos potilaalla ei ole mielenterveydenhäiriön, 

kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan 

suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida 

saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi. 

Kanta eli kansallinen terveysarkisto 

 

Potilastietojen sähköinen luovutus tapahtuu käytännössä ns Kanta-järjestelmän eli  

Kansallisen terveysarkiston avulla. Kanta koostuu sähköisestä reseptistä, Potilastiedon 

arkistosta, Tiedonhallintapalvelusta, Lääketietokannasta sekä Omakannasta. 

 

Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen arkistopalvelu, jonne terveydenhuollon palveluiden 

antajat tallentavat potilaidensa hoitotietoja. Sen avulla terveydenhuollon yksiköt voivat välittää 

tietoja sähköisesti.  Potilastiedon arkisto on jo käytössä koko maassa, mutta siihen liittyvät 

toiminnat otetaan käyttöön vähitellen. Esimerkiksi suun terveydenhoitoon liittyvät potilastiedot 

eivät vielä ole sähköisessä arkistossa. 

 

Osana arkistointipalvelua on Tiedonhallintapalvelu. Tiedonhallintapalveluun tallennetaan 

potilaan hoidon kannalta merkitykselliset tiedot, kuten hoitotahto tai potilaan kanta 

elinluovutuksiin toisen ihmisen hoitoa varten. Palvelun kautta terveydenhuollon toimintayksiköt 

saavat lisäksi käyttöönsä potilaan keskeiset terveystiedot, jotka on määritelty STM:n 

asetuksella. Tiedonhallintapalveluun tallennetaan potilaan antama suostumus tietojen 

luovutukseen Potilastiedon arkistosta ja mahdolliset tietojen luovutuskiellot, sekä suostumuksen 

ja luovutuskieltojen peruutukset. Lisäksi palveluun tallennetaan tieto siitä, että potilasta on 

informoitu valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista. 

Lisätietoja järjestelmästä löytyy sivulta http://www.kanta.fi/  

Edunvalvojan oikeus käyttää päämiehen pankkitunnuksia Kokous 28.8.2015/Kysymys 2 

Tästä potilastietoarkistosta tuli kysely edunvalvojalta. Onko hänellä oikeus mennä sinne päämiehen 

pankkitunnuksilla, kun hän on päämiehensä taloudellisten asioiden hoitaja,? Hänellä on siis käräjäoikeuden 

päätös vain taloudellisiin asioihin, ei henkilöä koskeviin asioihin. Asiakas vaan halusi olla tarkka, ettei tee vaan 

mitään väärää. 

Hän on päämiehen sisar. Päämies itse ei kykene käyttämään tietokonetta. Meiltä sanottiin että päätös on 

taloudellisiin, ei henkilöä koskeviin asioihin. Tästä potilastietoarkistosta voi poikia edunvalvonnan 

http://www.kanta.fi/


laajentumishakemuksia, henkilöä koskeviin asioihin. Nämä sukulais-edunvalvojat kun hoitavat päämiehiään 

laajemmin kuin esim. yleiset edunvalvojat.” 

Työryhmän kannanotto 

 

Edunvalvojan ei ole asianmukaista käyttää päämiehen pankkitunnuksia mihinkään tarkoitukseen. Pankki-

tunnukset on tarkoitettu henkilön vahvaan tunnistamiseen, ja tunnuksia koskevissa sopimuksissakin kielletään 

tunnusten luovuttaminen muun henkilön käyttöön.  Ylipäätään edunvalvojan ei ole asianmukaista esiintyä 

päämiehenä.  Päämiehen tunnusten käyttämistä voi verrata siihen, että päämiestä ulkonäöltään muistuttava 

edunvalvoja pyrkisi nostamaan päämiehen tililtä varoja ilmoittamalla pankin tiskillä olevansa päämies, 

esittämällä päämiehen passin, ja kirjoittamalla nostokuittiin päämiehen allekirjoituksen. 

 

Päämiehen tilien käyttämistä (ja muuta pankkiasiointia) varten edunvalvoja voi saada käyttöönsä hänelle 

myönnetyt pankkitunnukset.  Näitä tunnuksia käytettäessä käyttäjäksi siis tunnistautuu nimenomaan 

edunvalvoja.  Kanta-järjestelmään ei kuitenkaan ole mahdollista kirjautua muilla kuin potilaan omilla 

tunnuksilla. 

 

Vain taloudellisia asioita varten määrätty edunvalvojakin on HolhTL 42 § mukaan velvollinen huolehtimaan 

tarpeellisen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen järjestämisestä päämiehelle.  Voidakseen täyttää tämän 

velvollisuuden edunvalvojan voitaneen katsoa olevan oikeutettu saamaan tehtävän hoitamiseksi tarpeellisia 

tietoja päämiehensä terveydentilasta ja hoito- ym. tarpeista.    

 

Kanta-järjestelmä voi kuitenkin sisältää hyvinkin syvälle yksityisyyden piiriin menevää tietoa päämiehen 

terveydentilasta ja hänelle tehdyistä toimenpiteistä.   Järjestelmä sisältää myös menneisyyteen liittyviä tietoja, 

jotka eivät ole relevantteja HolhTL 42 §:n kannalta.  Taloudellisia asioita varten määrätyllä edunvalvojalla ei 

näin ollen voida katsoa olevan oikeutta rajoittamattomasti tutustua päämiehen Kanta-järjestelmään 

tallennettuihin tietoihin muullakaan menetelmällä kuin päämiehen pankkitunnuksia käyttämällä.   HolhTL 42 

§:n asettaman velvoitteen täyttämiseksi tarpeelliset tiedot tällainen edunvalvoja voi saada hoitohenkilökunnalta. 

 

Tarpeen vaatiessa on mahdollista hakea edunvalvojan tehtävämääräyksen laajentamista sellaisiin 

terveydenhoitoon liittyviin asioihin, joiden merkitystä päämies ei kykene ymmärtämään.  Tämä voi myös 

laajentaa edunvalvojan tiedonsaantioikeutta, vaikkakaan Kanta–järjestelmän käyttäminen päämiehen 

pankkitunnuksilla ei tässäkään tapauksessa ole asianmukaista.  

Edunvalvojan määrääminen huoltoasiassa  Kokous 28.8.2015/Liite 3 

 

Kyse on tilanteesta jossa vanhemmille jää yhteishuolto, mutta äidille yksin taloudellisten asioiden hoito. Laki 

lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (esim 5 §) ei käräjäoikeuden näkemyksen mukaan riitä, vaan jokin hovi- 

ja käräjäoikeuksien työryhmä on päätynyt siihen, että pitää määrätä erikseen äiti edunvalvojaksi, koska pankit 

eivät hyväksy pelkkää huoltajien tehtävien jakoa ja vaativat edunvalvojan määräämistä.  Käräjäoikeus haluaisi 

kuulla meitä holhtl  75 §:n nojalla äidin sopivuudesta. 

Kerroin, että mielestäni tulkinta on väärä ja maistraatti ei ryhdy huoltoasioissa osapuoleksi. Tämä tarkoittaisi 

riitaisissa asioissa osapuolen asemaa, kuultavana istunnossa olemista ja mahdollista muutoksenhakuoikeutta. 

Sanoin, että emme ota lausuntopyyntöä tänne, mutta voin viedä asian vastuualueen päällikölle ja 

keskusteltavaksi valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Tulisiko tämä olla yhteistyöasia myös MOK:n ja 

finanssivalvonnan/pankkien kanssa?  Kerroin, että koska edunvalvonta on alisteinen huollolle tulee lakia 

mielestäni tulkita niin,  että kyse on huoltajan tehtävien jaosta eikä edunvalvonnasta ja kyseessä laki lapsen 



huollosta ja tapaamisoikeudesta erityislakina. Pankit eivät kuulemma suostu tähän vaan vaativat erillisen 

edunvalvojan määräyksen holhoustoimilain nojalla. 

Asiaa pitäisi varmaan viedä laajempaan keskusteluun.  

Työryhmän kannanotto: 

Kysymyksessä viitataan Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen vuodelta 2007, jonka aiheena oli lapsen 

huolto, tapaamisoikeus ja elatus. Laatuhankkeen raportissa kohdassa 2.11. Edunvalvonta, todetaan seuraavaa: 

” Jos lapsen huolto jää yhteiseksi, myös lapsen edunvalvonta jää yhteiseksi, ellei siitä anneta 

eri määräystä. Vaikka alaikäisen huoltajat ovat suoraan lain nojalla hänen edunvalvojiaan, 

edunvalvonta ei silti ole osa huoltoa. Sen vuoksi tuomioistuin ei voi huoltoa koskevin 

tehtävänjakomääräyksin määrätä siitä, että lapsen taloudellisten asioiden edunvalvonta tai 

jokin osa siitä (esim tietyn omaisuuden hoito) kuuluu vain toiselle vanhemmalle.  

Lapsen edunvalvontaa säätelee holhoustoimilaki. Tuomioistuin voi päättää tehtävien jaosta 

edunvalvojien kesken (HolhL 4 § 3 mom). Vanhempi voidaan vapauttaa kokonaankin 

lapsensa edunvalvonnasta, jos hän on sopimaton tai kykenemätön edunvalvojaksi tai siihen 

on muu erityinen syy (HolhL 16 §). 

Koska huoltoa ja edunvalvontaa koskevilla asioilla on yhteyttä keskenään ja niiden 

käsitteleminen yhdessä käy yleensä haitatta päinsä (OK 8 luku 9 §), ei ole estettä käsitellä 

edunvalvontaa ja huoltoa yhdessä. Käsittelyssä tulee kuitenkin huomioida holhoustoimilain 

säännökset, esimerkiksi maistraatin kuulemisen osalta.” 

Työryhmällä on asiasta sama käsitys kuin laatuhankkeessa on todettu. 

Holhoustoimilain mukaan 75 §:n mukaan käräjäoikeuden on varattava holhousviranomaiselle tilaisuus tulla 

kuulluksi edunvalvojan määräämistä tai toimintakelpoisuuden rajoittamista koskevassa asiassa, jos 

holhousviranomaisen mielipide ei käy ilmi hakemuksen asiakirjoista. Lainkohdan mukaan holhousviranomaisen 

kuuleminen voidaan kuitenkin jättää toimittamatta, jos kuuleminen ei ole tarpeen asian selvittämiseksi. Näin 

ollen sen arvioiminen, tarvitaanko asiaan lisäselvitystä jää käräjäoikeuden harkintaan.  

 

Hallintaoikeus/alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinti Kokous 28.8.2015/Kysymys 4 

 

Holhoustoimen prosessinkehittämistyöryhmän kokouksessa 25.9.2014 sovittiin, että 

hallintaoikeusvähennys on huomioitava alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinnissä seuraavalla tavalla: 

”Hallintaoikeuden arvon voi ja pitää vähentää omaisuuden arvosta, jos päämies (/ tämän edunvalvoja) 

ei voi saada omalla yksipuolisella tahdonilmaisullaan hallintaoikeutta lakkaamaan.   Tällöinhän 

hallintaoikeus vähentää omaisuuden käypää arvoa päämiehen kannalta katsoen. Näin ollen siis esim. 

lahjakirjan tai muun inter vivos –oikeustoimen ehtoihin perustuvat elinikäiset tai määräaikaiset 

hallintaoikeudet  vähennettäisiin (siinäkin tapauksessa, että hallintaoikeus olisi päämiehen huoltajalla).  

Testamentin tuottaman hallintaoikeuden arvo vähennettäisiin sikäli kuin lakiosavaatimuksella (tai 

testamentin moitteella) ei voitaisi saada hallintaoikeutta kumotuksi kokonaan tai osaksi.  



Lesken lakimääräisen hallintaoikeuden osalta ko. oikeuden arvo vähennettäisiin asunnon ja 

asuntoirtaimiston osalta (PK 3:1a §2 mom).    Muun omaisuuden osalta ei vähennettäisi, jos lesken 

lakimääräinen hallintaoikeus on syrjäytettävissä tekemällä päämiehen puolesta PK 3:1a § 1 mom 

tarkoitettu rintaperillisen jakovaatimus.”  

Prosessinkehittämistyöryhmä toivoi holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanottoa siihen, onko 

hallintaoikeuden huomioon ottaminen edellä mainitulla tavalla tulkittu lainmukaisella tavalla.  

 

Työryhmän kannanotto. 

Holhoustoimen kehittämistyöryhmällä on sama käsitys kuin prosessinkehittämistyöryhmällä. 

 

Vakuutuksen lisämaksut    Kokous 28.8.2015/Kysymys 5 

 

Nyt minulla on mielessä tilanne, jossa asiakkaalla on sijoitusvakuutus, jonka edunsaaja on muu kuin 

kuolinpesä ja edunvalvoja haluaisi maksaa vakuutukseen lisämaksuja. Onko työryhmä mahdollisesti 

käsitellyt tätä aihetta? Yhtiöllämme on tiedossa yksittäinen tapaus, jossa maistraatti on katsonut, ettei 

edunvalvojalla ole ollut oikeutta kelpoisuutta maksaa vakuutukseen lisämaksuja.  

Työryhmän kannanotto 

HolhTL 29.3 § mukaan edunvalvojalla ei ole kelpoisuutta tehdä korostetusti henkilökohtaisia 

oikeustoimia, jollaisista esimerkkinä lainkohdassa mainitaan mm. testamentin tekeminen tai 

peruuttaminen.  Tästä voidaan johtaa periaate, että edunvalvoja ei voi antaa tahdonilmaisuja siitä, 

miten omaisuuden suhteen on päämiehen kuoltua meneteltävä.  Kuvatun laatuinen lisäsijoitus siirtäisi 

omaisuutta päämiehen kuolinpesän ulkopuolelle, millä voisi olla vaikutusta esim. siinä tilanteessa, että 

päämies olisi tehnyt testamentin.  Näin ollen lisäsijoitusta ei voida pitää hyväksyttävänä edunvalvojan 

tekemänä. 

 

Edunvalvojan sijaisen tarve   Kokous 18.11.2015/Kysymys 1 

 

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotto 13.9.2010 Liite 5 koskee tapausta, jossa alaikäisen 

toinen huoltaja (isä) oli epäiltynä alaikäiseen lapseensa kohdistuvasta rikoksesta. Kannanoton mukaan 

vain isä oli esteellinen edustamaan lasta asiassa, mutta esteellisyys ei ulottunut toiseen huoltajaan 

(äitiin). Sijaisen tarve oli olemassa vain isän osalta. Kannanoton mukaan lapsen edustajia asiassa olivat 

äiti ja edunvalvojan sijainen. 

 

Kävimme asiasta keskustelua holhoustoimen prosessinkehittämistyöryhmässä. Kävi ilmi, että jotkut 

maistraatit toimivat edellä olevan ohjeistuksen mukaisesti ja jotkut katsovat, jos toinen huoltajista on 

esteellinen, ulottuu esteellisyys myös toiseen huoltajaan, jolloin sijaisen tarve on olemassa molempien 

huoltajien osalta. Tätä kantaa on perusteltu huoltajien yhteistoiminnan periaatteella. 

 



Itä-Suomen hovioikeus on 24.7.2012 katsonut, että molemmat huoltajat ovat jäävejä edustamaan lasta 

rikosasiassa, jossa vain toinen huoltajista oli epäiltynä alaikäiseen lapseen kohdistuvasta rikoksesta 

(liitteenä). 

 

Prosessinkehittämistyöryhmä pyysi holhoustoimen kehittämistyöryhmää käsittelemään asiaa ja 

kannanottoa siihen, onko syytä muuttaa 13.9.2010 annettua ohjeistusta. 

 
Edunvalvojan sijaisen tarve  Liite 5/Kokousmuistio 13.9.2010 

”Keväällä haettiin ev:n sijaisen määräys rikosasiassa asianomistajana olevalle alaikäiselle lapselle, jossa 

 epäiltynä oli lapsen isä. Vanhemmat eivät ole olleet naimisissa ja molemmat olivat huoltajia. Lapsi on 

kirjoilla  isänsä  luona, mutta on  vuorotellen kahden viikon jaksot molempien vanhempien luona. 

Vanhemmat eivät asu yhdessä ja ovat ilmeisesti viimeksi asuneet yhdessä helmikuussa 2008. 

Tutkintailmoituksen tehnyt sosiaaliviranomainen.  Myös äiti haluaa tutkintaa. Asiaan on epäilty liittyvän 

myös huoltajuuskysymyksiä. 

Määräsimme edunvalvojan sijaisen vain isälle isän omasta hakemuksesta. Sosiaaliviranomainen myös 

haki isälle edunvalvojan sijaista. Sijaiseksi sosiaaliviranomaiset esittivät erityissosiaalityöntekijää, joka sitten 

määrättiinkin. Äitiä kuultiin asiassa. 

Emme määränneet äidille sijaista, koska ei käynyt esille mitään sellaista, että häntä olisi voinut epäillä jostain 

rikoksesta tai laiminlyönnistä. Myöskään huoltoriidasta ei ollut tarkempaa selvitystä.  Mielestäni vanhemman 

oikeus edustaa alaikäistä lastaan on niin vahva oikeus, ettei sitä voi ilman selviä perusteitä ottaa pois, mikäli 

vanhempi ei sitä itse halua. 

Katsoin, ettei ollut esitetty perusteita sille, että äidiltä otettaisiin pois alaikäisen lapsensa edustusoikeus tässä 

rikosasiassa. Lapsen etujen ja äidin etujen välillä ei tässä rikosasiassa näyttäisi olevan ristiriitaa. Äidillä on 

myös parhaimmat tiedot lapsesta ja asiasta, joten katsoimme, että äiti pystyy omalta osaltaan edustamaan 

lastaan. Tarvittaessa hän voi käyttää julkista oikeusavustajaa tai asianajajaa. 

Tarvittaessa huoltajuusriita käydään erillisenä riitaisena hakemusasiana KO:ssa vanhempien välillä, eikä 

lapsi ole riidassa asianosainen. Katsoimme, että lapsen etu tulee tässä rikosasiassa turvattua sillä, että isä ei 

voi  edustaa asianomistajana olevaa lasta ko.  intressiristiriitatilanteessa. 

Isällä on epäiltynä oikeus puolustaa omaa toimintaansa kaikin mahdollisin keinoin asian tutkinnassa ja 

mahdollisessa oikeudenkäynnissä.  Saattaa asian edetessä tietysti tulla eteen se tilanne, että edunvalvojan 

sijainen ja äiti ovat eri mieltä lapsen edusta ja asian esitetystä näytöstä. Tämä tilanne saattaa aina tulla eteen 

silloin, kun on kaksi edunvalvojaa.  

Jos lapsen etu sitä vaatii, voidaan lapselle myös äidin tilalle määrätä edunvalvojan sijainen tutkinnan tai 

oikeudenkäynnin aikana.  Alla syyttäjän näkemys asiasta.. Syyttäjä puhuu vallitsevasta kannasta tulkitessaan 

HolhTL 32 §:ää.  Minkälaisia mietteitä teille tulee asiasta. ” 

Kihlakunnan syyttäjät ovat pohtineet asiaa seuraavasti: 

 

Holhoustoimilain 32 § 3 mukaan edunvalvoja on esteellinen, jos edut saattavat muusta syystä joutua asiassa 

ristiriitaan keskenään. Rikosasiassa, jossa jompikumpi vanhempi on epäiltynä lapseensa kohdistuneesta 

rikoksesta, edut aina saattavat joutua ristiriitaan. Säännöksen ehdollisuus huomioiden ei käsitykseni mukaan 

voida jäädä odottamaan konkreettista ristiriitatilannetta.  

 

Holhoustoimen pääpiirteet kirjassa s. 84-85 mielestäni myös ilmenee toisen vanhemman esteellisyys puheena 

olevissa tilanteissa.  

 

Toimimme alueellamme poikkeuksetta siten, että jos alaikäisellä on kaksi huoltajaa ja toinen on esteellinen, 

niin molemmille lapsen vanhemmille määrätään edunvalvojan sijainen, mikä useimmiten on 

oikeusaputoimiston julkinen oikeusavustaja.  

   



Edunvalvojan sijainen määrätään molemmille vanhemmille holhoustoimesta annetun lain 30 § perusteella. 

Sen mukaan jos päämiehellä on useampia edunvalvojia, heidän tulee yhdessä huolehtia edunvalvojan 

tehtävistä, jollei tuomioistuin ole määrännyt tehtävien jaosta. Kun molemmat vanhemmat ovat edunvalvojia 

ja toinen on esteellinen, niin tämän 30 §:n seurauksena on toinenkin esteellinen.  

 

Eli kuten Holhoustoimen pääpiirteet kirjan sivu 85 lausuu: "Konsensusperiaatteesta voidaan johtaa myös 

yhteisiä edunvalvojia koskeva jääviyden kohtalonyhteys. Jos kahdesta yhteisestä  edunvalvojasta toinen on 

esteellinen, ei toisella yksinään ole oikeutta edustaa päämiestä.  

 

Tätä kautta voi tulla sitten lain 32 § 5 momentti kyseeseen.    

 

Eli käsittääkseni edunvalvojan sijaisen määräämistä näissä asioissa tulee lähestyä tästä näkökulmasta käsin 

eikä pelkästään lain 32 §:stä.  

 

Kannanotto: 

Holhoustoimilain 32 §:ssä säädetään tilanteista, joissa edunvalvoja ei esteellisyyden vuoksi saa edustaa 

päämiestään. Esillä olevassa tapauksessa isälle on määrätty sijainen, koska hän on rikosasiassa lapsensa 

vastapuoli ja siksi lain 32 § 2 momentin perusteella esteellinen edustamaan lastaan rikosprosessissa.  

Äiti, joka on lapsen toinen edunvalvoja, ei ole esteellinen 32 § 2 momentin nojalla, koska vanhemmat eivät 

ole naimisissa eivätkä avoliitossa.  

Lain 32 §:n 5 momentin mukaan esteellisyys syntyy myös silloin, kun edunvalvojan ja päämiehen edut 

saattavat joutua ristiriitaan muusta syystä. Arvioitaessa äidin esteellisyyden syntymistä tällä perusteella, 

joudutaan pohtimaan, onko äidin ja isän välinen suhde sellainen, että se estäisi äitiä ajamasta lapsensa etua. 

Ellei tällaista estettä ole, äiti ei ole esteellinen ja voi edustaa lasta rikosprosessissa.  Työryhmän näkemyksen 

mukaan äiti ei siten automaattisesti ole esteellinen sillä perusteella, että toinen edunvalvoja on esteellinen. 

Kysymys esteellisyydestä 32 §:n 5 momentin perusteella on joka tapauksessa aina harkittava huolellisesti 

tapauskohtaisesti. 

Holhoustoimilain 30 § säätelee tilannetta, jossa päämiehellä on kaksi tai useampia edunvalvojia. Tällöin 

edunvalvojien tulee ratkaista päämiestä koskevat asiat yhdessä. Esillä olevassa tapauksessa lasta siis edustaisi 

yhdessä äiti ja isän sijaiseksi määrätty edunvalvoja.  

Todettakoon, että jos päämiehellä on kaksi edunvalvojaa, joista toinen on esteellinen, tilannetta ei 

holhoustoimilain mukaan voida ratkaista sillä, että esteellinen edunvalvoja vetäytyy päätöksenteosta. Ainoa 

ratkaisu tällöin on edunvalvojan sijaisen määrääminen. 



 

Työryhmän kannanotto 

Työryhmä katsoo, että asiasta annettua kannanottoa ei ole tarpeen muuttaa. Nyt esillä 

olevan tapauksen johdosta voidaan kuitenkin todeta lisäksi seuraavaa: 

Esteellisyys voi syntyä suoraan holhoustoimilain 32 § 2 momentin nojalla, jos lapsen 

vanhemmat ovat avio- tai avoliitossa. Tässä tapauksessa ei ole kysymys siitä. 

Esteellisyyttä on lisäksi arvioitava holhoustoimilain 32 § 5 momentin nojalla eli 

voivatko edunvalvojan ja päämiehen edut joutua ristiriitaan jostain muusta syystä.  Jos 

tässä tapauksessa isä hakisi itselleen edunvalvojan sijaista ja katsoisi näin itse olevansa 

esteellinen edustamaan lastaan, riittäväksi selvitykseksi esteellisyydestä voitaneen 

katsoa isän oma käsitys asiasta.   

Jos vanhempi kuitenkin itse katsoo voivansa edustaa lastaan, kuten käsillä olevassa 

tapauksesta on, isän esteellisyydelle tulee olla lainkohdassa tarkoitettu peruste.  

Hovioikeuden tapauksessa valittajan vastapuolen vaatimuksesta käy ilmi, että 

vanhemmilla oli meneillään samaan aikaan huoltoriita. Työryhmän näkemyksen 

mukaan esimerkiksi tämä saattaa olla seikka, josta lainkohdassa tarkoitettu esteellisyys 

voi syntyä.  

 

Itä-Suomen hovioikeus 

 

Päätös     Nro 622   

Antamispäivä   24.7.2012  

Diaarinumero   S 12/437 

 

 
Asia   Edunvalvojien sijaisen määrääminen alaikäiselle  

Valittaja   A  

Vastapuolet   B ja Perusturvalautakunta  

 

Vaatimukset hovioikeudessa  

A on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin käräjäoikeus on määrännyt julkisen 

oikeusavustajan edunvalvojan sijaisena edustamaan A:n ja B:n yhteistä alaikäistä lasta C:tä rikosilmoituksen 

851 01R/5223/12 mukaisen rikosasian esitutkinnassa, mahdollisessa oikeudenkäynnissä ja mahdollisten 

vahingonkorvausasioiden hoitamisessa.  

A on C:n isä ja lakimääräinen huoltaja. A ja B ovat lainvoimaisesti eronneet, mutta heillä on yhteishuoltajuus 

lapseensa nähden. A ja B eivät ole tai ole olleet eronsa jälkeen avoliitossa. A ei ole esteellinen edustamaan C:tä 

mainitussa rikosasiassa ja hän haluaa toimia C:n edustajana. Koska lainmukaisia perusteita edunvalvojan 

sijaisen määräämiselle ei ole ollut, käräjäoikeuden päätös tulee kumota.  



B on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina. Lisäksi B on vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan 

oikeusaputoimistolle/Suomen valtiolle asian hoitamisesta hovioikeudessa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut 150 

eurolla korkoineen. 

 

B:n mukaan A on esteellinen toimimaan C:n edustajana mainitussa asiassa, jossa lapsen toinen huoltaja on 

epäiltynä. A:lla ja B:llä on vireillä lapsen huoltosuhteen muuttamista koskeva asia, jossa molemmat 

vanhemmat vaativat huoltoa määrättäväksi itselleen. Tämän vuoksi ei ole sopivaa, että A nyt kyseessä 

olevassa rikosasiassa toimii C:n edustajana. 

 

A on vastustanut B:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaa vaatimusta. Kyseessä on asia, jossa 

sovinto ei ole sallittu eikä ole erityisiä syitä oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudelle. 

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus olisi myös kohtuutonta asian laatu huomioon ottaen. A on 

vielä vaatinut, että B:n velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa siltä osin kuin niitä ei 

korvata oikeusapulain nojalla valtion varoista.  

Perusturvalautakunta ei ole antanut asiassa siltä pyydettyä vastausta. 

Hovioikeuden ratkaisu  

Käsittelyratkaisu  

A on pyytänyt pääkäsittelyn toimittamista. Pääkäsittelyssä kuultaviksi A on nimennyt itsensä ja äitinsä 

D:n. Molempien teemana on A:n ja B:n asumiset.  

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan hovioikeuden on toimitettava pääkäsittely, 

jos riita-asian asianosainen sitä vaatii. Saman pykälän 2 momentin mukaan pääkäsittelyä ei kuitenkaan 

tarvitse toimittaa, jos asiassa ei 15 §:n 1 momentin mukaan tarvitse ottaa vastaan suullista todistelua sen 

vuoksi, että näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäilystä, ja pääkäsittelyn 

toimittaminen on muutoinkin selvästi tarpeetonta huomioon ottaen erityisesti asian laatu ja merkitys 

asianosaiselle.  

Asia on käräjäoikeudessa ratkaistu kirjallisessa menettelyssä A:n annettua suostumuksensa edunvalvojan 

sijaisen määräämiseen. Asiassa ei ole riitaa siitä, etteivätkö A ja B asuisi tällä hetkellä erillään. A ei ole 

myöskään saattanut todennäköiseksi, ettei hän olisi voinut vedota nyt esittämäänsä todisteluun jo 

käräjäoikeudessa tai että hänellä olisi ollut pätevä aihe olla tekemättä niin. Hovioikeudessa ratkaistavana 

on ainoastaan kysymys siitä, onko edunvalvojan sijaisen määräämiselle ollut perusteet. Tämän puhtaasti 

oikeudellisen kysymyksen ratkaiseminen ei edellytä pääkäsittelyn toimittamista. Tämän vuoksi A:n 

esittämä pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta hylätään.  

Pääasiaratkaisu  

Perustelut  

Edunvalvojan sijaisen määrääminen  

Holhoustoimesta annetun lain 11 §:n 1 momentin mukaan, jos edunvalvoja on sairauden vuoksi tai 32 §:n 2 

tai 3 momentissa mainitusta taikka muusta syystä tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, tuomioistuin 

voi määrätä hänelle sijaisen. Saman lain 32 §:n 2 momentin mukaan edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, 

jos vastapuolena on edunvalvoja itse, edunvalvojan puoliso tai lapsi taikka joku, jota edunvalvoja edustaa. 

 



A ja B ovat olleet aikaisemmin avioliitossa. He toimivat edelleen yhdessä C:n huoltajina ja ovat täten 

holhoustoimesta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan hänen edunvalvojiansa. Oikeudenkäymiskaaren 12 

luvun 1 §:n 1 momentin mukaan vajaavaltaisen asianomistajan puhevaltaa rikosasiassa käyttää hänen 

edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. Kun huoltajien tehtäviä ei ole A:n ja B:n kesken jaettu, he käyttävät 

yhdessä C:n puhevaltaa tämän ollessa asianomistajana rikosasiassa. B on epäiltynä C:hen kohdistuneesta 

rikoksesta eikä hän tämän vuoksi voi toimia C:n puhevallan käyttäjänä. Hovioikeus katsoo, että tässä tilanteessa 

myöskään A ei voi toimia C:n edustajana. Tämän vuoksi edunvalvojan sijaisen määrääminen on perusteltua.  

Korvausvelvollisuus  

Oikeusapulain 22 §:n mukaan, jos oikeusavun saajan vastapuoli olisi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun nojalla 

velvollinen korvaamaan oikeusavun saajan oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain, hänet on velvoitettava 

korvaamaan valtiolle julkisen oikeusavustajan arvioitu palkkio.  

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:n mukaan asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset vastaavat itse 

oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaisia korvaamaan osaksi tai kokonaan 

vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.  

Kyse on asiasta, jossa sovinto ei ole sallittu. A on ennen asian käsittelyä käräjäoikeudessa antanut 

suostumuksensa edunvalvojan sijaisen määräämiseen. Käräjäoikeus on antanut asiassa ratkaisun A:n 

suostumuksen perusteella. A häviää asian hovioikeudessa. Hovioikeus katsoo, että tässä tilanteessa on erityisiä 

syitä velvoittaa A korvaamaan valtiolle B:lle hovioikeudessa annettu oikeusapu.  

Päätöslauselma 

Valitus hylätään. Käräjäoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.  

A velvoitetaan korvaamaan valtiolle B:lle hovioikeudessa annetusta oikeusavusta 150 euroa korkolain 4 §:n 1 

momentin mukaisine korkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden päätöksen antamisesta.  

Oikeusaputoimisto huolehtii valtiolle tuomitun korvauksen perimisestä.  

Hovioikeus vahvistaa 20 prosentin omavastuuosuudella oikeusapua saaneen A:n avustajaksi määrätyn 

varatuomari E:n palkkioksi avustamisesta hovioikeudessa kohtuulliseksi harkitut 300 euroa ja sille arvonlisäve-

roa 69 euroa.   

 

A velvoitetaan suorittamaan E:lle omavastuuosuus 60 euroa ja sille arvonlisäveroa 13,80 euroa eli yhteensä 

73,80 euroa.  

Valtion varoista maksetaan E:lle palkkioksi A:n avustamisesta hovioikeudessa 240 euroa ja sille 

arvonlisäveroa 55,20 euroa.  

 

Muutoksenhaku  
 

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus 

niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.  

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 

24.9.2012.  



Asian ovat ratkaisseet: 

hovioikeudenneuvos Heikki Laakso 

hovioikeudenneuvos Juha Halijoki  
hovioikeudenneuvos Pirjo Soininen  
 
 
 
Käräjäoikeuden päätös 12/5791              13.4.2012    H 12/5861 

    

 

HAKEMUS 

 

Perusturvalautakunta on tehnyt hakemuksen käräjäoikeuden kansliaan, että julkinen oikeusavustaja määrättäisiin 

alaikäisen C:n edunvalvojien sijaiseksi edustamaan alaikäistä rikosilmoituksen 851 0/R/5223/12 mukaisen 

rikosasian esitutkinnassa, mahdollisessa oikeudenkäynnissä ja mahdollisten vahingonkorvausasioiden 

hoitamisessa. C on kyseisessä rikosasiassa asianomistajana. Hänen huoltajansa ovat esteellisiä edustamaan häntä 

edellä mainituissa oikeustoimissa, koska äiti B on epäiltynä kyseisessä rikosasiassa.  

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU  

Lopputulos 

  

Käräjäoikeus määrää tästä päivästä lukien julkisen oikeusavustajan alaikäisen C:n lakimääräisten edunvalvojien 

A:n ja B sijaiseksi edustamaan edellä mainittua alaikäistä rikosilmoituksen 8510/R/5223/12 mukaisen rikosasian 

tutkinnassa sekä mahdollisessa oikeudenkäynnissä ja mahdollisten vahingonkorvausasioiden hoitamisessa.  

 

Edunvalvojien sijainen on määrätty edellä mainittua tehtävää varten, ja  

määräys on voimassa, kunnes tämä tehtävä on suoritettu.  

 

Perustelut 

 

Holhoustoimesta annetun lain 32 §:n 2 momentin mukaan edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, jos 

vastapuolena on edunvalvoja itse, edunvalvojan puoliso tai lapsi taikka joku, jota edunvalvoja edustaa.  

 

Kysymyksessä olevassa rikosasiassa asianomistajana on edellä mainittu alaikäinen ja rikoksesta epäiltynä hänen 

äitinsä.  

 

Lakimääräiset huoltajat ovat antaneet kirjalliset suostumukset edunvalvojien sijaisen määräämiselle edellä 

mainittua tehtävää varten.  

 

Julkinen oikeusavustaja on antanut suostumuksensa edunvalvojien sijaisen tehtävään, ja käräjäoikeus pitää häntä 

tehtävään sopivana. 

 

Muut lausunnot  

 

Edunvalvoja, joka on määrätty muuhun kuin omaisuuden hoitamista käsittävään tehtävään, on velvollinen 

pitämään sellaista kirjaa, että hän voi tehdä selon niistä toimenpiteistä, joihin hän on tehtävässään ryhtynyt. 

 

Maistraatille annetaan jäljennös tästä päätöksestä holhousasioiden rekisteriin merkitsemistä varten. 

  



Edunvalvojien sijaiselle annetaan jäljennös tästä päätöksestä osoitukseksi tehtävästään. 

  

Lainkohdat 

 

Laki holhoustoimesta 4 §, 5 §, 11 §, 15 § 1, 17 § 1 mom. 1 kohta, 32 § 2, 50 § 2, 73 § 1 sekä 83 § 1. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla erillisistä muutoksenhakuohjeista ilmenevin tavoin ja rajoituksin. 

Päätöstä on kuitenkin noudatettava, vaikka se ei ole saanut lainvoimaa.  

 

Määräajassa on A ilmoittanut tyytymättömyytensä päätökseen siltä osin, kuin C:lle on määrätty edunvalvojan 

sijainen lapsen isän A:n sijalle.  

 

 

Fråga kring bodelningsavtal/Ositussopimukseen liittyvä kysymys  Kokous 8.11.2015/Kysymys 2 

 

Jag har en fråga kring intressebevakning och bodelningsavtal med flera komponenter att ta ställning 

till. Jag vet inte vart jag ska vända mig men kanske du kan svara eller hänvisa mig vidare. 

Saken gäller en kvinna som har intressebevakning och intressebevakaren har nu lämnat in ett 

tillståndsärende om överlåtelse av del i fastighet. Kvinnan har 1969 ingått ett avtal om bodelning med 

maken och där förbundit sig att överlåta fastigheten till sonen. Detta gjordes inte och nu har sonen 

avlidit och hans döttrar vill med stöd av bodelningsavtalet köpa halva fastigheten. Nu vill kvinnan inte 

alls sälja, trots att hon inte kan nyttja fastigheten på något sätt och husen förfaller. Intressebevakaren är 

i princip bunden av huvudmannens åsikt om huvudmannen förstår betydelsen, vilket man upplever att 

hon gör. Kvinnan är inte i behov av pengar så försäljningen är inte viktig av ekonomiska skäl. Vi ska 

ta ställning till om detta är i huvudmannens intresse men då uppstår ju en del frågor. 

Det som jag fäster mina ögon på här är bodelningsavtalet ställning i saken eftersom detta gällde 

överlåtelse/gåva till sonen. När detta inte gjordes och sonen avled, kan då sonens arvingar då hänvisa 

till bodelningsavtalet för att få köpa fastigheten? Ska bodelningsavtalet gå före kvinnans nuvarande 

åsikt att hon inte vill sälja så att sondöttrarna ska få köpa fastigheten?  

Arbetsgruppens ställningstagande 

Av frågan kan dras den slutsatsen att det i avtalet om avvittring (bodelning) förutom själva 

avvittringsärendet ingår ett löfte om att fastigheten överlåts till sonen. Eftersom 

arbetsgruppen inte har sett själva dokumentet, kan den inte heller ta ställning till om sonens 

arvingar har rätt att få fastigheten i sin besittning. 

Enligt arbetsgruppens uppfattning måste förmyndarmyndigheten i ett tillståndsärende som 

gäller en situation som presenteras ovan först bedöma om det uttryck som används i avtalet 

om avvittring har gett sonen en sådan rättighet som överförs till hans dödsbo. Eftersom 

detta löfte om överlåtelse av fastighet har getts innan jordabalken (540/1995) trädde i kraft, 



ska frågan enligt 4 § i lag om införande av jordabalken bedömas med iakttagande av 

tidigare lagstiftning.  

Om förmyndarmyndigheten bedömer att ovan nämnda rättighet har uppstått, måste 

magistraten sannolikt bevilja tillstånd till överlåtelse så att denna rättighet kan förverkligas.    

Om denna rättighet enligt magistratens bedömning inte har uppstått, behandlas ärendet som 

ett sedvanligt tillståndsärende som gäller överlåtelse av fastighet och magistraten ska 

bedöma om tryggandet av huvudmannens intressen förutsätter försäljning av fastigheten.  

 

Ositussopimusta koskeva kysymys   Kokous 18.11.2015/Kysymys 2 

Tarvitsen kannanottoa muutamaan edunvalvontaa ja ositussopimusta koskevaan kysymykseen. En 

tiedä kenen puoleen minun tulisi tässä asiassa kääntyä, mutta ehkä osaat vastata kysymyksiini tai 

ohjata minut oikealle taholle.  

Asiani koskee naista, jolla on edunvalvoja. Edunvalvoja on hakenut lupaa kiinteistön luovuttamiseen. 

Nainen on vuonna 1969 tehnyt ositussopimuksen miehensä kanssa ja tässä yhteydessä sitoutunut 

luovuttamaan kiinteistön pojalleen. Luovutusta ei tuolloin tehty, ja nyt poika on kuollut ja hänen 

tyttärensä haluaisivat ositussopimuksen nojalla ostaa puolet kiinteistöstä. Nainen ei halua myydä 

kiinteistöä vaikkei itsekään voi kiinteistöä millään tavalla käyttää ja talo rappeutuu käyttämättömänä. 

Edunvalvoja on periaatteessa sidottu noudattamaan päämiehensä tahtoa, jos päämies ymmärtää asian 

merkityksen, kuten tässä tapauksessa voidaan olettaa olevan. Nainen ei tarvitse rahaa, joten myynti ei 

ole taloudellisista syistä tarpeen. Meidän pitäisi nyt ottaa kantaa siihen onko tämä päämiehen edun 

mukaista, mutta asiaan liittyy erinäisiä kysymyksiä. 

Minun huomioni kiinnittyy ositussopimuksen merkitykseen tässä asiassa, sillä ositussopimuksessa oli 

kyse kiinteistön luovuttamisesta/lahjoittamisesta pojalle. Kun tätä ei tehty ja poika kuoli, voivatko 

perilliset käyttää ositussopimusta kiinteistön ostamisen perusteena? Meneekö ositussopimus naisen 

nykyisen kannan edelle eli että hän ei halua myydä kiinteistöä niin että pojantyttäret voisivat sen 

ostaa?  

Työryhmän kannanotto 

Kysymyksestä on pääteltävissä, että ositussopimusasiakirjaan sisältyy ositusta koskevan 

asian lisäksi jonkinlainen lupaus kiinteistön luovutuksesta tämän pojalle. Koska 

käytettävissä ei ole itse asiakirjaa, työryhmä ei voi ottaa kantaa siihen, onko pojan 

perillisillä oikeus saada kiinteistö itselleen. 

Työryhmän käsityksen mukaan holhousviranomainen joutuu yllä esitetyn kaltaisessa 

tilanteessa lupa-asian esikysymyksenä arvioimaan, onko ositussopimuksessa käytetty 

kiinteistön luovutusta koskeva ilmaisu luonut pojalle sellaisen oikeuden, joka siirtyy hänen 

kuolinpesälleen. Koska lupaus oli annettu ennen maakaaren (540/1995) voimaantuloa, 

lupauksen sitovuus on maakaaren voimaanpanosta annetun lain (541/1995) 4 §:n mukaan 

arvioitava aikaisemman lain nojalla. 



Jos holhousviranomainen arvioi, että em. oikeus on syntynyt, maistraatin lienee annettava 

luovutukselle lupa, jotta tämä oikeus saadaan toteutettua.   

Jos oikeutta ei maistraatin arvion mukaan ole syntynyt, asia käsitellään tavanomaisena 

kiinteistön luovutusta koskevana lupa-asiana, jossa maistraatti harkitsee, onko myynti 

tarpeen päämiehen edun turvaamiseksi. 

 

Aiempia kannanottoja  

Vuosi 2005 

 
Tietojensaantioikeus (3/2005, Liite 2) 

Tarkoitetaanko oikeudenomistajien tiedonsaantioikeudella kollektiivista oikeutta saada yhdessä 

toimien tietoja vai onko kyseessä henkilökohtainen jokaisella oikeudenomistajalla oleva oikeus? 

Hallituksen esityksestä ei 88 §:n kohdalta löytynyt apua. Haimme viitteitä myös muiden pykälien 

kuten 60 §:n kohdalta ja olemme kallistumassa kollektiivisen oikeuden puolelle,  mutta jos tätä on 

pohdittu lakia valmisteltaessa niin teillä voisi olla parempaa tietoa. 

Työryhmän kannanotto:   

Lainkohta on tulkinnallinen. Työryhmän näkemyksen mukaan kuitenkin 

tietojensaantioikeuden yksilöllisyyttä tukevat useat seikat. Oikeudenomistajat käsite kattaa 

laajemman piirin kuin kuolinpesän osakkaat. Oikeudenomistaja voi kuolinpesän osakkaan 

lisäksi olla esimerkiksi legaatinsaaja tai velkoja. Jos lainkohdan tulkittaisiin tarkoittavan 

kollektiivista oikeutta, se voisi käytännössä johtaa mahdottomaan tilanteeseen. Yksittäisen 

kuolinpesän osakkaan pitäisi saada esimerkiksi legaatinsaajan suostumus tietojen 

saamiseen. 

Lisäksi kuolinpesän osakkaalla on yksinäänkin oikeus ajaa kannetta kuolinpesän puolesta 

vaikka kuolinpesä muutoin toimiikin kollektiivisesti. Kanteen ajaminen saattaa edellyttää 

tietojen saamista myös yksilöllisesti. 

Lisäksi jos lainsäätäjä olisi nimenomaisesti halunnut rajata tiedonsaantioikeuden 

kollektiiviseksi, se olisi todennäköisesti kirjoitettu niin että se kävisi lain sanamuodosta 

ilmi. 

 

Vuosi 2010 
 
Maistraatin virkamies edunvalvojana   2.6.2010/Liite 3 

 

Jos maistraatin holhoustoimen työntekijä, henkikirjoittaja tai päällikkö toimii jonkun edunvalvojana 

(esim. alaikäisten lastensa) ja tekee maistraatille tiliä edunvalvontatehtävästään, onko maistraatti 

esteellinen hyväksymään tilit? Miten tällaisissa tapauksissa on toimittava? Voidaanko valvonta siirtää 

toiselle maistraatille? 

 

Kannanotto: 



 

Työryhmän käsityksen mukaan virasto sinänsä ei tule esteelliseksi. Virkamies sen sijaan 

voi tulla esteelliseksi hallintolain 28 §:ssä säädetyillä perusteilla.  

 

Käytännössä voi olla asianmukaista, että valvonta siirretään toiseen maistraattiin, mikä on 

mahdollista holhoustoimilain 47 §:n 2 momentin nojalla. Sen mukaan 

holhousviranomainen, jolle valvonta kuuluu, voi siirtää valvonnan toiselle 

holhousviranomaiselle, jos sillä jonka etua on valvottava, on kotikunta viimeksi mainitun 

holhousviranomaisen toimialueella tai jos siirto on muutoin tarpeen valvonnan kannalta. 

Ennen valvonnan siirtämistä on kuultava edunvalvojaa ja holhousviranomaista, jolle 

valvonta aiotaan siirtää. 

 

 

Vuosi 2011 

 
Rakentamattoman tontin vuokraaminen       15.3.2011/Liite 1 

Alaikäisen nimiin ollaan vuokraamassa kaupungilta rakentamatonta tonttia. Kaupungin 

kartastoinsinööri oli tiedustellut toimintaohjeita lainhuutoviranomaiselta (maanmittaustoimisto), josta 

hänelle oli kerrottu, että oikeustoimeen tulisi saada holhousviranomaisen lupa. Lainhuudatusta, 

erityisen oikeuden kirjaamista ja kiinnitystä koskevasta opetusmateriaalista ( ks liite Lainhuuto ym 

ohje: Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Kiinteistökoulutus I-IX, kohta 104.2.) voisi 

kieltämättä päätellä edunvalvojan tarvitsevan holhousviranomaisen luvan sekä maanvuokra- tai muun 

käyttöoikeuden luovuttamiseen tai vastikkeelliseen hankkimiseen rakennuksineen, mikäli oikeus 

voidaan maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle, että kategorisesti kaikkeen kiinteän 

omaisuuden tai kirjaamisvelvollisuuden alaisen käyttöoikeuden vuokraamiseen vajaavaltaiselle 

pidemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi kuin vuodeksi täysi-ikäisyyden 

alkamisesta.  

Maanmittaustoimiston näkemyksen mukaan se, että tontilla on rakennusoikeus ja tontille tullaan 

rakentamaan rakennus, olisi omiaan tekemään jo rakentamattoman tontin vuokraamisesta lupaa 

edellyttävän oikeustoimen. Holhoustoimilain 34 §:n sanamuoto ei kuitenkaan oman käsitykseni 

mukaan veny sellaisen rakentamattoman kiinteistön vuokraoikeuden hankkimiseen, jossa kiinteistöllä 

on rakennusoikeus vaan ei rakennusta. Hallituksen esityksestä ei saa tukea laajentavalle tulkinnalle 

eikä liioin Välimäen kirjoittamasta Holhoustoimilain pääpiirteet -kirjasta (3. painos, s. 99).  

Tein tontin vuokraamislupaan liittyvässä asiassa pikaisen kyselyn parille kollegalle ja lähtökohtaisesti 

rakentamattoman tontin vuokraamisen luvanvaraisuuteen suhtauduttiin kielteisesti. Samassa 

yhteydessä törmäsin kuitenkin mielenkiintoiseen pohdintaan siitä, millainen vuokratontilla sijaitsevan 

rakennuksen tulisi olla, että tontin vuokraamisesta tulisi yksiselitteisesti luvanvarainen. Asialla on 

sikäli käytännön merkitystä, että kaupan kohteena olevilla vuokratonteilla on joskus myös 

keskeneräisiä rakennuksia. Omasta puolestani hakisin vauhtia kiinteistöllä olevan rakennuksen 

käsitteeseen maankäyttö- ja rakennuslain 113 §:stä, jonka mukaisesti rakennus on ”kiinteä tai 

paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi 

edellyttää viranomaisvalvontaa” pois lukien 2. momentissa mainitut rakennelmat ja pienehköt 

laitokset. Viranomaisvalvonnan ulottuessa rakentamiseen jo varhaisessa vaiheessa, katsoisin 

rakennuksen perustuksetkin sekä holhoustoimilaissa että maankäyttö- ja rakennuslaissa huomioon 

otettaviksi rakennuksiksi. 



Tulkintaohje lupa-asioissa on ollut ainakin edellisen kymmenen vuoden aikana se, että lupasäännöksiä 

ei pitäisi tulkita laventavasti. Sain eilen maanmittauslaitokselta lisätäsmennystä heidän näkemykseensä 

tontinvuokraoikeuden hankkimisen luvanvaraisuutta koskevassa asiassa. Täsmennys lienee aiheellista 

saattaa asiassa aiemmin esittämäni ohella kehittämistyöryhmän tiedoksi. Tulkintavirheitä välttääkseni 

laitan kirjaamislakimiehen esittämät perustelut tähän suorana sitaattina:  

”Kirjaamismenettelyn käsikirjan sivulla 125 todetaan, että edunvalvojalla ei ole oikeutta ilman 
maistraatin lupaa tehdä oikeustoimia, jotka luetellaan HolhTL:n 34 §:ssä. Näitä ovat käsikirjan 
mukaan mm. "kiinteistön taikka MK 14:2:n mukaisen käyttöoikeuden luovuttaminen". Näin ollen lupa 
tarvitaan, jos kyseessä on (1) määräaikainen käyttöoikeus, joka (2) saadaan siirtää kolmannelle 
kiinteistön omistajaa kuulematta ja jos (3) alueella on tai sille saadaan sopimuksen mukaan rakentaa 
oikeudenhaltijalle kuuluvia rakennuksia tai laitteita.  

Maanmittauslaitoksen nettisivuilla julkaistulla kirjaamismenettelyn käsikirjalla pyritään edistämään 
kirjaamistoiminnan lainmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta. Ohjekirjassa kerrotaan, miten 
kirjaamiskäytännössä on eri kysymyksiin vakiintuneesti vastattu, ja esitetään näkemyksiä siitä, mikä 
on voimassa olevan oikeuden kanta käsillä olevissa tilanteissa. Varsinainen oikeuslähde ko. käsikirja ei 
luonnollisestikaan ole, mutta siihen asti, kunnes ohjeistusta muutetaan, noudatamme käsikirjaan 
kirjattua menettelyä.  

Itsekään en lue HolhTL:n 34 §:n 1-kohdan sanaa "rakennuksineen" merkitykseltään rajoittavana 
(soveltuisi ainoastaan, jos kohde on rakennettu), vaan lähinnä lisätietona (jos kiinteistöllä on 
rakennuksia, niin ne toki seuraavat sopimuksen mukana).” 

Kannanotto:  

Holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan edunvalvoja ei saa ilman 

holhousviranomaisen lupaa ” luovuttaa tai vastiketta antamalla hankkia kiinteää 

omaisuutta tai sellaista maanvuokra- tai muuta käyttöoikeutta rakennuksineen, joka 

voidaan maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle”.  

Pohdittavana on kysymys siitä, tarvitaanko vuokraamiseen lupa, jos vuokrattavalla 

tontilla ei ole rakennusta. Työryhmän näkemyksen mukaan sanonnalla ”maanvuokra- 

tai muu käyttöoikeus rakennuksineen” on vakiintuneesti tarkoitettu myös tilannetta, 

jossa maa-alueella ei ole rakennusta, mutta johon se on mahdollista rakentaa.  

Näin ollen, oikeustoimen pätevyyden varmistamiseksi, sopimukseen on syytä hakea 

lupa kunnes asiasta mahdollisesti saadaan tuomioistuimen ennakkoratkaisu.  

 

 
Uskotun miehen määräys yhteisomistussuhteen purkamista varten ( 6.10.2011/Liite 3) 

 

Oikeus on määrännyt uskotun miehen yhteisomistussuhteen purkamista varten liikehuoneistoon. 

Uskottu mies kysyy nyt, että tarvitseeko maistraatin luvan, kun toinen omistaja on edunvalvonnassa. 

Eli tarvitseeko liikehuoneistoon kauppaan luvan tai onko uskottu mies rinnastettavissa pesänjakajaan. 

Onko tullut vastaan tällaista kysymystä. 

 

 

Kannanotto:  

 

Holhoustoimilain 34 §:n lupasäännökset koskevat edunvalvojan velvollisuutta hakea lupa 

laissa mainituille oikeustoimille. Yhteisomistussuhteen purkamista varten määrättyä 



uskottua miestä nämä säännökset eivät koske, vaan hänen oikeuksistaan ja 

velvollisuuksistaan säädetään eräistä yhteisomistussuhteista annetussa laissa (180/1958). 

Laki ei edellytä, että yhteisomistuksen purkamista varten määrätyn uskotun miehen tulisi 

hakea holhousviranomaisen lupa toimilleen.   

 

 

 

 
 

 


