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1. Yleistä 
 

Tähän aineistoon on koottu pääosin maistraattien oikeusministeriöön lähettämiä tai Finlexissä 

julkaistuja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja, joissa on ollut kysymys ainakin osittain 

edunvalvontaa koskevasta asiasta. Aineisto sisältää siten julkaisemattomia tapauksia, joilla ei 

välttämättä ole laajaa yleistä merkitystä, mutta joista saattaa olla hyötyä maistraattien kehittäessä 

toimintaansa. 

 

Ne KHO:n ratkaisut, jotka on julkaistu Finlexissä, eivät pääsääntöisesti sisälly tähän 

tekstitiedostoon, vaan otsikosta on linkki Finlexiin. 

 

Ratkaisut on järjestetty aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Ratkaisuista on poistettu 

yksilöintitiedot ja osa käsittelytiedoista. Muutoin ratkaisutekstit ovat sellaisinaan.  

 

Aineistoon sisältyy haun helpottamiseksi asiasanaluettelo, johon sanat on valittu silmällä pitäen 

maistraattien tarvetta. 

 

Uusia korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia tapauksia voi toimittaa 

oikeusministeriöön mieluiten sähköisessä muodossa osoitteella maaria.rubanin@om.fi. Samaan 

osoitteeseen voi lähettää myös aineiston kehittämisehdotuksia.  

  

mailto:maaria.rubanin@om.fi


  

  

2. Asiasanahakemisto 
 

2.1. Asiasanat 

 

Alaikäinen 

Arvonlisävero 

Asiakasmaksu 

Asiakirjajulkisuus 

Edunvalvojan määrääminen 

Edunvalvojan palkkio 

Edunvalvojan sijainen 

Ennakkoperintö 

Holhousasioiden rekisteri 

Kuuleminen 

Lahjavero 

Lahjoitus 

Lesken hallintaoikeus 

Lupa-asia 

Lääkärinlausunto 

Maistraatin harkintavalta 

Maistraatin toimivalta 

Maksut 

Osakeyhtiö 

Oikeustoimikelpoisuus 

Ositus 

Ostopalvelu 

Perinnönjako 

Perinnöstä luopuminen 

Prosessiedunvalvojan tarve 

Tasinko 

Toimeentulotuki 

Valituskelpoinen päätös 

Valitusoikeus 

Verotus 

Vuositili 

Yhtiö 

 

  



  

  

2.2. Asiasanat ja otsikot 

 

Alaikäinen 

Alaikäinen – lahjavero – yhtiö: 5.1.2011, Dno 2341/2/09 (Finlex KHO 2011:1) 

Arvonlisävero 

Arvonlisävero – ostopalvelu: 16.4.2013, Dno 1128/2/12 (Finlex KHO 2013:67) 

Asiakasmaksu 

Asiakasmaksu – maksu: 22.12.2014, Dno 80/3/12, (Finlex, KHO 2014:186)  

Asiakirjajulkisuus 

Asiakirjajulkisuus: 13.6.2012, Dno 4042/1/10 

Asiakirjajulkisuus: 21.8.2009, Dno 3508/1/07 ja 3523/1/07 (Finlex) 

Edunvalvojan määrääminen 

Edunvalvojan määrääminen – maistraatin toimivalta: 6.2.2002, Dno 2248/1/01 (Finlex) 

Edunvalvojan määrääminen – maistraatin toimivalta: 4.2.2002, Dno 2229/1/01 

Edunvalvojan palkkio 

Edunvalvontapalkkio – verotus: 12.1.2010, Dno 4027/2/08 (Finlex) 

Edunvalvojan palkkio – toimeentulotuki: 1.12.2008, Dno 3578/3/07 (Finlex KHO 2008:85) 

Edunvalvojan sijainen 

Edunvalvojan sijainen – osakeyhtiö – verotus: 5.1.2011, Dno 2341/2/09 (Finlex KHO 2011:1) 

Edunvalvojan sijainen – valitusoikeus: 31.8.2004, Dno 904/1/02 

Ennakkoperintö 

Lupa-asia – ennakkoperintö – valituskelpoinen päätös: 16.3.2005, Dno 64/1/03 

Holhousasioiden rekisteri 

Holhousasioiden rekisteri – kuuleminen: 4.2.2005, Dno 3556 ja 3625/2/03 

Holhousasioiden rekisteri: 30.1.2002, Dno 934/3/01  

Kuuleminen 

Holhousasioiden rekisteri – kuuleminen: 4.2.2005, Dno 3556 ja 3625/2/03 

Holhousasioiden rekisteri: 30.1.2002, Dno 934/3/01  

Lahjavero 

Alaikäinen – lahjavero – yhtiö: 5.1.2011, Dno 2341/2/09 (Finlex KHO 2011:1) 

Lahjoitus 

Oikeustoimikelpoisuus – lahjoitus – maistraatin harkintavalta: 24.6.2004, Dno 3215/1/02  

Lesken hallintaoikeus 

Lesken hallintaoikeus: 3.12.2012, Dno 1298/1/11 (Finlex KHO 2012:106) 

 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100021
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2013/201301279
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2014/201403986
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2009/200901989
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2002/200200232
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2010/201000019
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2008/200803063
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100021
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201203335


  

  

Lupa-asia 

Lupa – ositus – perinnönjako 3.12.2012, Dno 1298/1/11, (Finlex KHO 2012:106) 

Lupa-asia – valitusoikeus: 26.9.2012, Dno 829/1/11 (Finlex KHO 2012:2551) 

Lupa-asia – perinnönjako – valitusoikeus: 30.9.2009, Dno 1845/2/09 

Lupa-asia – valituskelpoinen päätös: 9.11.2007, Dno 2620/3/06  

Lupa-asia – perinnöstä luopuminen: 21.3.2006, Dno 1772/2/05  

Lupa-asia – ositus – tasinko: 20.1.2006, Dno 1786/2/04 (Finlex KHO:2006:1) 

Lupa-asia – ositus – perinnönjako: 22.12.2005, Dno 2187/2/04  

Lupa-asia – ennakkoperintö – valituskelpoinen päätös: 16.3.2005, Dno 64/1/03 

Lupa-asia – perinnöstä luopuminen: 21.2.2003, Dno 1720/1/02 (Finlex)  

Lupa-asia – perinnöstä luopuminen: 18.2.2003, Dno 1408/1/02 

Lääkärinlausunto 

Lääkärinlausunto – maksu: 13.1.2003, Dno 3253/1/01 (Finlex) Koko teksti 

Maistraatin harkintavalta 

Oikeustoimikelpoisuus – lahjoitus – maistraatin harkintavalta: 24.6.2004, Dno 3215/1/02  

Maistraatin toimivalta 

Edunvalvojan määrääminen – maistraatin toimivalta: 6.2.2002, Dno 2248/1/01 (Finlex) 

Edunvalvojan määrääminen – maistraatin toimivalta: 4.2.2002, Dno 2229/1/01 

Maksut 

Asiakasmaksu – maksu: 22.12.2014, Dno 80/3/12, (Finlex, KHO 2014:186)  

Lääkärinlausunto – maksu: 13.1.2003, Dno 3253/1/01 (Finlex) Koko teksti 

Osakeyhtiö 

Edunvalvojan sijainen – osakeyhtiö – verotus: 5.1.2011, Dno 2341/2/09 (Finlex KHO 2011:1) 

Oikeustoimikelpoisuus 

Oikeustoimikelpoisuus – lahjoitus – maistraatin harkintavalta: 24.6.2004, Dno 3215/1/02  

Ositus 

Lupa – ositus – perinnönjako 3.12.2012, Dno 1298/1/11, (Finlex KHO 2012:106) 

Lupa-asia – ositus – tasinko: 20.1.2006, Dno 1786/2/04 (Finlex KHO 2006:1) 

Lupa-asia – ositus – perinnönjako: 22.12.2005, Dno 2187/2/04  

Ostopalvelu 

Ostopalvelu – arvonlisävero: 16.4.2013, Dno 1128/2/12 (Finlex KHO 2013:67) 

Perinnönjako 

Lupa – ositus – perinnönjako 3.12.2012, Dno 1298/1/11, (Finlex KHO 2012:106) 

Lupa-asia – perinnönjako – valitusoikeus: 30.9.2009, Dno 1845/2/09 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201203335
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201202551
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2006/200600064
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2003/200300406
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2003/200300036
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2002/200200232
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2014/201403986
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2003/200300036
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201203335
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2006/200600064
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2013/201301279
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201203335


  

  

Perinnöstä luopuminen 

Lupa-asia – perinnöstä luopuminen: 21.3.2006, Dno 1772/2/05  

Lupa-asia – ositus – perinnönjako: 22.12.2005, Dno 2187/2/04  

Lupa-asia – perinnöstä luopuminen: 21.2.2003, Dno 1720/1/02 (Finlex)  

Lupa-asia – perinnöstä luopuminen: 18.2.2003, Dno 1408/1/02 

Prosessiedunvalvojan tarve 

Prosessiedunvalvojan tarve: 4.11.2002 (Finlex KHO 2002:70) 

Tasinko 

Lupa-asia – ositus – tasinko: 20.1.2006, Dno 1786/2/04 (Finlex KHO 2006:1) 

Toimeentulotuki 

Edunvalvojan palkkio – toimeentulotuki: 1.12.2008, Dno 3578/3/07 (Finlex KHO 2008:85) 

Valituskelpoinen päätös 

Lupa-asia – valituskelpoinen päätös: 9.11.2007, Dno 2620/3/06  

Lupa-asia – ennakkoperintö – valituskelpoinen päätös: 16.3.2005, Dno 64/1/03 

Vuositili – valituskelpoinen päätös: 3.5.2004, Dno 1259/1/02 (Finlex KHO 2004:44) 

Valitusoikeus 

Valitusoikeus – Lupa-asia: 26.9.2012, Dno 829/1/11 (Finlex KHO 2012:2551) 

Lupa-asia – perinnönjako – valitusoikeus: 30.9.2009, Dno 1845/2/09 

Edunvalvojan sijainen – valitusoikeus: 31.8.2004, Dno 904/1/02 

Verotus 

Edunvalvojan sijainen – osakeyhtiö – verotus: 5.1.2011, Dno 2341/2/09 (Finlex KHO 2011:1) 

Edunvalvontapalkkio – verotus: 12.1.2010, Dno 4027/2/08 (Finlex) 

Vuositili 

Vuositili – valituskelpoinen päätös: 3.5.2004, Dno 1259/1/02 (Finlex KHO 2004:44) 

Yhtiö 

Alaikäinen – lahjavero – yhtiö: 5.1.2011, Dno 2341/2/09 (Finlex KHO 2011:1) 

 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2003/200300406
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2002/200202802
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2006/200600064
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2008/200803063
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2004/200400975
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201202551
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2010/201000019
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2004/200400975
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100021


  

  

3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä 
 

3.1. Luettelo ratkaisuista aikajärjestyksessä 

 

Asiakasmaksu – maksu: 22.12.2014, Dno 80/3/12, (Finlex, KHO 2014:186)  

Arvonlisävero – ostopalvelu: 16.4.2013, Dno 1128/2/12, (Finlex, KHO 2013:67) 

Lupa – ositus – perinnönjako: 3.12.2012, Dno 1298/1/11, (Finlex, KHO 2012:106) 

Lupa – valitusoikeus: 26.9.2012, Dno 829/1/11 (Finlex, KHO 2012:2551) 

Asiakirjajulkisuus: 13.6.2012, Dno 4042/1/10 

Lesken hallintaoikeus: 3.12.2012, Dno 1298/1/11 (Finlex KHO 2012:106) 

Alaikäinen – lahjavero – yhtiö: 5.1.2011, Dno 2341/2/09 (Finlex KHO 2011:1) 

Edunvalvojan sijainen – osakeyhtiö – verotus: 5.1.2011, Dno 2341/2/09 (Finlex KHO 2011:1) 

Edunvalvontapalkkio – verotus: 12.1.2010, Dno 4027/2/08 (Finlex) 

Lupa-asia – perinnönjako – valitusoikeus: 30.9.2009, Dno 1845/2/09 

Asiakirjajulkisuus: 21.8.2009, Dno 3508/1/07 ja 3523/1/07 (Finlex) 

Edunvalvojan palkkio – toimeentulotuki: 1.12.2008, Dno 3578/3/07 (Finlex KHO 2008:85) 

Lupa-asia – valituskelpoinen päätös: 9.11.2007, Dno 2620/3/06  

Lupa-asia – perinnöstä luopuminen: 21.3.2006, Dno 1772/2/05  

Lupa-asia – ositus – tasinko: 20.1.2006, Dno 1786/2/04 (Finlex KHO:2006:1) 

Lupa-asia – ositus – perinnönjako: 22.12.2005, Dno 2187/2/04  

Lupa-asia – ennakkoperintö – valituskelpoinen päätös: 16.3.2005, Dno 64/1/03 

Holhousasioiden rekisteri – kuuleminen: 4.2.2005, Dno 3556 ja 3625/2/03 

Edunvalvojan sijainen – valitusoikeus: 31.8.2004, Dno 904/1/02 

Oikeustoimikelpoisuus – lahjoitus, maistraatin harkintavalta: 24.6.2004, Dno 3215/1/02  

Vuositili – valituskelpoinen päätös: 3.5.2004, Dno 1259/1/02 (Finlex KHO 2004:44) 

Lupa-asia – perinnöstä luopuminen 21.2.2003, Dno 1720/1/02 (Finlex) 

Lupa-asia – perinnöstä luopuminen 18.2.2003, Dno 1408/1/02 

Lääkärinlausunto – maksu: 13.1.2003 (Finlex) Koko teksti  

Prosessiedunvalvojan tarve: 4.11.2002 (Finlex KHO 2002:70) 

Edunvalvojan määrääminen – maistraatin toimivalta: 6.2.2002, Dno 2248/1/01 (Finlex) 

Edunvalvojan määrääminen – maistraatin toimivalta: 4.2.2002, Dno 2229/1/01 

Holhousasioiden rekisteri 30.1.2002, Dno 934/3/01  

 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2014/201403986
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2013/201301279
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201203335
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2012/201202551
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201203335
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100021
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201100021
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2010/201000019
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2009/200901989
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2008/200803063
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2006/200600064
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2004/200400975
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2003/200300406
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2003/200300036
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2002/200202802
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2002/200200232


  

  

3.2. Ratkaisut aikajärjestyksessä 

 

KHO 13.6.2012 

 

Antopäivä 13.6.2012  

Diaarinumero 4042/1/10  

Taltionumero 1664 

 

ASIAKIRJAJULKISUUS 

 

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus  

 

Päätös, jota valitus koskee  

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 28.10.2010 nro 10/0752/3  

 

Asian käsittely Hämeenlinnan maistraatissa  

 

B on Hämeenlinnan maistraatille 16.3.2010 saapuneessa kirjelmässään pyytänyt saada kirjallisesti 

tiedon siitä, kuka on tehnyt maistraatille pyynnön selvittää hänen edunvalvonnan tarvettaan. 

Kirjelmän on laatinut hänen omaishoitajansa ja sen ovat allekirjoittaneet sekä B että hänen 

omaishoitajansa.  

 

Ilmoituksen tekijä on maistraatin varattua hänelle tilaisuuden lausua asiassa pyytänyt, että tietoa ei 

anneta B:lle.  

 

Hämeenlinnan maistraatti on päätöksellään 25.3.2010 päättänyt antaa B:lle tiedon siitä, kuka on 

pyytänyt maistraattia selvittämään hänen edunvalvonnan tarvettaan. 

  

Maistraatin päätöksen perusteluina on todettu, että maistraatti ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin 

edunvalvojan määräämiseksi B:lle, ja lausuttu muun ohella, että ilmoittaja on lausumassaan epäillyt 

lähinnä sitä, että tietoa kysytään kolmannen henkilön intressissä ja että tiedon antaminen voisi olla 

vahingollinen B:n läheisille ihmissuhteille. Toisaalta ilmoituksen tekijä on myös todennut voivansa 

antaa tiedon B:lle henkilökohtaisesti, jos hän tätä häneltä tiedustelisi. Ilmoituksen tekijä ei ole edes 

väittänyt, että hänen henkilökohtainen turvallisuutensa ja hänen henkilökohtaiset suhteensa B:hen 

vaarantuisivat tiedon antamisen myötä. Näin ollen maistraatti katsoo, että erittäin tärkeä yksityinen 

etu ei estä pyydetyn tiedon antamista. Ilmoituksen tekijä ei ole tuonut esille, mitä hän tässä ta-

pauksessa tarkoittaa erittäin tärkeän yleisen edun vaarantumisella, mikäli tieto annetaan.  

 

Maistraatin päätöksessä on sovellettuina oikeusohjeina mainittu holhoustoimesta annetun lain 91 § 

ja 92 §:n 1 ja 2 momentti sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 § ja 24 §:n 1 

momentin 15 kohta. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n valituksen 

Hämeenlinnan maistraatin päätöksestä ja todennut, että maistraatti voi antaa pyydetyn tiedon 

hallinto-oikeuden päätöksen saatua lainvoiman.  



  

  

 

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluina on lausutun seuraavaa:  

 

Sovellettavat säännökset  

 

Holhoustoimesta annetun lain 1 §:n mukaan holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden 

henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn 

vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. 

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaan salassa 

pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät 

tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä 

seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai 

ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle. 

  

Saman lain 11 §:n 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai 

velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä 

viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa 

hänen asiansa käsittelyyn. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan asianosaisella, hänen 

edustajallaan ja avustajallaan ei ole edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta asiakirjaan, josta 

tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin 

tärkeätä yksityistä etua.  

 

Asiassa esitetty selvitys ja johtopäätös 

  

Hämeenlinnan maistraatille on 16.12.2009 tehty ilmoitus B:n mahdollisesta edunvalvonnan 

tarpeesta, minkä johdosta maistraatti oli selvittänyt kyseistä asiaa ja jättänyt sen sillensä, koska 

edunvalvonnan tarvetta ei ollut ilmennyt. Puheena oleva edunvalvontailmoitus sisältää tietoja 

viranomaisen tehtäväksi säädetystä valvontatoimeen liittyvästä seikasta ja on holhoustoimesta 

annetun lain 92 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n I momentin 15 

kohdan säännösten perusteella salassa pidettävä, koska tiedon antaminen siitä vaarantaisi 

holhoustoimesta annetun lain I §:ssä tarkoitetun valvonnan ja sen tarkoituksen toteuttamisen ja olisi 

ilman painavaa syytä omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osallisille. 

 

B:n mahdollista edunvalvonnan tarvetta koskeva selvitystyö oli käynnistynyt kyseisen 

edunvalvontailmoituksen johdosta ja ilmoitus on näin ollen vaikuttanut kyseisen asian käsittelyyn 

maistraatissa. B:llä, jonka etua ja oikeutta asia on koskenut, on siten viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain II §:n I momentissa ilmaistun pääsäännön mukaan oikeus asianosaisena 

saada asiaa käsitelleeltä maistraatilta tieto kyseisen sivullisiin nähden salassa pidettävän 

ilmoitusasiakirjan sisällöstä. 

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n 2 momentin I kohdan säännös edellyttää 

intressivertailua ja -punnintaa. Säännöstä sovellettaessa on pyrittävä erilaiset intressit 

tasapainotetusti huomioon ottavaan ratkaisuun tietojen antamista harkittaessa. Viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta annetun lain I §:n ja 17 §:n I momentin säännökset huomioon ottaen kyseisen 

lain tiedonsaannin rajoittamista koskevia säännöksiä on tulkittava suppeasti. 

 

Edunvalvontailmoituksen tekijä ei ole halunnut, että tieto edunvalvontailmoituksesta ja sen tekijästä 

ilmaistaan B:lle, koska tiedon antaminen loukkaisi valittajan yksityisyyden suojaa, viranomaisen 

vaitiolovelvollisuutta, vaikeuttaisi läheisiä ihmissuhteita ja muiden vastaavien edunvalvonta-



  

  

asioiden asianmukaista ja luottamuksellista hoitamista ja koska B ei itse ole pyytänyt tietoa 

edunvalvontailmoituksen tekijästä. Edunvalvontailmoituksen tekijä on väittänyt, että B ei kykene 

itse hoitamaan taloudellisia asioitaan. 

 

Maistraatti on selvittänyt B:n edunvalvonnan tarvetta hankkimalla hänen terveydentilastaan lääkärin 

lausunnon. Terveyskeskuslääkäri on tutkinut B:n vastaanotollaan 29.12.2009. Lausunnossaan 

terveyskeskuslääkäri on todennut johtopäätöksenään, että tutkittava ei hyödy edunvalvojan palve-

luista eikä sellaista ole tarpeellista hänelle määrätä. Tutkittu ymmärtää rahan arvon ja edunvalvojan 

merkityksen. Häntä voidaan tässä asiassa henkilökohtaisesti kuulla. Lääkärin antama lausunto on 

keskeisiltä osin perustunut lääkärin omiin havaintoihin ja noin 10 vuoden hoitosuhteeseen, eikä sen 

luotettavuutta ole syytä epäillä. Kyseinen lausunto osoittaa, että B on itse halunnut tiedon 

edunvalvontailmoituksen tekijästä, vaikka sitä koskeva pyyntö oli laadittu avustajaa käyttäen.  

 

Tietojen antaminen edunvalvontailmoituksen tekijästä saattaa jossain määrin aiheuttaa haittaa 

holhousviranomaisten sinänsä tärkeälle holhoustoimesta annetun lain 91 §:ssä tarkoitetulle 

tiedonsaannille ja edunvalvontailmoituksen kohteena olevan henkilön läheisille ihmissuhteille. 

Edunvalvontailmoituksen tekijä ei ole kuitenkaan esittänyt eikä asiassa ole muutoinkaan ilmennyt 

sellaisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa 

tarkoitettuja seikkoja, joiden perusteella hänen turvallisuutensa tai muu hänen tai toisen henkilön 

erittäin tärkeä yksityinen etu vaarantuisi, mikäli tieto edunvalvontailmoituksen tekijästä annettaisiin 

B:lle. Kyseinen toimenpide ei myöskään sillä tavoin vaaranna holhoustoimen tiedonsaantia, että se 

olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua. Pyydettyjen tietojen luovuttamiselle B:lle ei näin ollen ole 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaista estettä. 

Maistraatin päätöstä ei ole syytä muuttaa. 

 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

 

A:n on valituksessaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä katsottava vaatineen hallinto-

oikeuden ja maistraatin päätösten kumoamista. Hän on lausunut muun ohella seuraavaa: 

 

B:lle on ilmoitettu henkilökohtaisesti, kuka ilmoituksen tekijä oli, koska hän saa olla siitä itse 

tietoinen. Hän saa kertoa tiedon muille halutessaan. 

 

Ilmoituksen tekijän yksityisyyden suojaan kuuluu, ettei hänen nimensä tule muiden kuin B:n 

tietoon. Ilmoituksen tekijälle oli ilmoitusta tehtäessä kerrottu, ettei hänen henkilöllisyytensä tule 

ulkopuolisten tietoon. 

 

B ei muista laatineensa pyyntöä saada tieto siitä, kuka oli tehnyt maistraatille pyynnön selvittää 

hänen edunvalvonnan tarvettaan eikä hän muista saaneensa hallinto-oikeuden päätöstä eikä päätöstä 

löydy myöskään hänen kotoaan. B ei pysty hakemaan postia postilaatikosta eikä postista, vaan hän 

on antanut postiasioiden hoitamista varten valtakirjan avustajalle. Sama avustaja oli auttanut myös 

tietopyynnön laatimisessa maistraatille. Tässä tapauksessa ei voida taata kirjesalaisuutta eli tieto il-

moituksen tekijästä voi joutua ulkopuolisten sukulaisten tietoon. 

 

Ilmoituksen tekijän henkilöllisyyden tuleminen ulkopuolisten sukulaisten tietoon vaikeuttaisi B:n 

elämää, koska sukulaiset ovat tärkeitä ja pitävät nyt yhdessä huolta hänestä. B tarvitsee kaikkien 

sukulaisten tuen selvitäkseen päivittäisistä askareista, vaikka hänelle on nimetty omaishoitaja.  

 

Hämeenlinnan maistraatti on lausunnossaan esittänyt, että valitus hylätään. 

 



  

  

Muutoksenhakija on vastaselityksessään esittänyt muun ohella seuraavaa:  

 

Hän on ilmoittanut henkilökohtaisesti B:lle, kuka ilmoituksen tekijä oli. Koska ilmoittajan 

yksityisyyden suojaa ei voida taata lähettämällä tieto kirjallisena B:lle, hän on pyytänyt, ettei hänen 

nimeään kerrota.  

 

Ilmoittajan perhe on jo joutunut B:n omaishoitajan painostamaksi. Tämä henkinen painostus ei ole 

hyväksi kenellekään. Sukulaiset ovat B:lle hyvin tärkeitä, eikä hän halua sukulaisten välille riitaa, 

mikä tässä tilanteessa väkisin heijastuisi myös hänen läheisten auttajiensa välisiin ihmissuhteisiin, 

mistä B itse kärsisi. 

  

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu  

 

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.  

 

Valitus hylätään. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.  

 

Perustelut  

 

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja 

päätöksessä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja 

asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.  

 

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.  

 

Korkein hallinto-oikeus:  

Kari Kuusiniemi, Sakari Vanhala, Liisa Heikkilä, Anne E. Niemi, Hannu Ranta (t)  

Asian esittelijä, esittelijäneuvos Mikko Rautamaa  

 

KHO 5.1.2011 

 

Antopäivä: 5.1.2011 

Diaarinumero: 2341/2/09 

Taltio: 21 

ALAIKÄINEN – LAHJAVERO - YHTIÖ 

Alaikäiselle oli maistraatin päätöksellä määrätty edunvalvojan sijainen, joka tulisi toimimaan 

yhtiön hallituksessa alaikäisen täysi-ikäiseksi tuloon saakka, minkä jälkeen alaikäinen 

tultaisiin valitsemaan yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Koska osakeyhtiölain 

mukaan vajaavaltainen ei voi toimia yhtiön hallituksen jäsenenä, eikä yhtiön hallituksen 

jäsenenä voi toimia jonkun osakkaan lukuun, kysymys ei ollut tilanteesta, jossa lahjansaaja 

tulisi jatkamaan yritystoimintaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

lahjaksi saaduilla varoilla. Se, että säännöksen soveltamisen edellytyksiä arvioitiin eri tavoin 

alaikäisen ja täysi-ikäisen osalta, ei ollut Suomen perustuslain 6 §:n vastaista. 

Ennakkoratkaisu.  

Perintö- ja lahjaverolaki 55 § 

Suomen perustuslaki 6 §  



  

  

Päätös, josta valitetaan  

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 16.6.2009 nro 09/0862/3 

Asian aikaisempi käsittely  

C on pyytänyt ennakkoratkaisua muun muassa siitä, sovelletaanko perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 

säännöstä tilanteeseen, jossa hakija myisi alaikäiselle lapselleen D:lle (s. 9.2.1993) X Oy:n B-

osakkeita 150 000 euron kauppahinnalla siten, että myytävä osakemäärä vastaa 10 prosenttia yhtiön 

osakekannasta. Hakemuksessa on muun ohella todettu, että luovutustilanteessa lahjansaajaa 

edustaisi maistraatin määräämä edunvalvojan sijainen, joka myös toimisi ennen lahjansaajan täysi-

ikäiseksi tuloa yhtiön hallituksessa lahjansaajan lukuun. Täysi-ikäiseksi tultuaan lahjansaaja 

valittaisiin yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 

Verovirasto on päätöksellään ennakkoratkaisunaan selittänyt, että D:hen ei voida soveltaa 

huojennussäännöstä hänen alaikäisyytensä vuoksi. D:lle määrättävä lahjavero lasketaan käyvän 

arvon eli 264 734 euron ja toteutuneen kauppahinnan (150 000 euroa) välisestä määrästä 

ensimmäisessä veroluokassa. Päätöksensä perusteluina verovirasto on lausunut muun ohella, että 

osakeyhtiölain 6 luvun 10 §:n mukaan vajaavaltainen ei voi olla osakeyhtiön hallituksen jäsenenä, 

minkä lisäksi on huomattava, että holhoustoimesta annetun lain 34 §:n mukaan edunvalvoja ei saa 

ilman holhousviranomaisen lupaa päämiehensä puolesta ryhtyä harjoittamaan elinkeinoa 

päämiehensä lukuun tai tehdä sopimusta avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamisesta 

taikka tällaiseen yhtiöön liittymisestä. 

C on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että veroviraston antama ennakkoratkaisu 

kumotaan D:tä koskevalta osalta ja uutena ennakkoratkaisuna selitetään, että kauppaan sovelletaan 

perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaista huojennusta hänenkin osaltaan ja että lahjaveroa ei näin 

ollen maksuunpanna, jos D ostaa 10 prosenttia X Oy:n osakekannasta 150 000 euron 

kauppahinnalla. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu  

Hallinto-oikeus on hylännyt C:n valituksen. Perusteluinaan hallinto-oikeus on todennut seuraavaa. 

Sovellettavat säännökset 

Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin mukaan lahjaverosta jätetään verovelvollisen 

verovirastolle ennen verotuksen toimittamista tekemästä pyynnöstä osa maksuunpanematta, jos 1) 

veronalaiseen lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa niistä, 2) verovelvollinen jatkaa lahjana 

saaduilla varoilla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista tai muuta yritystoimintaa 

lahjana saadulla maatilalla tai näin saadussa yrityksessä ja 3) edellä 1 kohdassa tarkoitetusta 

maatilasta, muusta yrityksestä tai niiden osasta määrätyn lahjaveron suhteellinen osa koko verosta 

on suurempi kuin 850 euroa. Saman pykälän 5 momentin mukaan, jos maatilan, muun yrityksen tai 

sen osan luovutus 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on osittain vastikkeellinen ja 

vastike on enemmän kuin 50 prosenttia käyvästä arvosta, maatilaan, muuhun yritykseen tai sen 

osaan kohdistuva lahjavero jätetään kokonaan maksuunpanematta. 

Lain 57 §:n mukaan edellä 55 §:ssä tarkoitetaan maatilan tai muun yrityksen osalla myös vähintään 

yhtä kymmenesosaa maatilan tai yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. 



  

  

Asiassa saatu selvitys 

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan hakija C:n (s. 1964) on tarkoitus toteuttaa sukupolvenvaihdos 

X Oy:ssä, jonka osakekannan hän kokonaan omistaa ja jonka toimitusjohtajana ja hallituksen 

ainoana varsinaisena jäsenenä hän toimii. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 20.5.1977 ja 

harjoittaa pääasiallisena liiketoimintanaan päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa marketmyymälänä. 

Yhtiön palveluksessa on 31.8.2007 päättyneen tilikauden aikana ollut keskimäärin 19 henkilöä. 

Yhtiön osakekanta koostuu yhdeksästä A-osakkeesta ja kahdeksasta B-osakkeesta siten, että A-

osakkeella on 20 ääntä ja B-osakkeella yksi ääni. 

Hakijan tarkoituksena on toteuttaa sukupolvenvaihdos siten, että hän myisi D:lle (s. 1993) ja toiselle 

lapselleen (s. 1991) kummallekin 10 prosentin osuuden yhtiön osakekannasta kauppahintaan, joka 

ylittää 50 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta. Lisäksi hakija lahjoittaisi 10 prosenttia yhtiön 

osakekannasta puolisolleen (s. 1964). Sekä myytävät että lahjoitettavat osakkeet olisivat yhtiön B-

osakkeita ja luovutusten jälkeen lapset ja puoliso omistaisivat yhteensä 30 prosenttia yhtiön 

osakekannasta. 

Ennakkoratkaisuhakemuksesta ilmenee edelleen, että ennen mainittuja luovutuksia hakijan 

tarkoituksena on järjestää yhtiössä maksuton osakeanti, jossa hakija merkitsee yhtiön liikkeelle 

laskemia uusia A-osakkeita siten, että yhdeksää vanhaa A-osaketta kohden merkitään 61 uutta A-

osaketta ja kahdeksaa vanhaa B-osaketta kohden merkitään 22 uutta B-osaketta. Osakeannin jälkeen 

yhtiössä olisi näin ollen yhteensä 70 kappaletta A-osakkeita ja 30 kappaletta B-osakkeita. Uusien 

osakkeiden äänimäärät vastaisivat vanhojen osakkeiden äänimääriä. Hakija omistaisi kaikki yhtiön 

osakkeet osakeannin jälkeen ennen luovutuksia. Luovutusten jälkeen hakija omistaisi kaikki yhtiön 

A-osakkeet eli 70 prosenttia yhtiön osakekannasta ja luovutuksensaajat kukin 10 kappaletta B-

osakkeita eli kukin 10 prosenttia yhtiön osakekannasta. Äänivaltasuhteet jakautuisivat luovutusten 

jälkeen siten, että hakijalla olisi 97,9 prosenttia ja luovutuksensaajilla kullakin 0,70 prosenttia 

yhtiön äänivallasta. Hakija on ilmoittanut, että hänen luovutuksensaajina olevat lapsensa valittaisiin 

yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi heidän tultuaan täysi-ikäisiksi, mitä ennen yhtiön 

hallituksessa toimisi maistraatin määräämä edunvalvojan sijainen lasten lukuun. Osakkeiden 

kauppahinta jäisi lasten korottomaksi velaksi hakijalle. 

Asiakirjoihin on liitetty maistraatin päätös 4.12.2008, jonka mukaan päämiehille, alaikäisille D:lle 

ja tämän vanhemmalle sisarelle on määrätty lakimääräisten edunvalvojien sijainen edustamaan 

päämiehiä ja valvomaan heidän etuaan ja oikeuttaan oikeustoimissa, joissa on kysymys 150 000 

euron suuruisen lainan ottamisesta kummankin päämiehen nimiin erikseen heidän isältään C:ltä, 10 

prosentin osuuden ostamisesta X Oy:n osakekannasta kummankin päämiehen nimiin erikseen C:ltä 

sekä X Oy:n hallituksessa toimimisesta päämiesten lukuun. Päätöksen mukaan päämiehet ovat 

antaneet kirjallisen suostumuksen sijaisen määräämiseksi tehtävään. 

Maistraatti on lisäksi päätöksellään 4.12.2008 myöntänyt määrätylle edunvalvojan sijaiselle 

päämiestensä, D:n ja hänen vanhemman sisarensa, puolesta luvan ottaa C:ltä kummankin 

päämiehen nimiin erikseen 150 000 euron suuruisen korottoman ja vakuudettoman lainan X Oy:n 

osakkeiden hankintaa varten sekä vastiketta antamalla hankkia C:ltä kummankin päämiehen nimiin 

erikseen 10 prosentin omistusosuuden sanotun yhtiön osakekannasta enintään 150 000 euron 

kauppahinnasta. Päätöksen mukaan päämiehet ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa 

oikeustoimiin. 

Hallinto-oikeuden arviointi ja johtopäätökset 



  

  

Verovirasto on valituksenalaisella päätöksellään katsonut, ettei D:n lahjaverotuksessa voida 

soveltaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaa säännöstä hänen 

alaikäisyytensä vuoksi. Ennakkoratkaisun antamisen ajankohtana D on ollut 15-vuotias. 

Esillä olevassa tapauksessa, kun otetaan huomioon D:n ikä ja se, ettei hän voisi alaikäisyydestä 

johtuvan vajaavaltaisuuden vuoksi toimia vielä useaan vuoteen henkilökohtaisesti yhtiön 

hallituksen jäsenenä ja osallistua täten tosiasiallisesti yhtiön johtamiseen, ei kysymys hänen 

kohdallaan ole yritystoiminnan jatkamisesta siten kuin perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä 

tarkoitetaan. Alaikäisen lahjansaajan ei voida katsoa jatkavan yritystoimintaa sillä perusteella, että 

hänelle määrätty edunvalvojan sijainen valittaisiin osakeyhtiön hallitukseen. D:llä ei näin ollen ole 

hakemuksessa kuvattuihin olosuhteisiin ja valituksenalaiseen päätökseen nähden oikeutta 

mainitussa lainkohdassa tarkoitettuun huojennukseen eikä annettua ennakkoratkaisua ole ilmennyt 

hänen osaltaan syytä muuttaa. 

Asia ei ole hallinto-oikeuden ratkaistavana toisen suunnitellun lahjansaajan osalta. Edellytykset 

perintö- ja lahjaverolain 55 §:n huojennussäännöksen soveltamiselle tutkitaan kunkin lahjansaajan 

osalta erikseen. Veroviraston ennakkoratkaisu ei ole rikkonut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa  

C on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-

oikeuden päätös ja veroviraston ennakkoratkaisu kumotaan nyt kysymyksessä olevalta osalta ja 

uutena ennakkoratkaisuna selitetään, että perintö- ja lahjaverolain 55 §:n huojennusta sovelletaan 

D:n saamaan lahjaan ja että lahjavero jätetään maksuunpanematta, jos D ostaa 10 prosenttia X Oy:n 

osakekannasta 150 000 euron kauppahinnalla. 

Keskeisinä perusteina vaatimukselleen C on esittänyt, että perintö- ja lahjaverolain 1 §:n perusteella 

alaikäinen ei lahjaveron suorittamisvelvollisuutensa osalta poikkea täysi-ikäisestä lahjansaajasta. 

Myöskään perintö- ja lahjaverolain 55 § ei tee millään tavalla eroa täysi-ikäisen ja alaikäisen 

jatkajan välillä. Alaikäisen taloudellisten asioiden hoitamisesta on erikseen säädetty muualla 

lainsäädännössä. Perusteita hallinto-oikeuden tulkinnalle ei ole löydettävissä myöskään nykyisen 

perintö- ja lahjaverolain huojennussäännöksen tai sitä edeltäneiden huojennussäännösten 

lainvalmistelutöistä. Näin ollen sukupolvenvaihdoshuojennusta on sovellettava myös alaikäiseen 

lahjansaajaan. Kaupan kohteena on perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitettu yritys, 

omistusosuus täyttää sanotun lain 57 §:n mukaiset edellytykset ja yritystoimintaa jatketaan D:n 

lukuun, joten hänelle tulee myöntää perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitettu huojennus. 

Oikeuskäytännössä alaikäiselle on myönnetty sukupolvenvaihdoshuojennus sillä perusteella, että 

maatilataloutta tai yritystoimintaa jatketaan hänen lukuunsa ja että hän itse jatkaa toimintaa täysi-

ikäiseksi tultuaan. Myös oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että alaikäisen ollessa perinnön- tai 

lahjansaajana, hänelle on myönnettävä sukupolvenvaihdoshuojennus, mikäli yritystoimintaa 

jatketaan hänen lukuunsa. Hallinto-oikeuden ja veroviraston tulkinnalle ei siten ole tukea 

lainsäädännössä, oikeuskäytännössä tai oikeuskirjallisuudessa. Alaikäisen lahjansaajan jättäminen 

ilman täysi-ikäiselle lahjansaajalle myönnettävää huojennusta muutoin identtisessä oikeustoimessa 

on vastoin perintö- ja lahjaverolain sananmuotoa ja tarkoitusta sekä loukkaa verovelvollisten 

yhdenvertaista kohtelua. 

Holhoustoimesta annetun lain ja maistraatin päätöksen nojalla D:n taloudellisia etuja X Oy:n 

hallituksessa hoitaa ja valvoo hänen edunvalvojan sijaisensa Z. Yhtiön hallitukseen varsinaiseksi 

jäseneksi heti lahjanluonteisen kaupan jälkeen valittaisiin Z, jolla on sekä ammattinsa että 



  

  

käytännön elämänkokemuksensa perusteella erinomaiset edellytykset yritystoiminnan jatkamiseen 

aktiivisella tavalla D:n lukuun. Lahjansaajalla on siten lahjanantajasta riippumaton, 

ammattitaitoinen ja viranomaisen tähän tehtävään hyväksymä edunvalvoja yritystoiminnan 

jatkamista varten. Z:lla on lakiin perustuva velvollisuus valvoa päämiehensä etua yrityksessä. Näin 

ollen D jatkaa alaikäisyydestään huolimatta yritystoimintaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla ensin edunvalvojan sijaisen välityksellä ja myöhemmin henkilökohtaisesti. 

Henkilökohtainen tai välitön osallistumisvaatimus huojennuksen edellytyksenä on alaikäisen osalta 

lakiin perustumaton. 

Vajaan kahden vuoden kuluttua D tullaan valitsemaan hallituksen jäseneksi. Jo ennen täysi-

ikäisyyttä hän tulee osallistumaan yrityksen toimintaan muun muassa avustamalla kaupassa 

koululomilla osaamisensa nähden sopivissa tehtävissä tarkoituksena saada käytännön taitoja 

yritystoiminnan eri osa-alueilta. D on jo nyt tehnyt harjoittelujaksoja kaupassa. Hän aloittaa lisäksi 

syksyllä 2009 liiketalousopistossa jatko-opinnot, jotka tukevat hänen siirtymistään myöhemmin 

yrittäjän uralle. Näin ollen on selvää, että D jatkaa yrityksen toimintaa jo nyt henkilökohtaisesti 

osaamisensa mukaisissa tehtävissä ja toisaalta myös siten, että hänen suostumuksellaan nimetty 

edunvalvoja jatkaa yritystoimintaa hänen lukuunsa yhtiön hallituksessa. 

Edunvalvojan käyttäminen ei voi asettaa alaikäistä lahjansaajaa huonompaan asemaan kuin täysi-

ikäistä lahjansaajaa, sillä edunvalvoja kykenee suorittamaan alaikäisen puolesta kaikki 

huojennuksen saamisen edellyttämät toimenpiteet yrityksen johdossa. Näin ollen alaikäinen on 

edunvalvojansa edustamana täysi-ikäisyyteen saakka verotuksen kannalta samanlaisessa asemassa 

kuin täysi-ikäinen lahjansaaja. D tullaan valitsemaan hallitukseen hänen tultuaan täysi-ikäiseksi, 

joten hänellä on oikeus perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaiseen huojennukseen. 

Perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 

sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lahjaverotusta kuten muutakin 

viranomaistoimintaa harjoitettaessa kansalaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Perintö- ja 

lahjaverolain 1 ja 55 § eivät tee eroa täysi-ikäisen ja alaikäisen välillä. 

Sekä veroviraston että hallinto-oikeuden ratkaisut rikkovat D:n yhdenvertaisuutta sisareensa ja 

muihin verovelvollisiin nähden, koska huojennus on tosiasiallisesti jätetty myöntämättä yksinomaan 

hänen ikänsä perusteella. Alaikäisen lahjansaajan taloudellisten asioiden hoitaminen on järjestetty 

holhoustoimesta annetulla lailla ja tätä mahdollisuutta on D:n tapauksessa käytetty. Hän on myös 

tosiasiallisesti työskennellyt yrityksessä. Koska yritystoimintaa jatketaan D:n lukuun lahjana 

saaduilla varoilla välittömästi osakkeiden hankinnan jälkeen, ei ole lakiin perustuvaa syytä olla 

soveltamatta perintö- ja lahjaverolain 55 §:ää hänen saantoonsa. 

Hallinto-oikeus on tehnyt virheelliseen lain tulkintaan perustuvan päätöksen, vaikka sille on 

muutoksenhaun yhteydessä toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset. 

Oikeudenkäyntikulujen jääminen yksin muutoksenhakijan vastattavaksi on siten kohtuutonta. C:lle 

on siten korvattava tästä valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 1 800 euroa laillisine 

korkoineen. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on antanut vastineen ja vastineessaan lausunut muun ohella, 

että se puoltaa valituksen hyväksymistä. Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n tarkoittamaa 

huojennussäännöstä on sovellettava myös D:n osalta. D:n alaikäisyys ei ole esteenä perintö- ja 

lahjaverolain 55 §:n säännöksen soveltamiselle. Valvontayksikkö katsoo, että yritystoimintaa 

jatketaan ennakkoratkaisuhakemuksessa ja valituksessa todetuin tavoin ja menettelyin 



  

  

yksityisoikeudellisesti asianmukaisella tavalla D:n lukuun, kunnes hän on itse täysi-ikäinen ja voi 

henkilökohtaisesti ryhtyä harjoittamaan yritystoimintaa. Valvontayksikkö katsoo mainitun 

säännöksen soveltamisedellytysten täyttyvän, kun D:n lukuun yrityksen hallituksessa toimii 

asianmukaisesti nimetty edunvalvojan sijainen. 

Valvontayksikkö esittää, että vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään. Asia on 

tulkinnanvarainen eikä viranomainen ole menetellyt asiassa virheellisesti. 

C on antanut vastaselityksen ja vaatinut vastaselityksen antamisesta aiheutuneiden kulujen 

korvaamista 500 euroa laillisine korkoineen. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu  

Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan ja tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-

oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. 

C:n oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään. 

Perustelut 

Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin mukaan lahjaverosta jätetään verovelvollisen 

verovirastolle ennen verotuksen toimittamista tekemästä pyynnöstä osa maksuunpanematta, jos 1) 

veronalaiseen lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa niistä, 2) verovelvollinen jatkaa lahjana 

saaduilla varoilla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista tai muuta yritystoimintaa 

lahjana saadulla maatilalla tai näin saadussa yrityksessä ja 3) edellä 1 kohdassa tarkoitetusta 

maatilasta, muusta yrityksestä tai niiden osasta määrätyn lahjaveron suhteellinen osa koko verosta 

on suurempi kuin 850 euroa. Saman pykälän 5 momentin mukaan, jos maatilan, muun yrityksen tai 

sen osan luovutus 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on osittain vastikkeellinen ja 

vastike on enemmän kuin 50 prosenttia käyvästä arvosta, maatilaan, muuhun yritykseen tai sen 

osaan kohdistuva lahjavero jätetään kokonaan maksuunpanematta. 

Lain 57 §:n mukaan edellä 55 §:ssä tarkoitetaan maatilan tai muun yrityksen osalla myös vähintään 

yhtä kymmenesosaa maatilan tai yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. 

C:n tarkoituksena on toteuttaa hallinto-oikeuden päätöksessä lähemmin selostetuilla järjestelyillä 

sukupolvenvaihdos X Oy:ssä muun muassa siten, että hän myisi 9.2.1993 syntyneelle D:lle 10 

prosentin osuuden yhtiön osakekannasta kauppahintaan, joka ylittää 50 prosenttia osakkeiden 

käyvästä arvosta. C on ilmoittanut, että luovutuksensaaja valittaisiin yhtiön hallituksen varsinaiseksi 

jäseneksi hänen tultuaan täysi-ikäiseksi, mitä ennen yhtiön hallituksessa toimisi maistraatin 

määräämä edunvalvojan sijainen D:n lukuun. Osakkeiden kauppahinta jäisi D:n korottomaksi 

velaksi C:lle. 

Asiakirjoihin on liitetty maistraatin päätökset 4.12.2008, joiden mukaan alaikäiselle D:lle on 

määrätty lakimääräisen edunvalvojan sijainen edustamaan häntä ja valvomaan hänen etuaan ja 

oikeuttaan oikeustoimissa, joissa on kysymys 150 000 euron suuruisen lainan ottamisesta D:n 

nimiin isältään C:ltä, 10 prosentin osuuden ostamisesta X Oy:n osakekannasta D:n nimiin C:ltä sekä 

X Oy:n hallituksessa toimimisesta D:n lukuun. Maistraatti on samana päivänä myöntänyt 

edunvalvojan sijaiselle luvan näihin oikeustoimiin. Päätösten mukaan D on antanut kirjallisen 

suostumuksen oikeustoimiin ja sijaisen määräämiseksi hallitustehtävään. 



  

  

Edunvalvojan sijaiseksi maistraatin päätöksellä määrätty Z tulee toimimaan X Oy:n hallituksessa 

D:n täysi-ikäiseksi tuloon saakka 9.2.2011, minkä jälkeen viimeksi mainittu tullaan valitsemaan 

yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 

Perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä säädetyn huojennuksen edellytyksenä on, että lahjansaaja jatkaa 

yritystoimintaa lahjana saaduilla varoilla. Toiminnan jatkamisen edellytyksen on katsottu täysi-

ikäisen kohdalla täyttyvän, kun hän käyttää päätösvaltaa yrityksessä hallituksen jäsenenä tai 

vastaavalla tavalla. Alaikäiselle vastaava osallistuminen yritykseen ei ole mahdollista. Alaikäisen 

osalta huojennuksen edellytysten on katsottu täyttyvän, kun toimintaa on jatkettu alaikäisen lukuun. 

Erityisesti tällaista tulkintaa on pidetty perusteltuna, kun perheen maatalous- tai yritysvarallisuutta 

perineistä joku on vielä alaikäinen. 

Tässä tapauksessa on kysymys isän osakeyhtiömuodossa harjoittaman yritystoiminnan osakkeiden 

lahjoittamisesta alaikäiselle. Alaikäinen ei ikänsä vuoksi voi osallistua yrityksen toimintaan, koska 

osakeyhtiölain 6 luvun 10 §:n mukaan vajaavaltainen ei voi toimia yhtiön hallituksen jäsenenä. 

Yhtiön hallituksen jäsen ei myöskään voi toimia erityisesti jonkun tietyn osakkaan lukuun vaan 

hallituksen jäsenen tulee osakeyhtiölain 1 luvun 7 ja 8 §:n mukaisesti edistää yhtiön etua. 

Kysymys ei siten ole tilanteesta, jossa lahjansaaja tulisi jatkamaan yritystoimintaa perintö- ja 

lahjaverolain 55 §:ssä säädetyllä tavalla lahjana saaduilla varoilla. Se, että säännöksen soveltamisen 

edellytyksiä arvioidaan eri tavoin alaikäisen ja täysi-ikäisen osalta, ei ole Suomen perustuslain 6 §:n 

vastaista. Kun otetaan huomioon osakeyhtiölain säännökset, eivät alaikäinen ja täysi-ikäinen ole 

keskenään samanlaisessa asemassa. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-

oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen 

muuttamiseen ei ole perusteita. 

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, C:lle ei ole määrättävä 

korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Tuula Pynnä, Matti Halén, Timo 

Viherkenttä ja Marjaana Helminen-Kossila. Asian esittelijä Arja Niemelä. 

 

 

KHO 30.9.2009  

Antopäivä 30.9.2009 

Diaarinumero 1845/2/09 

Taltionumero 2398 

LUPA-ASIA – PERINNÖNJAKO – VALITUSOIKEUS 

 

Asian aikaisempi käsittely 

 

Maistraatti on 9.3.2009 antamallaan päätöksellä hylännyt AH:n edunvalvojan sijaisen T:n 

hakemuksen, jolla T on pyytänyt, että maistraatti myöntäisi luvan AH:n ja hänen edesmenneen 

puolisonsa VH:n välillä tehtävään ositukseen ja VH:n jälkeen tehtävään perinnönjakoon 

hakemuksen liitteenä olevan ositus- ja perinnönjakokirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.  



  

  

 

J on VH:n kuolinpesän osakkaana valittanut maistraatin päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen. 

 

Oulun hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Oulun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt valituksen tutkimatta. 

 

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: 

 

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on 

kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

 

Holhoustoimesta annetun lain 34 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan jollei laissa toisin säädetä, 

edunvalvojalla ei ole oikeutta ilman holhousviranomaisen lupaa päämiehensä puolesta tehdä 

sopimusta omaisuuden osituksesta tai perinnönjaosta, joka toimitetaan ilman perintökaaren 23 

luvussa tarkoitettua pesänjakajaa. 

 

Holhoustoimesta annetun lain 35 §:n mukaan holhousviranomainen voi myöntää 34 §:ssä 

tarkoitetun luvan, jos oikeustoimi tai toimenpide, johon lupaa haetaan, on päämiehen edun 

mukainen. 

 

Maistraatin 9.3.2009 tekemässä päätöksessä on ratkaistu kysymys siitä, myönnetäänkö 

edunvalvojan sijaiselle T:lle oikeus tehdä AH:n puolesta sopimus omaisuuden osituksesta ja 

perinnönjaosta. Päätöksessä ei ole annettu lupaa T:lle sanottujen oikeustoimien tekemiseen ja päätös 

kohdistuu siten häneen hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.  

 

Puheena oleva maistraatin päätös ei kohdistu J:hin eikä päätös välittömästi vaikuta J:n oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun. J ei ole sellainen asianosainen, jolla olisi oikeus hakea muutosta sanottuun 

päätökseen. 

 

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut sekä hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentti. 

 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa  

 

J on valituksessaan pyytänyt, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Oulun hallinto-oikeuden 

päätöksen ja myöntää luvan AH:n puolesta VH:n jälkeen tehtävään ositukseen ja perinnönjakoon tai 

palauttaa asian Oulun hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi. J on VH:n kuolinpesän osakkaana 

mitä suurimmassa määrin asiaan osallinen, miksi hänellä tulee olla valitusoikeus. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylkää sen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. 

 

Hallinto-oikeuden on ratkaisustaan ilmenevien perustelujen ja siinä mainittujen lainkohtien nojalla 

tullut jättää valitus tutkimatta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole 

perusteita. 

 

Korkein hallinto-oikeus: Pirkko Ignatius, Matti Pellonpää, Matti Halén (t), Eila Rother, Anja Sahla 



  

  

 

Asian esittelijä: esittelijäneuvos Freja Häggblom 

 



  

  

KHO 9.11.2007 

 

Antopäivä 9.11.2007 

Diaarinumero 2620/3/06  

Taltionumero 2884  

 

LUPA-ASIA – VALITUSKELPOINEN PÄÄTÖS 

 

Asian aikaisempi käsittely 

 

Maistraatti on 7.9.2005 myöntänyt A:n edunvalvojana toimivalle kaupungin yleiselle 

edunvalvojalle luvan 67 000 euron kauppahintaan ja muutoin päätöksen liitteenä olevasta 

kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin myydä A:n omistamat Asunto Oy XXX -nimisen yhtiön 

osakkeet n:ot 274-293, jotka oikeuttavat 20 m2 suuruisen huoneiston hallintaan osoitteessa XXX.  

 

A on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.  

 

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n suullista käsittelyä 

koskevan pyynnön ja valituksen.  

 

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:  

 

Suullisen käsittelyn pyyntö  

 

Todistajien kuuleminen niistä seikoista, joiden osalta todistajanäyttöä on tarjottu, ei ole tämän asian 

ratkaisemiseksi tarpeen. Suullisen käsittelyn toimittaminen hallinto-oikeudessa on siksi ilmeisen 

tarpeetonta.  

 

Pääasia  

 

Holhoustoimesta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan holhoustoimen tarkoituksensa on valvoa 

niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun 

syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Sanotun lain 34 §:n 1 momentin 10 

kohdan mukaan edunvalvojalla ei ole oikeutta, jollei laissa toisin säädetä, ilman 

holhousviranomaisen lupaa päämiehensä puolesta luovuttaa tai vastiketta antamalla hankkia 

osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa tai asumisoikeus asunnoista 

annetussa laissa (650/1990) tarkoitettua asumisoikeutta. Lain 35 §:n mukaan holhousviranomainen 

voi myöntää 34 §:ssä tarkoitetun luvan, jos oikeustoimi tai toimenpide, johon lupaa haetaan, on 

päämiehen edun mukainen. Tällöin on otettava huomioon, mitä 37 - 41 §:ssä säädetään omaisuuden 

hoitamisesta.  

 

Holhoustoimesta annetun lain 37 §:n 1 momentin mukaan edunvalvojan on hoidettava päämiehensä 

omaisuutta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja 

tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Tässä tehtävässään edunvalvojan tulee 

tunnollisesti pitää huolta päämiehen oikeuksista ja edistää hänen parastaan.  

 



  

  

Holhoustoimesta annetun lain 39 §:n 1 momentin mukaan edunvalvojan on säilytettävä omaisuus, 

jota päämies edunvalvonnan kestäessä tai myöhemmin tarvitsee asumista tai elinkeinon 

harjoittamista varten tai jolla muutoin on päämiehelle erityistä arvoa. Saman lain 39 §:n 2 

momentin mukaan muu omaisuus, jota ei ole käytettävä elatukseen tai muihin päämiehen tarpeisiin, 

on sijoitettava siten, että sen säilymisestä on riittävä varmuus ja että sille saadaan kohtuullinen 

tuotto.  

 

A:n edunvalvojan maistraatille tekemästä 30.8.2005 päivätystä hakemuksesta luvan saamiseksi 

Asunto Oy XXX -nimisen yhtiön osakkeiden nrot 274 - 293 myymiselle ilmenee, että asunto, jonka 

hallintaan kyseiset osakkeet oikeuttavat, on hankittu A:n perintövaroilla vuonna 1999. Asunnon 

hankkimisen ilmeisenä tarkoituksena on ollut kohentaa A:n elintasoa ja turvata hänelle lisätuloa 

eläketulon lisäksi. Asunnosta saatu vuokratulo vuonna 2005 on ollut 450 euroa kuukaudessa. A:n 

eläkkeen suuruus on 557,22 euroa kuukaudessa. A:n tuloista on maksettu vastikkeet kahdesta 

asunnosta, sähkömenot, puhelinmenot, lääkemenot, kotihoidon laskut, ruokalaskut, pienet 

käyttövarat sekä pääomatuloverot.  

 

Edelleen hakemuksessa on selostettu muun ohella seuraavaa: A:n tulot ovat jo useiden vuosien ajan 

riittäneet huonosti kattamaan hänen menonsa. A on pystynyt asumaan kotonaan kotihoidon tuen 

turvin. Kotihoito on käynyt hänen luonaan kerran päivässä ja tuonut ateriat sekä hoitanut 

lääkityksen. Kotihoidon laskutus kuukaudessa on ollut noin 105 euroa. Lisäksi merkittävä kuluerä 

ovat olleet kaupan ruokalaskut. A:n normaalien elämiskulujen rahoitus on ollut pitkälle 

riippuvainen vuokratulosta. Kuitenkin esimerkiksi vuonna 2004 A oli vailla vuokratuloja useamman 

kuukauden ajan, minkä vuoksi hänen maksukykynsä olennaisesti heikkeni ja johti laskujen 

kasaantumiseen. Kaupunki maksoi poikkeuksellisesti harkinnanvaraisena toimeentulotukena 

ruokalaskuja, koska A olisi muutoin jäänyt ilman ruokaa. Laskuja oli maksamatta. A tarvitsisi 

välttämättä uusia vaatteita rikkinäisten tilalle. Toimeentulotukea vaatteiden hankkimiseen ei ole 

myönnetty, koska A:lla on ollut realisoitavaa sijoitusomaisuutta. A tarvitsee välttämättä myös 

itsekustannettavaa siivousapua kotiinsa. A:n saamasta vuokratulosta ei ole pystytty varaamaan 

varoja asunnon kunnossapitoon.  

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettu, että A:n nettotulot ovat riittävät hänen tarpeisiinsa. Asunnon 

myynti tulee pienentämään hänen tulojaan eikä se ole hänen etunsa mukaista.  

 

Asiassa ei ole ilmennyt syytä epäillä A:n edunvalvojan ilmoitusta, jonka mukaan A:n eläke- ja 

vuokratulot, ottaen myös huomioon vuokrien epäsäännöllinen kertyminen, eivät ole olleet riittäviä 

kattamaan hänen tavanomaisia elantomenojaan. A:n on katsottava tarvitsevan asunnon myynnistä 

saatavia varoja jokapäiväiseen elämiseensä ja henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Näissä oloissa ja kun 

kauppahintaa on pidettävä käypänä ja muita kaupanehtoja asianmukaisina, Asunto Oy XXX -

nimisen yhtiön osakkeiden nrot 274 - 293 myymisen on katsottava olevan A:n edun mukaista.  

 

Maistraatin päätöstä ei ole syytä muuttaa.  

 

Sovellettuina oikeusohjeina hallinto-oikeus on suullisen käsittelyn pyynnön hylkäämisen osalta 

lisäksi maininnut hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin.  

 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa  

 

A on valituksessaan vaatinut maistraatin ja hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista. Asunto-

osakkeiden myyminen ei ole hänen etujensa mukaista. Hänen kansaneläkkeenä ja vuokratuloina 

saamansa tulot ovat olleet riittäviä.  



  

  

 

 

A on myös jättänyt lisäkirjelmän, johon hän on liittänyt sisarensa B:n selityksen.  

 

Selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa  

 

Kaupungin johtava yleinen edunvalvoja on antanut selityksen. A:n varat eivät useampaan vuoteen 

ole riittäneet välttämättömiin hankintoihin. Asunnon myynnin jälkeen sekä talletettu pääoma että 

korko voidaan käyttää hänen tarpeisiinsa.  

 

Maistraatti on antanut lausunnon. Maistraatti esittää valituksen hylkäämistä. Maistraatti on jo 

vuoden 2002 vuositilin tarkastuksen yhteydessä tuonut esiin sen, että edunvalvojan tulisi harkita 

sijoitusasunnon myyntiä A:n jokapäiväisen taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Varojen 

riittämättömyys ei ole ilmennyt vasta vuoden 2004 aikana. Vuokratulo kansaneläkkeen lisäksi ei ole 

ollut riittävä kattamaan A:n elinkustannuksia. Myynti on ollut A:n toimeentulon kannalta 

välttämätön ja hänen etunsa mukainen toimenpide.  

 

A on antanut kaksi vastaselitystä. Asunnon myyminen on aiheuttanut hänelle taloudellista 

menetystä. Toisin kuin omistusasunnon, määräaikaistilillä olevien varojen arvo ei nouse. 

Edunvalvojalta olisi myös vaadittava selvitys siitä, miksi A:n käyttövaroja ei ole käytetty 

maksamattomien laskujen suorittamiseen. Myös A:n sisaruksilta olisi tullut tiedustella heidän 

mahdollisuuksiaan maksaa laskut. Täten asunnon myynniltä olisi vältytty. Lupa-asiassa ei ole 

myöskään noudatettu hyväksyttäväksi katsottavaa kuulemismenettelyä.  

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu  

 

Korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei 

muuteta.  

 

Perustelut  

 

Holhoustoimesta annetun lain 43 §:n 1 momentin mukaan edunvalvojan on ennen kuin hän tekee 

päätöksen tehtäviinsä kuuluvassa asiassa tiedusteltava päämiehensä mielipidettä, jos asiaa on tämän 

kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. 

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan edunvalvoja on ennen myyntilupahakemuksen tekemistä 

kuullut A:ta puhelimitse. A:ta on näin ollen kuultu lain edellyttämällä tavalla.  

 

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan A:n eläke- ja vuokratulot ovat useamman vuoden aikana 

olleet riittämättömiä kattamaan hänen tavanomaiset elantomenonsa ja muut tarpeelliset menonsa. 

A:n on katsottava tarvitsevan asunnon myynnistä saatavia varoja elantomenoihinsa ja muihin 

henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Näin ollen ja kun kauppahintaa on pidettävä käypänä ja muita kaupan 

ehtoja asianmukaisina, Asunto Oy XXX -nimisen yhtiön osakkeiden nrot 274-293 myymisen on 

katsottava olevan A:n edun mukaista holhoustoimesta annetun lain 35 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  

 

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt 

vaatimukset, asiassa saatu selvitys sekä hallinto-oikeuden ratkaisu ja sen perustelut, hallinto-

oikeuden päätöksen lopputulosta ei ole syytä muuttaa.  

 

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.  

 



  

  

Korkein hallinto-oikeus: Pirkko Ignatius, Ilkka Pere, Anne E. Niemi, Sakari Vanhala (t), Eila 

Rother  

Asian esittelijä, hallintosihteeri Freja Häggblom  



  

  

Liite 

Helsingin HAO 18.8.2006  

 

18.8.2006 

0611010/2  

08257/0511207  

 

Holhoustoimesta annetun lain mukaista lupa-asiaa koskeva valitus  

 

Päätös, johon on haettu muutosta  

 

Kaupungin johtava yleinen edunvalvoja oli pyytänyt A:n osalta edunvalvojana lupaa myydä Asunto 

Oy XXX -nimisen yhtiön osakkeet nrot 274 - 293, jotka oikeuttavat 20 m2 suuruisen huoneiston 

hallintaan osoitteessa XXX, 67 000 euron kauppahintaan ja muilla hakemuksessa tarkoitetuilla 

ehdoilla.  

 

Maistraatti on myöntänyt haetun luvan. Maistraatti on katsonut, että Asunto Oy XXX -nimisen 

yhtiön osakkeiden nrot 274 - 293, myynnille on olemassa holhoustoimilain mukaiset perusteet. A ei 

käytä huoneistoa omana vakituisena asuntonaan. Edunvalvojan on huolehdittava siitä, että päämies 

saa riittävän elatuksen ja että päämies saa tarpeisiinsa ja muihin olosuhteisiin nähden kohtuullisena 

pidettävän määrän käyttövaroja. Asunto-osakkeiden myyntiä voidaan pitää A:n edun mukaisena.  

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa  

 

Maistraatin päätös on kumottava.  

 

Valituksenalainen päätös on tehty vastoin kaikkia A:n taloudellisia etuja. Näin on tehty vain 

tarkoituksella peittää edunvalvontaviraston A:n edunvalvontatehtäviin liittyviä laiminlyöntejä. A:n 

etua ei ole valvottu holhoustoimesta annetun lain 37 §:n mukaisesti sillä tavoin, että kyseessä oleva 

omaisuus olisi tullut hoidetuksi A:n etua edistävällä tavalla. Asunto Oy XXX:n osakkeet hankittiin 

maistraatin henkikirjoittajan tekemällä päätöksellä A:lle sijoitustarkoituksella vuonna 1999. A:n 

taloudellisissa tarpeissa ei ole kuluneen kuuden vuoden aikana tapahtunut mitään sellaisia 

muutoksia; jotka oikeuttaisivat asunnon myyntiin. Asunto-osakkeiden myynnistä saatavan 

myyntihinnan sijoittamiselle ei ole myöskään valituksenalaisessa päätöksessä esitetty minkäänlaista 

vaihtoehtoista ratkaisua, joka edistäisi A:n taloudellista etua paremmin kuin kyseessä olevien 

osakkeiden säilyminen hänen omistuksessaan. Mikäli asunnon myynnistä saatava pääoma 

sijoitettaisiin pitkäaikaiselle sijoitustilille, olisi tuotto merkittävästi pienempi kuin asunnosta saatu 

vuokratuotto. Lisäksi korko rahatalletukselle maksetaan vain vuosittain, kun taas vuokra tuoton on 

saanut kuukausittain.  

 

A on elänyt koko aikuisikänsä ajan kansaneläkkeen varassa, joka on noin 600 euroa kuukaudessa. 

Asunnosta hän on sen lisäksi vielä saanut noin 200 euron suuruisen kuukausittaisen nettolisätuoton. 

A:n nettotulot ovat siis olleet yhteensä noin 800 euroa. Summa on ollut hänen toimeentulonsa 

kannalta riittävä ottaen huomioon sen, että hän asuu omistamassaan asunnossa yksin eikä hänellä 

ole huollettavia. A ei ole elänyt sellaisessa taloudellisessa ahdingossa, joka edellyttäisi asunnon 

myyntiä.  

 

A:n tietoon oli yllätyksenä tullut, että kyseessä oleva asunto, jonka edunvalvontavirasto oli antanut 

vuokralle, on vuokralaisen huonojen elintapojen vuoksi tullut asumiskelvottomaan kuntoon. 



  

  

Edunvalvojat eivät ole ilmeisesti kertaakaan käyneet tarkastamassa asuntoa kuluneiden kuuden 

vuoden, aikana. Nyt edunvalvojien laiminlyöntiä ja siihen liittyvää korvausvastuuta yritetään 

peitellä ja väistää myymällä asunto.  

 

Asian käsittely ja selvittäminen  

 

Espoon maistraatti on antanut lausunnon.  

 

A:n edunvalvoja C on antanut selityksen.  

 

A on antanut vastaselitykset maistraatin lausunnon ja edunvalvojan selityksen johdosta sekä 

lisäselvitystä. Edunvalvojan selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä A esittää, että 

hallinto-oikeus kuulisi todistajia kyseessä olevassa asunnossa vietetystä häiritsevästä elämästä sekä 

seikoista, jotka liittyvät edunvalvojan väitteeseen, jonka mukaan asunto olisi myyntihetkellä ollut 

normaalin asumisen mukaisessa kunnossa.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu  

 

Hallinto-oikeus hylkää suullisen käsittelyn pyynnön.  

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.  

 

Perustelut  

 

Suullisen käsittelyn pyyntö  

 

Todistajien kuuleminen niistä seikoista, joiden osalta todistajanäyttöä on tarjottu, ei ole tämän asian 

ratkaisemiseksi tarpeen. Suullisen käsittelyn toimittaminen hallinto-oikeudessa on siksi ilmeisen 

tarpeetonta.  

 

Pääasia  

 

Holhoustoimesta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan holhoustoimen tarkoituksensa on valvoa 

niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun 

syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Sanotun lain 34 §:n 1 momentin 10 

kohdan mukaan edunvalvojalla ei ole oikeutta, jollei laissa toisin säädetä, ilman 

holhousviranomaisen lupaa päämiehensä puolesta luovuttaa tai vastiketta antamalla hankkia 

osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa tai asumisoikeusasunnoista 

annetussa laissa (650/1990) tarkoitettua asumisoikeutta. Lain 35 §:n mukaan holhousviranomainen 

voi myöntää 34 §:ssä tarkoitetun luvan, jos oikeustoimi tai toimenpide, johon lupaa haetaan, on 

päämiehen edun mukainen. Tällöin on otettava huomioon, mitä 37 - 41 §:ssä säädetään omaisuuden 

hoitamisesta.  

 

Holhoustoimesta annetun lain 37 §:n 1 momentin mukaan edunvalvojan on hoidettava päämiehensä 

omaisuutta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja 

tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Tässä tehtävässään edunvalvojan tulee 

tunnollisesti pitää huolta päämiehen oikeuksista ja edistää hänen parastaan.  

 

 



  

  

Holhoustoimesta annetun lain 39 §:n 1 momentin mukaan edunvalvojan on säilytettävä omaisuus, 

jota päämies edunvalvonnan kestäessä tai myöhemmin tarvitsee asumista tai elinkeinon 

harjoittamista varten tai jolla muutoin on päämiehelle erityistä arvoa. Saman lain 39 §:n 2 

momentin mukaan muu omaisuus, jota ei ole käytettävä elatukseen tai muihin päämiehen tarpeisiin, 

on sijoitettava siten, että sen säilymisestä on riittävä varmuus ja että sille saadaan kohtuullinen 

tuotto.  

 

A:n edunvalvojan maistraatille tekemästä 30.8.2005 päivätystä hakemuksesta luvan saamiseksi 

Asunto Oy XXX -nimisen yhtiön osakkeiden nrot 274 - 293 myymiselle ilmenee, että asunto, jonka 

hallintaan kyseiset osakkeet oikeuttavat, on hankittu A:n perintövaroilla vuonna 1999. Asunnon 

hankkimisen ilmeisenä tarkoituksena on ollut kohentaa A:n elintasoa ja turvata hänelle lisätuloa 

eläketulon lisäksi. Asunnosta saatu vuokratulo vuonna 2005 on ollut 450 euroa kuukaudessa. A:n 

eläkkeen suuruus on 557,22 euroa kuukaudessa. A:n tuloista on maksettu vastikkeet kahdesta 

asunnosta, sähkömenot, puhelinmenot, lääkemenot, kotihoidon laskut, ruokalaskut, pienet 

käyttövarat sekä pääomatuloverot.  

 

Edelleen hakemuksessa on selostettu muun ohella seuraavaa: A:n tulot ovat jo useiden vuosien ajan 

riittäneet huonosti kattamaan hänen menonsa. A on pystynyt asumaan kotonaan kotihoidon tuen 

turvin. Kotihoito on käynyt hänen luonaan kerran päivässä ja tuonut ateriat sekä hoitanut 

lääkityksen. Kotihoidon laskutus kuukaudessa on ollut noin 105 euroa. Lisäksi merkittävä kuluerä 

ovat olleet kaupan ruokalaskut. A:n normaalien elämiskulujen rahoitus on ollut pitkälle 

riippuvainen vuokratulosta. Kuitenkin esimerkiksi vuonna 2004 A oli vailla vuokratuloja useamman 

kuukauden ajan, minkä vuoksi hänen maksukykynsä olennaisesti heikkeni ja johti laskujen 

kasaantumiseen. Kaupunki maksoi poikkeuksellisesti harkinnanvaraisena toimeentulotukena 

ruokalaskuja, koska A olisi muutoin jäänyt ilman ruokaa. Laskuja oli maksamatta. A tarvitsisi 

välttämättä uusia vaatteita rikkinäisten tilalle. Toimeentulotukea vaatteiden hankkimiseen ei ole 

myönnetty, koska A:lla on ollut realisoitavaa sijoitusomaisuutta. A tarvitsee välttämättä myös 

itsekustannettavaa siivousapua kotiinsa. A:n saamasta vuokratulosta ei ole pystytty varaamaan 

varoja asunnon kunnossapitoon.  

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettu, että A:n nettotulot ovat riittävät hänen tarpeisiinsa. Asunnon 

myynti tulee pienentämään hänen tulojaan eikä se ole hänen etunsa mukaista. 

 

Asiassa ei ole ilmennyt syytä epäillä A:n edunvalvojan ilmoitusta, jonka mukaan A:n eläke- ja 

vuokratulot, ottaen myös huomioon vuokrien epäsäännöllinen kertyminen, eivät ole olleet riittäviä 

kattamaan hänen tavanomaisia elantomenojaan. A:n on katsottava tarvitsevan asunnon myynnistä 

saatavia varoja jokapäiväiseen elämiseensä ja henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Näissä oloissa ja kun 

kauppahintaa on pidettävä käypänä ja muita kaupanehtoja asianmukaisina, Asunto Oy XXX -

nimisen yhtiön osakkeiden nrot 274 - 293 myymisen on katsottava olevan A:n edun mukaista.  

 

Maistraatin päätöstä ei ole syytä muuttaa.  

 

Sovelletut oikeusohjeet  

 

Perusteluissa mainittujen lisäksi  

Hallintolainkäyttölaki 38 § 1 mom  



  

  

KHO 21.3.2006  

Antopäivä 21.3.2006 

Diaarinumero 1772/2/05 

Taltionumero 647 

 

LUPA-ASIA - PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN 

 

Maistraatti on 6.5.2004 antamallaan päätöksellä hylännyt X:n ja Y:n hakemuksen, jolla he ovat 

pyytäneet maistraatin lupaa saada lakimääräisinä edunvalvojina luopua perinnöstä, joka 1.6.2002 

kuolleen H:n testamentin nojalla oli hänen jälkeensä toimitettavassa osituksessa ja perinnönjaossa 

tuleva X:n ja Y:n alaikäisille lapsilleen, 8.4.1987 syntyneelle B:lle ja 31.10.1989 syntyneelle A:lle. 

 

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu (ks vaatimukset) 

 

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt X:n ja Y:n valituksen A:n 

osalta. B:n osalta lausunnon antaminen asiassa on rauennut B:n tultua 8.4.2005 täysikäiseksi. 

 

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään muun muassa seuraavasti: 

 

Holhoustoimesta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan holhoustoimen tarkoituksena on valvoa 

niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun 

syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Sanotun lain 34 §:n 1 momentin 7 

kohdan mukaan edunvalvojalla ei ole oikeutta, jollei laissa toisin säädetä, ilman 

holhousviranomaisen lupaa päämiehensä puolesta luopua perinnöstä tai luovuttaa päämiehensä 

perintöosuutta. Lain 35 §:n mukaan holhousviranomainen voi myöntää 34 §:ssä tarkoitetun luvan, 

jos oikeustoimi tai toimenpide, johon lupaa haetaan, on päämiehen edun mukainen. 

 

H oli testamentannut Asunto Oy L -nimisen yhtiön osakkeet sekä autonsa X:n, J:n ja M:n lapsille. 

Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan neljä huonetta ja keittiön käsittävää 126 neliömetrin suuruista 

asuntoa osoitteessa Skuja 9, T:n kunta. Testamentissa asunnon ja auton hallintaoikeus on annettu 

vuonna 1954 syntyneelle S:lle tämän elinajaksi. 

 

Perukirjaan asunto-osakkeiden arvoksi on merkitty 130 000 euroa ja auton arvoksi 14 000 euroa. 

Kun A:n osuudeksi osakkeista ja autosta on testamentin nojalla tullut 1/7, hänelle testamentatun 

omaisuuden arvo on perukirjan mukaan 20 571 euroa. 

 

X ja Y ovat S:n taloudelliseen tilaan vedoten pitäneet ongelmia yhtiövastikkeiden maksussa ja 

muussa hallinnossa todennäköisinä ja ovat tämän vuoksi pyytäneet lupaa perinnöstä luopumiseen, 

koska A:lla ei ole varoja yhtiövastikkeiden ja mahdollisten muiden kulujen maksamiseen. Hänellä 

ei ole myöskään varoja määrätyn 225 euron perintöveron maksamiseen. 

 

Kun otetaan huomioon A:lle testamentatulle omaisuudelle perukirjassa ilmoitettu arvo, hallinto-

oikeus katsoo, ettei perinnöstä luopumista voida X:n ja Y:n esittämillä syillä pitää alaikäisen tes-

tamentinsaajan edun mukaisena. 

 

Sovellettuina oikeusohjeina hallinto-oikeus on maininnut holhoustoimesta annetun lain 1 §:n 1 

momentin, 2 §:n, 4 §:n 1 momentin, 34 §:n 1 momentin 7 kohdan ja 2 momentin sekä 35 §:n. 

 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa 



  

  

 

X ja Y ovat valituksessaan vaatineet hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja lupaa A:n laki-

määräisinä edunvalvojina luopua perinnöstä H:n jälkeen tehtävässä osituksessa ja perinnönjaossa. X 

ja Y ovat korostaneet, että perintöverot eivät ole pääasiallinen syy perinnöstä luopumiseen. S on 

syntynyt 30.8.1954 ja on todennäköistä, että hänen sisarustensa lapset saavat omaisuuden omistuk-

seensa ja hallintaansa vasta vuosikymmenten kuluttua. S:n elinaikana lapset eivät voi realisoida 

omaisuutta. Lisäksi on epäselvää, kuka edustaa osakkeiden omistajaa yhtiökokouksissa ja kuka 

vastaa yhtiövastikkeista ym. ylläpitokustannuksista, jos S laiminlyö niiden maksamisen. 

 

Ongelmia yhtiövastikkeen maksussa ja muussa hallinnossa valittajat eivät pidä ainoastaan oletta-

muksina, vaan realistisena tulevaisuuden odotuksena. Ulosotossa S on todettu varattomaksi. Pesän 

muut osakkaat ovat vaatineet, että S velvoitetaan maksamaan yhtiövastikkeet asumisajaltaan. S on 

itse ilmoittanut, että maksamattomia yhtiövastikkeita on pesänselvityskokoukseen 16.3.2004 saakka 

kertynyt 4 601,14 euroa. S:n avustaja on pesänselvityskokouksessa myöntänyt, että S:n taloudelli-

nen tilanne on huono. Perinnön vastaanottamisesta koituisi A:lle kohtuuton taakka ja taloudellinen 

rasite, josta syystä olisi hänen etunsa mukaista kieltäytyä vastaanottamasta perintö ja luopua siitä. 

 

Maistraatti on antanut selityksen X:n ja Y:n valituksen johdosta. Holhousviranomaisen on arvioi-

tava perinnöstä luopumislupaa käsitellessään kokonaisuutta ja sitä milloin luopuminen on maist-

raatin käsityksen mukaan alaikäisen päämiehen edun mukaista. 

 

Lupa-asiaa käsiteltäessä on ehdottoman tärkeää tietää miten perinnönjako aiotaan toteuttaa ja 

minkälaisia velvollisuuksia ja oikeuksia perinnön vastaanottaminen päämiehelle tulee aiheuttamaan. 

Kyseisessä tapauksessa luvan hakijat ovat esittäneet viranomaiselle ainoastaan olettamuksia, joiden 

toteutuessa he uskovat päämiehen edun vaarantuvan. Perinnönjako on edelleen kesken. 

 

Osituksessa ja perinnönjaossa sovitaan omaisuuden hoidosta ja yleensä käyttö- ja hallintaoikeuden 

saaja on vastuussa käyttö- ja hallinta-ajaltaan omaisuuden käyttömenoista. Asunto-osakeyhtiölaissa 

on lisäksi säännelty tilanteista, joissa asunto-osakkeen yhtiövastikkeet jätetään maksamatta ja täl-

löin asunto voidaan ottaa määräajaksi yhtiön hallintaan ja vuokrata ulkopuoliselle henkilölle käyttö-

kulujen kattamiseksi. Mahdolliset tulevat ongelmat asunnon yhtiövastikkeiden maksussa ja muussa 

hallinnossa ovat olettamuksia ja vaikka ne toteutuisivat, ne voidaan hoitaa ilman, että päämiehen 

tulisi jo tässä vaiheessa luopua perinnöstään. 

 

A on antanut selityksen, jossa hän on ilmoittanut olevansa samaa mieltä vanhempiensa kanssa ja 

yhtyvänsä heidän lausumaansa. 

 

X ja Y ovat antaneet vastaselityksen. X ja Y huomauttavat, että perinnöstä luopumisen tulee tapah-

tua ennen kuin luopuja ryhtyy perintöön. Mikäli henkilö luopuu perinnöstä vasta perinnönjaon jäl-

keen, on kyse luovutuksesta eikä luopumisesta. Perinnöstä luovuttaessa ei luopuja voi tietää, miten 

perinnönjako aiotaan toteuttaa. Maistraatti ei siten voi vaatia lupa-asiaa käsitellessään tietoa siitä, 

miten perinnönjako on toteutettu tai aiotaan toteuttaa. Perinnön alaikäiselle aiheuttamat ongelmat 

ovat X:n ja Y:n näkemyksen mukaan todennäköisiä eikä ainoastaan olettamuksia. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. 

 

Perustelut 

 



  

  

Kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset, asiassa saatu 

selvitys sekä Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu ja sen perustelut, hallinto-oikeuden päätöstä ei 

ole syytä muuttaa. 

 

Asian ovat ratkaisseet Pirkko Ignatius, Jukka Mattila, Matti Halen, Niilo Jääskinen, Eila Rother (t)  

Asian esittelijä hallintosihteeri Freja Häggblom. 

 

Liite 

Helsingin HAO     

Antopäivä: 19.5.2005 

Dno: 05/0415/2  

Taltio: 03790/04/1207  

 

Käsittely maistraatissa  

 

X ja Y ovat pyytäneet alaikäisten A:n ja B:n lakimääräisinä edunvalvojina lupaa perinnöstä luopu-

miseen H:n (k. 1.6.2002) jälkeen tehtävässä osituksessa ja perinnönjaossa. H oli määrännyt testa-

mentissaan As Oy L-nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet sisarustensa lasten lapsille, joita on 

yhteensä seitsemän. Testamentattuun asuntoon on jätetty elinikäinen hallinta- ja käyttö oikeus 

vuonna 1954 syntyneelle S:lle. Lupaa perinnöstä luopumiseen on pyydetty, koska alaikäisillä ei ole 

varaa maksaa perintöveroja ja koska asunnon hallinnasta, huollosta ja muusta ylläpidosta saattaa 

tulla alaikäisille maksuja ja velvoitteita, joista he eivät voi selviytyä. B joka on täyttänyt 15 vuotta, 

on antanut suostumuksensa perinnöstä luopumiseen.  

 

Maistraatti ei ole myöntänyt lupaa. Maistraatti on katsonut, että perinnöstä luopuminen ei ole tässä 

vaiheessa ja näillä tiedoilla päämiesten edun mukaista, koska pesänselvitys ja –jako on kesken.  

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa  

 

X ja Y A:n ja B:n lakimääräisinä edunvalvojina ovat vaatineet, että maistraatin päätös on kumottava 

ja X:lle ja Y:lle lakimääräisinä edunvalvojina on myönnettävä lupa luopua perinnöstä H:n jälkeen 

tehtävässä osituksessa ja perinnönjaossa.  

 

H on 22.4.2002 allekirjoittamallaan testamentilla kohdassa C määrännyt, että hänen omistamansa 

asunto osoitteessa Skuja 9 C 34, 04310 T:n kunta ja auto jäävät S:n hallintaan ja vasta hänen kuol-

tuaan asunto ja auto menevät S:n sisarusten X:n, J:n ja M:n lasten omistukseen ja hallintaan tasan 

kullekin. Testamentin sanamuodon mukaan kyseessä on niin sanottu omistajattoman tilan testa-

mentti, koska testamentissa ei anneta kenellekään välittömästi testamentintekijän kuoleman jälkeen 

omistusoikeutta omaisuuteen.  

 

Uudenmaan verotuksen oikaisulautakunta on määrännyt, että Asunto Oy L: -nimisen yhtiön osak-

keiden arvo on verotettava testamentissa mainituilla perinnönsaajilla. A:lla ja B:llä ei ole varoja 

perintöveron maksamiseen. Perintöverojen maksamiselle on mahdollisuus hakea lykkäystä, mutta 

lykkäys myönnetään aina korollisena.  

 

S on noin 50-vuotias ja on todennäköistä, että hänen sisarustensa lapset saavat omaisuuden vasta 

vuosikymmenien kuluttua omistukseensa ja hallintaansa. S:n elinaikana lapset eivät voi realisoida 

omaisuutta. Lisäksi on epäselvää, kuka edustaa osakkeiden omistajaa yhtiökokouksissa ja kuka 



  

  

vastaa yhtiövastikkeista ynnä muista ylläpitokustannuksista, jos S laiminlyö niiden maksamisen. 

X:n ja Y:n tiedon mukaan S on varaton ja hänellä on velkoja ulosottomiehen perittävänä.  

 

Perinnön vastaanottamisesta koituisi lapsille kohtuuton taakka ja taloudellinen rasite, minkä vuoksi 

heidän etunsa mukaista on kieltäytyä vastaanottamasta perintöä ja luopua siitä. Mikäli lupaa perin-

nöstä luopumiseen ei myönnetä, maistraatin on otettava vastuu siitä, mihin ongelmiin lapset jou-

tuvat perintöverovelkojen ja mahdollisten yhtiövastikkeiden maksamattomuuden ynnä muiden 

sellaisten ongelmien takia 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu käy ilmi KHO:n päätöksestä.  

 

 

 

 

 



  

  

KHO 22.12.2005 

Antopäivä 22.12.2005 

Diaarinumero 2187/2/04 

Taltionumero 3567  

  

LUPA-ASIA – OSITUS – PERINNÖNJAKO 

  

Asian aikaisempi käsittely (ks. vaatimukset hallinto-oikeudessa) 

 

Maistraatti on 25.3.2003 hylännyt H:n A:n lakimääräisenä edunvalvojana tekemän hakemuksen, 

että maistraatti myöntäisi H:lle luvan alaikäisen lapsensa A:n puolesta hyväksyä 23.12.2002 alle-

kirjoitettu 2.2.1987 kuolleen X:n jälkeen tehty ja 1.6.2002 kuolleen Y:n jälkeen tehty ositus- ja 

perinnönjakosopimus. 

 

Turun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta S:n tekemän vali-

tuksen ja hylännyt H:n A:n lakimääräisenä edunvalvojana tekemän valituksen. 

 

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: 

 

S:n valitus 

 

Maistraatin päätöstä ei ole kohdistettu täysivaltaiseen S:ään eikä se välittömästi vaikuta hallin-

tolainkäyttölaissa tarkoitetulla tavalla hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa. 

 

H:n valitus 

 

Holhoustoimesta annetun lain mukaan holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden 

etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse 

pitää huolta taloudellisista asioistaan. Vajaavaltaisen taloudellisia ja muita laissa tarkoitettuja asioita 

hoitaa edunvalvoja. Alaikäisen edunvalvojina ovat hänen huoltajansa, jollei toisin säädetä. 

 

Edunvalvojalla on kelpoisuus edustaa päämiestään tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koske-

vissa oikeustoimissa, jollei tuomioistuin ole tehtävää antaessaan toisin määrännyt tai jollei toisin ole 

säädetty. 

 

Jollei laissa toisin säädetä, edunvalvojalla ei ole oikeutta ilman holhousviranomaisena toimivan 

maistraatin lupaa päämiehensä puolesta tehdä sopimusta omaisuuden osituksesta tai perinnönjaosta, 

joka toimitetaan ilman perintökaaren 23 luvussa tarkoitettua pesänjakajaa. Holhousviranomainen 

voi myöntää luvan, jos oikeustoimi tai toimenpide, johon lupaa haetaan, on päämiehen edun mukai-

nen. Tällöin on otettava huomioon, mitä laissa säädetään omaisuuden hoitamisesta. Oikeustoimi, 

jonka edunvalvoja on tehnyt ilman tarvittavaa lupaa, ei sido päämiestä, ellei holhousviranomainen, 

jolta lupaa olisi pitänyt hakea, sitä jälkeenpäin edunvalvojan hakemuksesta hyväksy. 

 

Puolisot X, joka on kuollut vuonna 1987, ja Y, joka on kuollut vuonna 2002, olivat 3.2.1969 tehneet 

testamentin, jossa he olivat ilmoittaneet viimeisen tahtonsa olevan, että toisen heistä kuoltua eloon-

jäänyt saa täysin omistusoikeuksin kaiken pesän omaisuuden, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuis-

ta tahansa. Testamentissa on lisäksi ollut määräys, jonka mukaan puolisoiden omaisuus on viimeksi 

eläneen kuoltua jaettava tasan puolisoiden yhteisten lasten kesken tai, mikäli lapsia ei enää ole, 



  

  

heidän oikeudenomistajilleen lain mukaan. Y on 19.12.2001 tehnyt uuden testamentin, jonka mu-

kaan Asunto Oy V:n huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet nrot xxx-xxx ja huoneistossa oleva 

henkilökohtainen irtain omaisuus menevät X:n ja Y:n pojan U:n leskelle M:lle. Y on testamentis-

saan määrännyt lisäksi, että kaikki ne rahavarat ja Y:n omistama kiinteä omaisuus, jotka jäävät hau-

tauskulujen ja haudanhoitosopimuksen jälkeen, menevät kokonaisuudessaan V:n seurakunnalle 

täydellä omistusoikeudella. 

 

X:n jälkeen on toimitettu perunkirjoitus 3.4.1987 ja Y:n jälkeen 28.8.2002. X:n ja Y:n pojan O:n 

pojan H:n tytär A, joka on alaikäinen, ja toisen pojan U:n tytär S, joka on täysi-ikäinen, ovat Y:n 

jälkeen toimitetussa perunkirjoituksessa vaatineet lakiosaansa. Toimitetusta osituksesta X:n ja Y:n 

kuolinpesien välillä ja toimitetusta perinnönjaosta on laadittu A:n edunvalvojan ja S:n 23.12.2002 

allekirjoittama ositus- ja perinnönjakokirja. 

 

Perinnönjaon toteuttamiseksi on myyty kuolinpesään kuuluneet V:n kunnan S:n kylässä sijaitsevat 

kiinteistöt H RNo x:xx ja H RNo x:xx yhteensä 75 685 eurolla sekä Asunto Oy V:n huoneiston 

hallintaan oikeuttavat osakkeet 61 000 eurolla. 

 

Pesän säästö on ollut 156 464,76 euroa. X:n osuus pesästä eli puolta pesän säästöstä vastaavat 

78 232,38 euroa on jaettu tasan hänen lakimääräisille perillisilleen A:lle ja S:lle eli kummallekin 

39 116,19 euroa. Y:n pesäosuudesta 78 232,38 eurosta on jaettu puolet eli 39 116,19 euroa tasan 

A:n ja S:n kesken, jolloin kumpikin on saanut 19 558,10 euroa. A ja S ovat siten saaneet kumpikin 

58 674,29 euroa. 

 

Y:n pesäosuuden toinen puoli eli 39 116,19 euroa on jaettu siten, että M on ensin saanut osuutensa. 

M:n osuudeksi on vahvistettu puolet sanottujen asunto-osakeyhtiön osakkeiden kauppahinnasta 

61 000 eurosta eli 30 500 euroa vähennettynä puolella osakkeisiin liittyvistä yhteensä 3 526,28 eu-

ron kuluista eli 1 763,14 eurolla. M:n osuus on näin ollen ollut 28 736,86 euroa ja V seurakunnan 

osuus 10 379,33 euroa. A:n edunvalvoja ja S ovat allekirjoituksillaan vahvistaneet sanotulla tavalla 

toimitetun perinnönjaon 27.12.2002 loppuunsaatetuksi. 

 

Varatuomari V oli maistraattiin 23.12.2002 toimittamassaan kirjeessä M:n ja V:n seurakunnan puo-

lesta ilmoittanut, että perilliset ja testamentin saajat eivät ole päässeet sopimukseen perinnönjaosta. 

Kirjeessä oli muun muassa esitetty, että M:n hyväksi tehty erityisjälkisäädös voidaan toteuttaa vain 

jakamattomasta pesästä ja täysimääräisenä, ja että V:n seurakunnan hyväksyminen on perinnön-

jakosopimuksen syntymisen edellytys, koska seurakunta on yleistestamentinsaaja. Maistraattiin ei 

sen hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan ole myöhemminkään toimitettu kummankaan 

testamentin saajan hyväksymismerkintää asiasta. 

 

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset ja yleisjälkisäädöksen saajat. Jakokirja on osakasten alle-

kirjoitettava. Kyseessä olevaa ositusta ja perinnönjakoa toimitettaessa pesän osakkaina on, ilman 

että on hankittu osapuolia sitova ratkaisu siitä, keitä on pidettävä pesän osakkaina, pidetty vain 

perillisiä A:ta ja S:ää, jotka ovat allekirjoittaneet ositus- ja perinnönjakokirjan. Myöskään M:n 

saaman testamentin täyttämisestä ei ole saavutettu yksimielisyyttä. Näissä oloissa maistraatilla on, 

vaikka perinnönjako onkin laskennallisesti toteuttanut alaikäiselle A:lle kuolinpesistä lain mukaan 

kuuluvan lakiosan, ollut oikeus hylätä A:n edunvalvojan hakemus toimitetun osituksen ja perinnön-

jaon hyväksymisestä. Maistraatin päätöksen muuttamiseen ei ole syytä. 

 

Sovellettuina oikeusohjeina hallinto-oikeus on maininnut S:n valituksen osalta hallintolainkäyttö-

lain 4 §:n, 6 §:n 1 momentin ja 51 §:n 2 momentin sekä A:n osalta holhoustoimesta annetun lain 

1 §:n 1 momentin, 3 §:n 1 momentin, 4 §:n 1 momentin, 29 §:n 1 momentin, 34 §:n 1 momentin 9 



  

  

kohdan, 35 §:n sekä 36 §:n 2 momentin ja perintökaaren 18 luvun 1 §:n sekä 23 luvun 3 §:n 1 mo-

mentin ja 9 §:n 1 momentin. 

 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

 

S on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen ja 

tutkii asian myös hänen osaltaan, koska hänkin on asiassa asianosaisen asemassa. 

 

H on vaatinut, että hallinto-oikeuden ja maistraatin päätökset kumotaan sekä hänen hakemuksensa 

hyväksytään. M ja V:n seurakunta ovat legaatin saajia. Pesän osakkaiden jako-osuuksia ei ole 

riitautettu. Ainoa epäselvyys pesässä koskee legaatin saajien keskinäisiä osuuksia. Legaatit tulee 

suorittaa jakamattomasta pesästä, joten minkäänlainen jakokirja ei voi olla edellytyksenä legaattien 

suorittamiselle. Legaattien suorittaminen on pesänselvitykseen eikä pesänjakoon kuuluva asia. 

Alaikäinen A on osituksessa ja perinnönjaossa saamassa sen, mikä hänelle kuuluu. Maistraatin 

tehtävänä on valvoa, että alaikäisen osuus kuolinpesissä toteutuu, joka onkin tapahtunut, jopa 

maistraatin oman ilmoituksen mukaisesti. Ositus- ja perinnönjakokirja tulee siksi hyväksyä ala-

ikäisen A:n osalta. 

 

Maistraatti on antanut selityksen valituksen johdosta. H:n asiamiehelle on selvitetty, että maistraatin 

näkemyksen mukaan ositus- ja perinnönjakokirja toteuttaa laskennallisesti A:n osuuden kuolin-

pesistä. Testamenttimääräyksen tulkinta, testamentinsaajien asema ja perillisten toimittama ositus- 

ja perinnönjako on riitautettu. Asiamiehelle on ilmoitettu, että maistraatin lupa edellyttää testamen-

tinsaajien hyväksyntää ainakin A:n osuuden osalta. Maistraatin tulee valvontaviranomaisena tutkia, 

onko se oikeustoimi, johon lupa pyydetään, kokonaisuudessaan päämiehen edun mukainen. Vir-

heellisyys jakokirjassa voi aiheuttaa oikeustoimen pätemättömyyden ja sitä kautta viivytystä ja 

vahinkoa päämiehelle. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää S:n valituksen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. 

 

2. Korkein hallinto-oikeus hylkää H:n A:n lakimääräisenä edunvalvojana tekemän valituksen. 

Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. 

 

Perustelut 

 

Turun hallinto-oikeuden on ratkaisustaan ilmenevien perustelujen nojalla tullut jättää S:n valitus 

tutkimatta. 

 

Kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset, asiassa saatu 

selvitys sekä Turun hallinto-oikeuden päätös ja sen perustelut, hallinto-oikeuden päätöstä ei ole 

syytä muuttaa. 

 

Asian ovat ratkaisseet Pirkko Ignatius, Ahti Vapaavuori, Niilo Jääskinen, Jukka Mattila, Eila Rather 

(t) 

Asian esittelijä hallintosihteeri Freja Häggblom 

 

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys. Äänestyslausunto ilmenee päätöksen liitteestä.  

  

  



  

  

  

Eriävä mielipide 

  

Eri mieltä olleen hallintoneuvos Niilo Jääskisen äänestyslausunto: 

 

Mitä ensinnäkin tulee S:n valitukseen, niin katson kuten enemmistökin, että Turun hallinto-

oikeuden on päätöksestään ilmenevillä perusteilla tullut jättää S:n maistraatin päätöksestä tekemä 

valitus tutkimatta. 

 

H:n valituksen osalta totean, että holhoustoimesta annetun lain 34 §:n 1 momentin 9 kohdassa tar-

koitetun holhousviranomaisen luvan tarkoituksena on turvata päämiehen oikeuden toteutuminen 

osituksessa ja perinnönjaossa, jos pesänjakajaa ei ole määrätty. Holhousviranomaisen tehtävänä ei 

sen sijaan ole valvoa näiden toimitusten laillisuutta tai tarkoituksenmukaisuutta yleensä eikä var-

sinkaan niiden muiden osapuolten tai etutahojen edun toteutumista. Tästä seuraa, että holhous-

oikeudellista lupaa ei voida sillä perusteella evätä, että jokin ositukseen tai jakoon nähden ulkopuo-

linen taho ei niitä hyväksy tai mahdollisesti riitauttaa ne. Sen sijaan holhousoikeudellinen lupa 

voidaan evätä sillä perusteella, että asianomaista sopimusta ei ole pidettävä päämiehen edun mukai-

sena sen vuoksi, että sitä rasittaa muotovirhe, jota ei ole voitu korjata, tai muu sellaiseen rinnastet-

tava oikeudellinen puutteellisuus, vaikka toimituksen lopputulos olisi sinänsä lainmukainen ja 

muutoinkin sisällöltään päämiehen edun mukainen. 

 

Kun otetaan huomioon perintökaaren 18 luvun 1 §:n säännökset, 2.2.1987 kuolleen X:n sekä 

1.6.2002 kuolleen Y:n kuolinpesien osakkaita ovat riidattomasti olleet heidän lapsenlapsensa 

alaikäinen A sekä S. 

 

Y oli jälkimmäisessä testamentissaan 18.12.2001 testamentannut omistamansa Asunto-osakeyhtiö 

V huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet nrot xxx-xxx ja huoneistossa olevan henkilökohtaisen 

omaisuutensa poikansa U:n leskelle M:lle. Y:n jälkeen toteutetussa perunkirjoituksessa rintaperil-

liset A ja S ovat vaatineet lakiosaansa. Asiassa on riidatonta, että Y:n kuolinpesän varat eivät olisi 

riittäneet M:lle osoitetun erityisjälkisäädöksen toteuttamiseen. Kun otetaan huomioon perintökaaren 

7 luvun 5 §:n 1 momentin säännös, Y:n testamentti on tältä osin ollut tehoton rintaperillisiä A:ta ja 

S:ää kohtaan. Asiakirjojen mukaan sanotut asunto-osakkeet samoin kuin muukin kuolinpesien 

omaisuus tiettyjä arvopapereita lukuunottamatta on myyty. 

 

Perintökaaren 18 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla M ei ole ollut Y:n kuolinpesän osakas eikä hänen 

osakasasemansa edes ole ollut sanotun pykälän 2 momentissa tarkoitetulla tavalla oikeudellisesti 

riidanalainen. Näin ollen M ei ole ollut osituksen eikä perinnönjaon osapuoli, vaan hänelle tuleva 

omaisuus on ollut selvitettävä perintökaaren 19 luvun mukaisesti tai erillisessä oikeudenkäynnissä. 

Tähän nähden maistraatin ei olisi tullut katsoa, että osituksesta ja perinnönjaosta A:n ja S:n välillä 

tehty sopimus ei ole alaikäisen A:n edun mukainen sillä perusteella, että siihen ei ole saatu M:n 

allekirjoitusta tai muuta hyväksymistä. 

 

Y:n mainitun jälkimmäisen testamentin mukaan "Kaikki ne rahavarat ja omistaman kiinteä omai-

suus, jotka jäävät hautauskulujen ja haudanhoitosopimuksen jälkeen, ovat menevä kokonaisuudes-

saan V seurakunnalle täydellä omistusoikeudella." Kun otetaan huomioon edellä kuvattu M:a 

koskeva saman testamentin määräys, on seurakunnan katsottava saaneen mainitulla testamentilla 

muun jäljelle jäävän osan Y:n jäämistöstä, minkä vuoksi seurakuntaa on pidettävä perintökaaren 18 

luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuna yleisjälkisäädöksen saajana. Saman pykälän 2 momentti 

huomioon ottaen, se, että seurakuntaa on rintaperillisten taholla pidetty pelkästään erityisjälkisää-

döksen saajana, ei ole poistanut seurakunnan osakasasemaa kuolinpesän hallinnossa ja perinnön-



  

  

jaossa. Asiakirjoissa olevalle, V seurakunnan kirkkoherran J:n 15.12.2002 allekirjoittamalle kir-

jeelle ei myöskään voida antaa sellaista merkitystä, että seurakunnan katsottaisiin luopuneen ase-

mastaan yleistestamentin saajana. Näin ollen, kun otetaan huomioon perintökaaren 23 luvun 9 §:n 1 

momentin säännös, seurakunnan olisi laillisen osituksen ja perinnönjaon aikaansaamiseksi tullut 

omasta puolestaan allekirjoittaa ositus- ja jakokirja. 

 

Ositus- ja jakokirjassa onkin, niin kuin maistraatti ja hallinto-oikeus ovat todenneet, laskennallisesti 

toteutettu A:lle kuolinpesistä kuuluva osuus. Edelleen on puolet Y:n omaisuuden säästöstä eli yksi 

neljäsosa kuolinpesien yhteisestä säästöstä osoitettu testamentinsaajille. Osapuolten erimielisyydet 

näyttävätkin asiakirjojen mukaan rajoittuvan M:n ja seurakunnan osuuksien keskinäisen suuruuden 

määrittämiseen eli siihen, miten perilliset ovat Y:n testamenttia tältä osin tulkinneet tilanteessa, 

jossa M:lle osoitettu erityisjälkisäädöstä ei lakiosien vuoksi ole voitu täyttää jakamattomasta pesäs-

tä. Tästä huolimatta on seurakunnan allekirjoituksen tai muun hyväksynnän puuttumista kuitenkin 

pidettävä sellaisena oikeudellisena puutteena, että maistraatti on voinut katsoa, että ositus- ja 

perinnönjako ei ole ollut A:n edun mukainen. Näillä perusteilla katson, ettei ole syytä muuttaa 

Turun hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta. 

 

Liite 

 

Turun hallinto-oikeus     

Antopäivä 4.6.2004  

Diaarinumero: 00751/03/5900 

 

Asian aiempi käsittely ja vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

H on 10.1.2003 pyytänyt maistraattia hyväksymään alaikäisen lapsensa A:n puolesta 23.12.2002 

allekirjoitetun ositus- ja perinnönjakosopimuksen, jolla on suoritettu ositus 2.2.1987 kuolleen X:n 

kuolinpesän ja 1.6.2002 kuolleen Y:n kuolinpesän välillä ja perinnönjaot mainituissa kuolinpesissä. 

Ositus ja perinnönjako on toimitettu ilman perintökaaren 23 luvussa tarkoitettua pesänjakajaa. 

 

Maistraatti on hylännyt hakemuksen, koska ositus- ja perinnönjakokirja, joka ei ole riidaton, ei 

toteuta alaikäisen etua. 

 

H ja S ovat vaatineet hallinto-oikeudessa, että maistraatin päätös on kumottava ja haettu lupa 

sopimuksen tekemiseen myönnettävä. . 

 

Pesän osakkaiden asiamiehet varatuomari T A:n asiamiehenä ja hovioikeudenneuvos L S:n asiamie-

henä kysyivät 20.12.2002 maistraatilta suullisesti ohjetta miten toimia asiassa, jotta ositus- ja perin-

nönjakokirja olisi myös maistraatin taholta hyväksyttävissä. Maistraatista ilmoitettiin, ettei käräjä-

oikeuden määräämää pesänjakajaa tarvita, koska ositus- ja perinnönjakokirja on lainmukainen, ja 

ettei legataarien erillistä hyväksymistä tarvita. Asiamiehet luottivat ennakkoon suullisesti saamaan-

sa ilmoitukseen. 

 

Ositus- ja perinnönjako on laskennallisesti toteuttanut alaikäisen A:n osuuden kuolinpesistä. Mi-

kään taho ei ole riitauttanut A:n osuutta. Maistraatti holhousviranomaisena tutkii ainoastaan sen 

seikan, että alaikäisen oikeus ja osuus kuolinpesissä toteutuu. 

 

Sekä pesän osakkaat että testamentinsaajat ovat olleet yksimielisiä siitä, että testamentinsaajat ovat 

legaatinsaajia. V seurakunnan puolesta on ilmoitettu, ettei seurakunta tule hakemaan pesään sel-



  

  

vittäjää, vaan hyväksyy asemansa legataarina, sekä että seurakunta hyväksyy osuudekseen runsaat 

10 000 euroa. Ainoa epäselvyys oli legataarien osuuksien määrittämisessä, koska M halusi myös V 

seurakunnalle määrätyn osuuden. 

 

Legaatit tulee suorittaa jakamattomasta pesästä, joten maistraatin hyväksymä jakokirja tai minkään 

muunkaanlainen jakokirja ei voi olla edellytyksenä legaattien suorittamiselle. Legaattien suoritta-

minen on pesänselvitykseen, ei pesänjakoon kuuluva asia. Ositus- ja perinnönjakokirjan allekirjoi-

tustilaisuuteen oli kutsuttu sekä pesän osakkaat että legaatinsaajat. Legaatinsaajat ilmoittivat, 

etteivät he saavu tilaisuuteen. 

 

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU 

 

On selostettu KHO:n ratkaisun yhteydessä. 

 

  

 

  



  

  

KHO 16.3.2005 

Diaarinumero 64/1/03 

Antopäivä 1 (5) 16.3.2005 

Taltionumero 575 

 

 

LUPA-ASIA – ENNAKKOPERINTÖ – VALITUSKELPOINEN PÄÄTÖS 
 

Asian aikaisempi käsittely  

 

R:n kaupungin yleinen edunvalvoja oli määrätty maistraatin 12.7.2001 tekemällä päätöksellä A:n 

edunvalvojaksi ja käräjäoikeuden 20.8.2001 tekemällä päätöksellä hänen puolisonsa B:n edunvalvo-

jaksi. A:n ja B:n asunto oli myyty ja he olivat muuttaneet palvelutaloon. A oli suullisesti pyytänyt, 

että edunvalvoja siirtäisi osan asunnon myynnistä saaduista rahoista hänen tililleen, jotta hän voisi 

antaa ennakkoperintöä kolmelle lapselleen. Kun edunvalvoja ei ollut suostunut pyyntöön, A oli teh-

nyt sekä edunvalvojalle että maistraatille kirjallisen pyynnön 9 580 euron suuruisen summan luo-

vuttamisesta hänen käyttöönsä ennakkoperinnön antamista varten. 

 

Maistraatti on 26.8.2002 vastannut A:n pyyntöön selvitykseksi otsikoidulla asiakirjalla, jossa se 

muun ohessa toteaa, että kysymyksessä on lahjoitukseen rinnastettava oikeustoimi, johon maistraatti 

ei voinut antaa lupaa. Päämies eli henkilö, jolle edunvalvoja on määrätty, voi antaa lahjan, joka on 

tavanomainen ja taloudelliselta merkitykseltään vähäinen. Maistraatti on todennut, että tavanomai-

sen lahjan antamisen ja lahjan suuruuden ratkaisee yksin päämiehen edunvalvoja. 

 

Rovaniemen hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Holhoustoimilain 87 §:n mukaan holhousviranomaisen eli maistraatin päätökseen haetaan muutosta 

hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa tarkoitetaan. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 

momentin mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu 

tai jätetty tutkimatta. 

 

Maistraatille 6.8.2002 osoittama kirjelmä sisältää sellaisen hakemuksen luontoisen vaatimuksen, 

jonka johdosta maistraatin olisi pitänyt antaa päätös valitusosoituksineen. 

 

A:n Maistraatin selvitykseksi otsikoimassa asiakirjassa todetaan, että ennakkoperintöä koskeva 

oikeustoimi ei ole maistraatin lupaa edellyttävä oikeustoimi. Hallinto-oikeus katsoo, että asiakirja 

tosiasiallisesti sisältää maistraatin päätöksen, jolla se on hylännyt A:n hakemuksen. 

 

Hallinto-oikeus on tutkinut asian maistraatin päätöstä koskevana valituksena. Koska henkilö, jolle 

on määrätty edunvalvoja, ei voi holhoustoimilain mukaan itse hakea maistraatilta lupaa oikeustoi-

men tekemiseen, maistraatti on voinut hylätä hakemuksen. Näin ollen maistraatin päätöksen loppu-

tulosta ei ole syytä muuttaa. 

 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

 

A on hakenut muutosta Rovaniemen hallinto-oikeuden päätökseen ja valituksessaan vaatinut, että 

korkein hallinto-oikeus selvittää, onko Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös lainmukainen. Hal-

linto-oikeus on hyväksynyt maistraatin päätöksen siirtää A:n omaisuuden suhteen päätösvalta yksin 

edunvalvojalle. Rovaniemen hallinto-oikeus ei ottanut kantaa edunvalvojan toimiin ja päätöksiin, 

jotka ovat holhoustoimesta annetun lain 14 §:n sekä hyvän hallintotavan vastaisia. Päätös on myös 



  

  

ihmisoikeuksien vastainen, koska se riistää A:lta kelpoisuuden tehdä tavanomaisia oikeustoimia 

sekä perustuslaillisen oikeuden hallita ja päättää omista raha-asioistaan. A on pyytänyt, että hänen 

perustuslailliset oikeutensa hallita omaisuuttaan palautetaan niin, että hänellä on oikeus päättää 

raha-asioistaan sekä jakaa lapsilleen myös ennakkoperintöä.   

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Korkein hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen. A:n valituk-

sessaan esittämiä vaatimuksia ei tutkita. 

 

Perustelut 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimen-

pidettä, jolla asia on ratkaisu tai jätetty tutkimatta. Maistraatin A:n pyyntöön antama selvitys ei ole 

sellainen hallintoasiassa tehty päätös, johon voidaan hakea valittamalla muutosta. Tämän vuoksi 

hallinto-oikeuden päätös on kumottava. 

 

Holhoustoimesta annetun lain 14 §:n mukaan edunvalvojan määrääminen ei estä päämiestä itse 

vallitsemasta omaisuuttaan tai tekemästä oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä. 

 

Holhoustoimesta annetun lain 38 §:n 1 momentin mukaan päämiehelle on jätettävä se omaisuus, 

jota hän tarvitsee henkilökohtaista käyttöä varten. Päämiehen vallintaan on jätettävä hänen tar-

peisiinsa ja muihin olo-suhteisiin nähden kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja. Edunvalvoja 

voi jättää päämiehensä vallittavaksi muutakin tämän omaisuutta, jos se on päämiehen edun mu-

kaista. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan jos päämies tahtoo antaa lahjan, joka on olosuhteisiin nähden 

tavanomainen ja taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, edunvalvojan tulee huolehtia siitä, että 

antajan tarkoitus voi toteutua. Jos päämiehellä ja edunvalvojalla on edellä mainittujen säännösten 

soveltamisesta eri näkemyksiä, asiaa ei ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä. 

 

Ilmari Ojanen, Marita Liljeström, Ilkka Pere, Matti Halen (t), Anne E. Niemi. Asian esittelijä 

vanhempi hallintosihteeri Marja-Terttu Savolainen 
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HOLHOUSASIOIDEN REKISTERI – KUULEMINEN 

 

Asian aikaisempi käsittely (ks. hallinto-oikeuden ratkaisu) 

 

Maistraatti on 25.4.2002 tekemällään päätöksellä päättänyt merkitä alaikäisten A:n ja B:n edunval-

vonnat holhousasioiden rekisteriin, koska he ovat osakkaina kuolinpesässä eikä heidän osuutensa 

pesän varoista ole vähäinen.  

 

Hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta M:n vaatimuksen siitä, että holhoustili määrätään pidettäväksi 

yleispiirteisenä ja että B:n holhoustilin tilikausi määrätään päättyväksi 13.8.2005. Hallinto-oikeus 

on kumonnut ja poistanut maistraatin päätöksen siltä osin kuin siinä oli päätetty merkitä A:n edun-

valvonta holhousasioiden rekisteriin, mutta muutoin M:n valitus on hylätty.  

 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
 

M on valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin perustein vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös B:n 

osalta ja maistraatin päätös kokonaisuudessaan kumotaan. Vaihtoehtoisesti M on vaatinut, että 

hallinto-oikeuden päätös tutkimatta jättämistä koskevalta osalta kumotaan ja B:n osalta holhoustilin 

pitämisvelvoite määrätään yleispiirteiseksi ja hänen osaltaan on annettava vain päätöstili. Lisäksi M 

on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. 

 

Maistraatti on vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin hallinto-oikeus on 

kumonnut ja poistanut maistraatin päätöksen merkitä A:n edunvalvonta holhousasioiden rekisteriin. 

Lisäksi maistraatti on pyytänyt lupaa panna täytäntöön hallinto-oikeuden päätös B:n osalta.  

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 
 

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.  

 

Maistraatin valitus: 

 

Holhoustoimesta annetun lain 66 §:n 1 momentin mukaan edunvalvonta on merkittävä holhous-

asioiden rekisteriin, kun holhousviranomainen saa tiedon siitä, että 

1) alaikäinen on osakkaana kuolinpesässä eikä hänen osuutensa pesän varoista ole vähäinen; tai että 

2) alaikäisellä on edunvalvojan hoidettavana olevaa omaisuutta, jonka määrä ei ole vähäinen. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan edunvalvonta, jota 1 momentissa tarkoitetaan, on merkittävä 

holhousasioiden rekisteriin vaikka omaisuuden tai pesäosuuteen kuuluvien varojen määrä on 

vähäinen, jos siihen on erityistä syytä.  

 

Kun maistraatti on tehnyt päätöksensä, on A ollut alaikäinen eikä hänen omaisuutensa arvo ole ollut 

vähäinen, joten maistraatin on tullut holhoustoimesta annetun lain 66 §:n mukaisesti merkitä A:n 



  

  

edunvalvonta holhousasioiden rekisteriin. Asiassa ei myöskään ole tältä osin tapahtunut sellaista 

kuulemisvirhettä, että maistraatin päätös olisi hallintomenettelylain 15 tai 16 §:n nojalla tullut 

kumota. Sen vuoksi korkein hallinto-oikeus kumoaa A:n edunvalvonnan osalta hallinto-oikeuden 

päätöksen ja saattaa maistraatin päätöksen voimaan. 

 

M:n valitus: 

 

Holhoustoimesta annetun lain 85 §:n 1 momentin mukaan edunvalvojan määräämistä ja tässä laissa 

tarkoitettua lupaa tai velvoittamista koskeva asia ratkaistaan holhousviranomaisessa esittelystä. 

Muutoin asia ratkaistaan holhousviranomaisessa siten kuin asian ratkaisemisesta maistraatin toimi-

valtaan kuuluvassa asiassa erikseen säädetään. Asiassa on ollut kysymys alaikäisen edunvalvonnan 

merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin, joka ei ole edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettu 

esittelystä ratkaistava asia. Tämän vuoksi ja kun esittelystä ratkaisemista ei ole kysymyksessä ole-

van asian osalta erikseen säädetty, korkein hallinto-oikeus hylkää M:n täällä tekemän väitteen siitä, 

että maistraatin päätös olisi syntynyt lainvastaisessa järjestyksessä. 

 

Kun muutoin otetaan huomioon esitetyt vaatimukset, saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksestä 

ilmenevät lainkohdat ja perustelut, päätöksen muuttamiseen ei ole aihetta. Korkein hallinto-oikeus 

hylkää M:n valituksen. 

 

Asian näin päättyessä ja ottaen huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n M:lle ei tule korvausta 

oikeudenkäyntikuluistaan. 

 

Kun asia on tällä päätöksellä ratkaistu, lausunnon antaminen maistraatin täytäntöönpanoa koske-

vasta vaatimuksesta raukeaa. 

 

Asian ovat ratkaisseet Ahti Rihto, Raimo Anttila, Tuulikki Keltanen (t), Olli Nykänen, Ahti 

Vapaavuori. Asian esittelijä, vanhempi hallintosihteeri  Marjo Snellman 

 

Liite        

KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 12.11.2003      

 

 Taltio 03/0684/2 

Diaarinro 00716/02/5900 

  

Maistraatti oli päättänyt merkitä alaikäisten A:n ja B:n edunvalvonnat holhousasioiden rekisteriin. 

 

Päätöksen mukaan edunvalvojan on viimeistään 25.7.2002 annettava maistraatille luettelo hoidetta-

vanaan olevasta B:n omaisuudesta. A:n osalta ei omaisuusluetteloa tarvitse antaa. 

 

Edunvalvojan on vuosittain annettava maistraatille tili päämiehen varoista ja veloista sekä tilikau-

den tapahtumista (vuositili). Edunvalvoja on tehtävän lakatessa velvollinen viipymättä antamaan 

maistraatille tilin vallinnastaan siirtyvän omaisuuden hoidosta siltä ajalta, jolta ei ole aikaisemmin 

annettu tiliä (päätöstili). 

 

Päätöstä on perusteltu sillä, että A ja B ovat osakkaina kuolinpesässä eikä heidän osuutensa pesän 

varoista ole vähäinen. 

 



  

  

M on vaatinut hallinto-oikeudessa, että maistraatin päätös on kumottava tai jos sitä vastoin valitta-

jan käsitystä ei kumota, holhoustili on määrättävä pidettäväksi kokonaisuudessaan yleispiirteisenä 

ja B:n holhoustilin tilikausi määrättävä päättyväksi 13.8.2005. A:n, joka täyttää 12.9.2002 18 vuot-

ta, osalta holhoustilipitovelvollisuudesta on kokonaan luovuttava tarpeettomana. 

 

Maistraatti on velvoitettava korvaamaan M:n oikeudenkäyntikulut 200 eurolla. 

 

Vaatimusta on perusteltu sillä, että H:n kaupungin holhouslautakunta on 18.2.1999 päättänyt, että 

A:ta ja B:tä ei ole syytä merkitä holhouskirjaan. Olosuhteissa ei tuon päätöksen jälkeen ole tapah-

tunut olennaisia muutoksia, joten päätöstä ei ole ollut syytä muuttaa. 

 

Kuolinpesän pääasiallinen omaisuus on omakotitalo, jossa kuolinpesän osakkaat asuvat. M on tun-

nollisesti ja asiantuntevasti hoitanut lastensa omaisuutta jo vuodesta 1998. Ottaen huomioon kuolin-

pesän omaisuuden määrä ja laatu on tarkoituksenmukaista, että tili pidetään kokonaan yleispiirtei-

senä ja että tilikausi on kolmen vuoden pituinen. 

 

Asianosaisia olisi tullut kuulla ennen päätöksen tekemistä. Selvitysten antamiseen oli aikaa kesä-

kuun 2002 loppuun, mutta päätös tehtiin jo aikaisemmin. Päätös on siten syntynyt virheellisessä 

järjestyksessä. Lisäksi se on lainvastainen ja epätarkoituksenomainen. 

 

Maistraatti on antanut lausunnon, jossa se vaatii, että valitus ja vaatimus M:n oikeudenkäyntikulu-

jen korvaamisesta hylätään perusteettomana. 

 

Maistraatin tietoon tuli M:n puhelinsoittojen perusteella, että hänen kahdella alaikäisellä lapsellaan 

on omaisuutta, jonka perusteella heidän edunvalvontansa mahdollisesti tulisi merkitä holhoustoi-

mesta annetun lain nojalla holhousasioiden rekisteriin. Asian johdosta M:lle lähetettiin alaikäisten 

varoja koskeva tiedustelukirje 7.3.2002 sisältäen Ohjeet edunvalvojille. M vastasi kirjeeseen 

26.3.2002. Tämän jälkeen M:lle lähetettiin 8.4.2002 kuulemiskirje, jossa hänelle varattiin tilaisuus 

tulla kuulluksi alaikäisten lastensa edunvalvonnan merkitsemisessä holhousasioiden rekisteriin. M 

ei käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta tulla kuulluksi. M:ää on siten kuultu asiassa. Maistraatin 

kuulemiskirjeessä on edunvalvonnan rekisteröintiasiasta todettu, että “määräajan noudattamatta 

jättäminen ei estä asian ratkaisemista” eli rekisterimerkintä voidaan tehdä, vaikka edunvalvoja 

laiminlöisi kuulemiselle varatun ajan. Maistraatin päätös on tapahtunut laillisessa järjestyksessä ja 

perustuu lakiin. 

 

H:n kaupungin holhouslautakunnan 18.12.1999 tekemä päätös ei sido maistraattia. Tämä käy ilmi 

1) holhoustoimilain tarkoituksesta sekä 2) erityisesti holhoustoimesta annetun lain 66 §:stä ja hol-

houstoimesta annetun asetuksen 4 §:stä; maistraatin on yksiselitteisesti tehtävä merkintä holhous-

asioiden rekisteriin, kun se saa tiedon siitä, että alaikäinen on osakkaana kuolinpesässä ja osuus 

pesän varoista on yli 15 000 euroa tai alaikäisellä on edunvalvojan hoidettavana olevaa omaisuutta, 

jonka määrä on yli 15 000 euroa. Lisäksi merkintä on tehtävä, vaikka varojen määrä olisi vähäinen-

kin, jos siihen on erityistä syytä. Lisäksi holhoustoimesta annetun lain eri kohdista näkyy, että 

holhousviranomainen voi muuttaa aiempaa ratkaisua, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. 

 

Kesäkuun 2002 loppuun annettu selvitysten antamisaika ei koskenut alaikäisten edunvalvonnan 

holhousasioiden rekisteriin merkitsemistä, vaan kuulemiskirjeessä 8.4.2002 näkyvää Asunto Oy 

K:n osakkeiden hankitaan tarvittavan lupahakemuksen tekemistä tai sen selvittämistä, löytyykö H:n 

holhouslautakunnan arkistosta sittenkin osakkeiden ostamista koskeva päätös. 

 



  

  

Alaikäisten lasten taloudellisessa tilanteessa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Sen lisäksi, että 

lapset tulivat osakkaiksi äitinsä kuolinpesään, he ovat saaneet henkivakuutuskorvaukset, joilla va-

roilla heille on ostettu Asunto Oy K:n osakkeet nrot 1472 - 1505. Tämän lisäksi lapset ovat 

14.7.1999 saaneet lahjana osuudet Asunto Oy R:n osakkeista nro 943 - 1009. Mitä muuta merkit-

tävää omaisuutta lapsilla mahdollisesti on, siitä maistraatilla ei ole tietoa. M ei ole ainakaan tois-

taiseksi toimittanut maistraatille holhoustoimilain 48 §:n mukaista omaisuusluetteloa. 

 

Se seikka, että A täyttää 18 vuotta 12.9.2002, on otettu huomioon maistraatin 25.4.2002 tekemässä 

päätöksessä siten, että hänen osaltaan on pyydetty ainoastaan päätöstiliä. 

 

Holhousviranomainen voi käyttää harkintavaltaansa vuositilin pidennykseen, mutta vasta, kun hol-

housviranomainen on saanut omaisuusluettelon tai ensimmäisen vuositilin. Lisäksi edellytetään, että 

päämiehellä ei ole omaisuutta tai että omaisuuden määrä on vähäinen. B:n osalta ensimmäinen edel-

lytys ei täyty ja on todennäköistä, ettei toinenkaan. 

 

M on itse laatinut ja allekirjoittanut valituksensa, joten hänelle ei ole tullut asiasta kuluja eikä myös-

kään minkäänlaista perusteluja kuluista ole esitetty. 

 

M on antanut vastaselityksen, jossa hän uudistaa aiemmin esittämänsä vaatimukset ja vaatii, että 

maistraatti velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa 500 eurolla. 

 

M:lle varattu kuulemisaika oli kaksi viikkoa kirjeen päiväyksestä eli päättyi 22.4.2002. T pyysi M:n 

valtuuttamana puhelimitse lisäaikaa asialle kesäkuun loppuun, minkä lisäajan E myönsi. Pyyntö 

koski kirjettä kokonaisuudessaan. 

 

A on 27.10.2003 päiväämällään kirjeellä ilmoittanut vastustavansa häntä koskevan edunvalvonnan 

merkitsemistä holhousasioiden rekisteriin. 

 

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU JA PERUSTELUT 
 

Hallinto-oikeus ei tutki vaatimusta siitä, että holhoustili määrätään pidettäväksi yleispiirteisenä eikä 

vaatimusta, että B:n holhoustilin tilikausi määrätään päättyväksi 13.8.2005.  

 

Hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa maistraatin päätöksen siltä osin kuin on päätetty merkitä A:n 

edunvalvonta holhousasioiden rekisteriin. 

 

Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen  

 

Myös oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään. 

 

Perustelut 

 

Kuuleminen 

Maistraatti on 8.4.2002 kirjeessään kertonut M:lle, että hänen alaikäisten lastensa edunvalvonnasta 

on tehtävä merkintä holhousrekisteriin ja varannut hänelle kaksi viikkoa aikaa kirjeen päiväyksestä 

lukien tulla kuulluksi asiassa. Määräajan kuluessa M:n asiamieheksi ilmoittautunut T on ottanut 

yhteyttä maistraattiin ja pyytänyt määräajan pidennystä. Maistraatti on kertonut, että pyyntö ja 

pyynnön perusteella myönnetty määräajan pidennys on koskenut samassa kirjeessä kerrottua lupa-

asiaa, mutta ei merkinnän tekemistä rekisteriin. Tämän perusteella maistraatti on ratkaissut asian 

alkuperäisen määräajan kuluttua. M puolestaan on kertonut, että määräajan pidennys on koskenut 



  

  

myös lupa-asiaa ja maistraatti on siten menetellyt virheellisesti ratkaistessaan asian ennen määrä-

ajan päättymistä. 

 

Lupa-asia ja merkinnän tekeminen rekisteriin on kerrottu samassa kirjeessä ja siten määräajan pi-

dennyspyynnön esittäjälle on voinut perustellusti syntyä se käsitys, että pidennys koskee myös mer-

kinnän tekemisestä esitetyn kuulemispyynnön määräaikaa. Maistraatin olisi siten pitänyt ennen rat-

kaisun tekemistä odottaa, että annettu määräaika on kulunut. 

 

Kuuleminen voi tapahtua paitsi kirjallisesti myös puhelimitse tai henkilökohtaisella käynnillä hol-

housviranomaisen luona. Tässä M on ilmoittanut maistraatille käsityksensä edunvalvonnan merkit-

semisestä jo ennen kuulemista ja maistraatti onkin merkinnyt päätökseensä, että M:ää on asiassa 

kuultu. Lisäksi M on lausunut käsityksensä merkitsemisestä myös hallinto-oikeuteen tehdyssä vali-

tuksessa. Edellä olevan perusteella hallinto-oikeus katsoo, että M:ää on asiassa kuultu hallintome-

nettelylain 15 §:n 1 momentin ja hallintolainkäyttölain 34 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla ja 

ottaa asian ratkaistavakseen palauttamatta sitä maistraattiin. 

 

Edunvalvonnan merkitseminen holhousasioiden rekisteriin 

 

M on vaatinut, että holhoustilin pitämisvelvoite tulee määrätä yleispiirteiseksi ja että B:n osalta tuli-

si määrätä annettavaksi vain päätöstili. Nämä vaatimukset on esitetty vasta hallinto-oikeudessa eikä 

niiden osalta ole vielä olemassa maistraatin päätöstä. Hallinto-oikeus jättää vaatimukset siten ensi 

asteena tutkimatta. 

 

Maistraatin tehdessä päätöksen A:n edunvalvonnan merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin 

tämä on ollut lähes 18-vuotias. Hallintomenettelylain (598/82) 15 §:n ja 16 §:n 3 momentin sään-

nökset huomioon ottaen A:ta olisi tullut kuulla ennen asian ratkaisemista. Kuulemisvirhe johtaa 

yleensä jutun palauttamiseen. Koska A on ilmoittanut hyväksyvänsä kaikki toimet, jotka on tehty 

hänen omaisuutensa hoitamiseksi hänen ollessaan alaikäinen, hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa 

maistraatin päätöksen tältä osin. 

 

Holhoustoimesta annetun asetuksen 4 §:n 1 momentin mukaan alaikäisen edunvalvonta merkitään 

holhoustoimesta annetun lain 66 §:n nojalla holhousasioiden rekisteriin, jos 1) alaikäinen on osak-

kaana kuolinpesässä ja alaikäisen osuus pesän varoista, vainajan tai pesän velkoja niistä vähentä-

mättä, on suurempi kuin 15 000 euroa; tai 2) edunvalvojan hoidettavana olevan alaikäisen omaisuu-

den arvo, alaikäisen velkoja siitä vähentämättä, on suurempi kuin 15 000 euroa. Holhoustoimesta 

annetun lain 66 §:n 1 momentin mukaan edunvalvonta on merkittävä holhousasioiden rekisteriin, 

kun holhousviranomainen saa tiedon siitä, että 1) alaikäinen on osakkaana kuolinpesässä eikä hänen 

osuutensa pesän varoista ole vähäinen; tai että 2) alaikäisellä on edunvalvojan hoidettavana olevaa 

omaisuutta, jonka määrä ei ole vähäinen. 

 

M on vaatinut, että päätös B:n edunvalvonnan merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin kumo-

taan. 

 

Holhoustoimesta annetun lain 48 §:n 1 momentin mukaan edunvalvojan on kolmen kuukauden ku-

luessa tehtävänsä alkamisesta annettava holhousviranomaiselle luettelo niistä päämiehen varoista ja 

veloista, joiden tulee olla edunvalvojan hoidettavana. Lain 50 §:n mukaan edunvalvoja on velvol-

linen pitämään kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. Edunvalvojan 

tulee lain 51 §:n mukaan antaa vuosittain holhousviranomaiselle vuositili ja 52 §:n mukaan tehtävän 

lakatessa päätöstili. 

 



  

  

Edellä mainitut edunvalvojan velvollisuudet ilmenevät siis suoraan laista ja lainkohdat velvoittavat 

edunvalvojaa ilman holhousviranomaisen päätöstäkin. 

 

Todettakoon, että H:n kaupungin holhouslautakunnan päätöksellä 18.2.1999 nro 9/99 ei ole sitovaa 

merkitystä tässä asiassa. Holhousviranomainen voi muuttaa aiemman holhousviranomaisen päätöstä 

tai jopa aiempaa omaa päätöstään. 

 

Edunvalvonnan merkitseminen holhousasioiden rekisteriin on tehtävä edellytysten täyttyessä eikä 

maistraatti voi käyttää merkinnän osalta harkintavaltaa. B:n omaisuus ylittää edellä mainitun rajan. 

M ei ole esittänyt asiassa sellaisia perusteita, joiden vuoksi merkintä voitaisiin jättää tekemättä. 

Näin ollen maistraatin päätöstä ei ole tältä osin syytä muuttaa. 

 

Oikeudenkäyntikulut 

 

Asian laatuun nähden ei ole kohtuutonta, että muutoksenhakija kärsii oikeudenkäyntikulut vahinko-

naan. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainittujen lisäksi. 

Laki holhoustoimesta 53 § ja 55 § 3 mom. 

Hallintolainkäyttölaki 5 §, 51 § 2 mom ja 74 §. 

 

Eri mieltä olleen hallinto-oikeustuomari lausui: 

 

” Asia raukeaa A:n osalta, koska hän on tullut 12.9.2002 täysi-ikäiseksi. B:n osalta maistraatin 

päätös kumotaan ja poistetaan. 

 

Perustelut: 

 

A on ollut päätöksentekohetkellä lähes 18-vuotias. Hallintomenettelylain (598/82) 15 §:n ja 16 §:n 3 

momentin säännökset huomioon ottaen A:ta olisi tullut kuulla ennen asian ratkaisemista. Kuulemis-

virhe johtaa aina jutun palauttamiseen. Koska asia kuitenkin on jo rauennut ajan kulumisen perus-

teella, ei juttua ole syytä palauttaa. 

 

Kaupungin holhouslautakunta on 18.2.1999 vapauttanut M:n tekemästä pitämästä tiliä hallinnassaan 

olevista tyttärensä A:n varoista. Päätös olla merkitsemättä asiaa holhousasiain pöytäkirjaan on lain-

voimainen. Sitä on siten noudatettava uuteen lainvoimaiseen päätökseen asti. Maistraatti on 

25.4.2002 päätöksellään velvoittanut M:n tekemään hallussaan olevasta tyttären omaisuudesta vuo-

sitilin ajalta 25.4.2002 – 12.9.2002. Koska M on valittanut maistraatin päätöksestä ja kun valituk-

sella on täytäntöönpanoon lykkäävä vaikutus, ei M ole velvollinen tilintekoon kuin vasta lainvoi-

maisen päätöksen jälkeen. Siihen asti on noudatettava aikaisempaa samasta asiasta annettua lain-

voimaista holhouslautakunnan päätöstä ja elettävä sen mukaisesti. Tämän vuoksi ja kun A on tullut 

täysi-ikäiseksi eikä häntä niin muodoin merkitä enää holhousasiain rekisteriin, on maistraatin mene-

tettyä asiassa puhevaltansa asia pantava yksinkertaisesti raukeamaan. 

 

Holhoustoimesta annetun lain 85 §:n 2 momentin mukaan tietynlaiset asiat on ratkaistava esitte-

lystä. Säännös on otettu lakiin sen vuoksi, koska aikaisemmin ratkaisut teki monijäseninen toimielin 

eikä tällaisia asioita haluttu jättää uudistuksessakaan yhden henkilön ratkaistaviksi. Tästä seuraa, 

että koska monijäseninen elin on harkittuaan asiaa päättänyt olla merkitsemättä B:n edunvalvontaa 



  

  

holhousasiain pöytäkirjaan, on päinvastoin päätös tehtävä ei yksin, vaan esittelystä. Päätös on syn-

tynyt lainvastaisessa menettelyssä, joten se on kumottava. 

 

 

  



  

  

KHO 31.8.2004 

Antopäivä 31.8.2004 

Diaarinumero 904/1/02 

Taltionumero 2123 

  

 

EDUNVALVOJAN SIJAINEN – VALITUSOIKEUS 

 

Asian aikaisempi käsittely 

 

Maistraatti on päätöksellään 2.3.2001 hylännyt K:n hakemuksen, että R määrätään K:n alaikäisille 

lapsille A:lle, B:lle ja C:lle edunvalvojan sijaiseksi hyväksymään lasten puolesta oikeustoimen, jolla 

huoneenvuokraoikeus on 22.9.2000 siirretty K:lta lasten nimiin, sekä oikeustoimen, jolla K ja A Oy 

ovat 31.8.2000 luovuttaneet saataviaan lasten nimiin. 

 

Päätöksen perustelujen mukaan huoneenvuokraoikeuden siirtäminen ei ole A:n, B:N ja C:n edun 

mukaista, koska siirrosta seuraisi myös vuokranmaksuvastuun siirtyminen alaikäisille lapsille, vaik-

ka asumiskustannuksista vastaaminen kuuluu perheen huoltajalle. 

 

Edelleen päätöksen mukaan K ja A Oy:n saatavien lahjoitus on rekisteröity 20.9.2000 käräjäoikeu-

dessa, ja kuulutus rekisteröinnistä on julkaistu virallisessa lehdessä 3.1.2001. Lahjoitukset ovat näin 

tulleet julkisiksi. 

 

Hallinto-oikeuden päätös (ks. vaatimukset) 

 

1. Hallinto-oikeus ei ole tutkinut valitusta A, B ja C:n osalta. Hallinto-oikeus on hylännyt K:n hake-

muksen maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä ja avustajan määräämisestä. 

 

2. Hallinto-oikeus on hylännyt vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta. 

 

3. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen K:n osalta. 

 

4. Hallinto-oikeus on hylännyt vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 

 

Päätöksen perusteluina hallinto-oikeus on lausunut: 

 

1. Holhoustoimesta annetun lain mukaan holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden 

etua ja oikeutta, jotka eivät muun muassa vajaavaltaisuuden takia voi itse pitää huolta taloudellisista 

asioistaan. Vajaavaltaisella tarkoitetaan muun ohella alle 18-vuotiasta henkilöä. Vajaavaltaisen ta-

loudellisia ja muita mainitussa laissa tarkoitettuja asioita hoitaa edunvalvoja. Alaikäisen edunvalvo-

jina ovat hänen huoltajansa. K on alaikäisten lastensa edunvalvojana hakenut edunvalvojan sijaisen 

määräämistä itselleen kahteen oikeustoimeen. 

 

Hallintolainkäyttölain mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi-

keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Maistraatin päätös, jolla hakemus 

on hylätty, ei kohdistu A, B ja C:n, eikä se myöskään välittömästi koske heidän oikeuttaan, velvol-

lisuuttaan tai etuaan. A, B ja C:lla ei ole oikeutta valittaa maistraatin päätöksestä eikä heille siten 

myöskään voida myöntää maksutonta oikeudenkäyntiä. 

 



  

  

Sovellettuina oikeusohjeina on viitattu hallintolainkäyttölain 6 §:ään ja 51 §:n 2 momenttiin ja mak-

suttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:ään. 

 

2. Hallinto-oikeus voi toimittaa suullisen käsittelyn, jos asian selvittäminen sitä vaatii. Hallinto-

oikeuden on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen 

pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylä-

tään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. 

 

K on pyytänyt suullista käsittelyä itsensä ja entisen puolisonsa kuulemista varten sekä maistraatin 

viranhaltijoiden kuulemiseksi todistajina. Kuulemisen tarkoituksena on selvittää vuokraoikeuden 

siirron ja saamisten lahjoituksen perusteena olleet tosiseikat ja todellinen tilanne sekä syy siihen, 

miksi maistraatin 2.3.2001 tekemä kirjallinen päätös poikkeaa olennaisesti siitä, mitä K:lle oli 

15.12.2000 suullisesti ilmoitettu. 

 

Kyseessä olevien oikeustoimien perusteena olevat tosiseikat voidaan selvittää asiakirja-aineiston 

perusteella. Suullisen käsittelyn järjestäminen ei siten ole asian selvittämiseksi tarpeen. Maistraatin 

viranhaltijoiden kuuleminen siitä, miksi kirjallinen päätös poikkeaa K:lle suullisesti ilmoitetusta, on 

asian laatu huomioon ottaen ilmeisen tarpeetonta.  

 

Sovellettuina oikeusohjeina on viitattu hallintolainkäyttölain 37 ja 38 §:ään. 

 

3. Maistraatin 2.3.2001 tekemän päätöksen perusteena oleviin asiakirjoihin on kuulunut muun 

muassa viisi eri otetta väestötietojärjestelmästä ja virallisen lehden numero 1/2001. Väestötieto-

järjestelmän otteista ilmenevät tiedot, kuten henkilö- ja osoitetiedot sekä A, B ja C:n huoltajuutta 

koskevat tiedot, ovat tulleet esille myös K:n hakemuksen yhteydessä. K on itse ilmoittanut lah-

joituksen käräjäoikeudelle, minkä vuoksi hänen voidaan olettaa tietävän lahjoituksen rekisteröin-

nistä ja siitä, että se kuulutetaan virallisessa lehdessä. K:ta ei ole ollut tarpeen erikseen kuulla 

väestötietojärjestelmän otteista ja virallisessa lehdessä julkaistusta kuulutuksesta. 

 

Hallintomenettelylaki edellyttää päätöksen antamista kirjallisesti. K:n tarkoittamassa suullisessa 

päätöksessä on ilmeisesti ollut kyse K:n ja maistraatin viranhaltijan välisestä asian selvittämiseen 

liittyvästä puhelinkeskustelusta. Sillä seikalla, että K on keskeneräisestä asiasta puhelimitse saamis-

taan tiedoista voinut tehdä erilaisia johtopäätöksiä kuin mitä on ollut lopullisessa päätöksessä, ei ole 

merkitystä arvioitaessa tuon kirjallisen päätöksen oikeellisuutta. 

 

Maistraatti on 2.3.2001 tekemässään päätöksessä selkeästi todennut, että K:n hakemus hylätään 

sekä vuokraoikeuden siirtoa että lahjoitusta koskevan oikeustoimen osalta. Päätöstä on siltä osin 

kuin hakemus on lahjoituksen osalta hylätty perusteltu toteamalla, että lahjoitus on tullut julkiseksi 

rekisteröinnin kautta. Perustelu on tältä osin ollut puutteellinen. Kun kuitenkin otetaan huomioon, 

että maistraatti on lausunnossaan hallinto-oikeudelle perustellut päätöksensä lahjoitusta koskevan 

oikeustoimen osalta hallintomenettelylain edellyttämällä tavalla ja että maistraatin lausunto on 

annettu K:lle tiedoksi, maistraatin päätöksen kumoamiseen ei tälläkään perusteella ole syytä. 

 

Holhoustoimesta annetun lain mukaan maistraatti voi määrätä edunvalvojalle tämän pyynnöstä 

sijaisen muun muassa silloin, kun edunvalvoja on päämiehensä vastapuolena tai kun edunvalvojan 

ja hänen päämiehensä edut saattavat muusta syystä joutua asiassa keskenään ristiriitaan. 

 

K on alaikäisten lastensa huoltajana myös heidän edunvalvojansa. K on vuokraoikeuden siirrossa 

lastensa vastapuolena eikä näin ollen voi edustaa oikeustoimessa sekä itseään että lapsiaan. On 

myös todennäköistä, että K:n ja hänen lastensa edut joutuvat asiassa keskenään ristiriitaan. K on 



  

  

siten esteellinen toimimaan lastensa edunvalvojana. Vaikka esteellisyys onkin olemassa, maistraa-

tilla ei lain mukaan ole ehdotonta velvollisuutta määrätä edunvalvojalle sijaista. 

 

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. 

Vanhempien elatusvastuuta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse 

vastata elatuksestaan. 

 

Lapsen elatukseen kuuluu myös lapsen asumiskustannuksista vastaaminen. A, B ja C ovat alaikäisiä 

lapsia, joilla ei ole omaisuutta eikä tuloja. Elatustuki ja lapsilisät ovat huoltajalle maksettavia, lasten 

elatukseen käytettäviksi tarkoitettuja tukia, eivätkä lasten omia tuloja. A:lla, B:llä ja C:lla ei siten 

ole kykyä elättää itseään. Vuokraoikeuden ja samalla vuokranmaksuvastuun siirtäminen lasten ni-

miin ei ole heidän etunsa mukaista. Maistraatti on siten voinut hylätä K:n hakemuksen edunvalvo-

jan sijaisen määräämisestä vuokraoikeuden siirtotoimeen. 

 

K ja A Oy:n saatavien lahjoittaminen A:lle, B:lle ja C:lle on tullut julkiseksi, kun lahjoituksen rekis-

teröinnistä on kuulutettu virallisessa lehdessä. Lahjan antajat tai heidän velkojansa eivät tämän jäl-

keen voi kiistää lahjoituksen pätevyyttä. Asiassa ei ole ilmennyt myöskään sellaisia seikkoja, joiden 

perusteella lahjoituksen voitaisiin katsoa aiheuttavan A:lle, B:lle ja C:lle sellaisia velvollisuuksia tai 

vastuita, jotka olisivat heidän etujensa vastaisia. 

 

Edunvalvojan sijaisen määräämiseen tähän oikeustoimeen ei siis ole ollut tarvetta. 

 

Maistraatin päätös ei loukkaa K:n perusoikeuksia eikä päätöksen muuttamiseen ole muutakaan 

syytä. 

 

Sovellettuina oikeusohjeina on viitattu hallintomenettelylain 15, 23, 24 ja 25 §:ään, holhoustoimesta 

annetun lain 1 §:n 1 momenttiin, 2 §:ään, 4 §:n 1 momenttiin, 11 §:ään, 12 §:n 3 momenttiin ja 32 

§:n 2 ja 3 momenttiin, lapsen elatuksesta annetun lain 2 §:ään, lahjanlupauslain 1 §:n 1 momenttiin 

ja 6 §:ään sekä lahjoitusten rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta annetun asetuksen 1, 2 ja 4 §:ään. 

 

4. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että K joutuu pitämään oikeuden-

käyntikulunsa vahinkonaan. 

 

Sovellettuna oikeusohjeena on viitattu hallintolainkäyttölain 74 §:ään. 

 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

 

K sekä A, B ja C ovat vaatineet, että korkein hallinto-oikeus 

 

1. kumoaa Turun hallinto-oikeuden valituksenalaisen päätöksen 

 

2. asian selvittämiseksi ensisijaisesti järjestää asiassa suullisen istunnon asianosaisten sekä valitus-

kirjelmässä mainittujen henkilöiden kuulemiseksi 

 

3. toissijaisesti palauttaa asian takaisin Turun hallinto-oikeuteen suullisen käsittelyn toimittamista 

varten 

 

4. myöntää A:lle, B:lle, C ja K:lle maksuttoman oikeudenkäynnin asian vireilletulosta lukien sekä 

määrää heidän avustajakseen varanotaari K:n 

 



  

  

5. määrää vastapuolen korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut lainmukaisine korkoineen kuu-

kauden kuluttua päätöksestä siltä osin kuin niitä ei korvata maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan 

lain mukaisesti. Oikeudenkäyntikulut Turun hallinto-oikeudessa olivat 900 euroa ja korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa tähän asti 200 euroa. 

 

Valituksen perusteluina on muun muassa lausuttu, että hallinto-oikeus on tehnyt päätöksensä ko-

koonpanossa, joka ei ole täyttänyt oikeudenmukaisen ja puolueettoman oikeudenkäynnin edelly-

tyksiä. Päätöksen tekijöistä osa on ollut mukana aiemmissa asioissa, joissa K tai hänen lapsensa 

ovat olleet asianosaisia. Asiassa olisi tullut toimittaa hallinto-oikeudessa suullinen käsittely. Hal-

linto-oikeuden päätöksen mukaan päätös ei kohdistu A, B ja C:hen. Asiassa on kuitenkin kysymys 

heidän perus- ja ihmisoikeuksistaan ja oikeudestaan asuntoon. Suullinen istunto olisi antanut mah-

dollisuuden kuulla henkilötodistajia. Väite, että suullisessa 15.12.2000 annetussa päätöksessä edun-

valvojan sijaisen määräämisestä olisi ollut kyse K:n ja maistraatin viranhaltijan asian selvittämiseen 

liittyvästä puhelinkeskustelusta, on totuudenvastainen. Tämä olisi selvinnyt kuulemalla henkilöto-

distajia. Vuokraoikeuden siirto on tapahtunut 31.8.2000 eli samana päivänä kun lahjoitus, joka oli 

tehty vuokravelvoitteen täyttämiseksi ja jolla pystytään maksamaan kokonaan vuokravelvoitteet. 

 

K ei ole ollut 31.8.2000 huoltaja, vaan huoltajana on ollut yksin V. Huolto on siirtynyt vasta 

18.9.2000 ja vuokraoikeuden siirtoilmoitus on tehty 22.9.2000. Suullinen päätös on tehty 

15.12.2002 ja sen mukaan vuokraoikeuden siirtoilmoituksen tekemiseen ei ole ollut tarvetta määrätä 

edunvalvojan sijaista. Tämä päätös on ollut oikea, koska siinä ei ole voinut syntyä eturistiriitaa 

siirtoilmoituksen tekijän ja lasten välillä. Vastoin sitä, mitä hallinto-oikeuden päätöksessä on lau-

suttu, vuokraoikeuden siirrossa on ollut kysymys lasten edun mukaisesta ja välttämättömästä, lakiin 

perustuvasta mahdollisuudesta turvata lasten asuminen ja koti. Oikeudenkäyntikulujen osalta päätös 

on syntynyt oikeusturvaa loukkaavassa esteellisessä kokoonpanossa. 

 

O:n oikeusaputoimisto on 1.4.2004 antamallaan päätöksellä, hakemuksen osittain hyläten, myöntä-

nyt K:lle ja hänen lapsilleen A:lle, B:lle ja C:lle oikeusapua 11.3.2004 lukien ilman perusomavas-

tuuosuutta ja määrännyt heidän avustajakseen oikeustieteen kandidaatti, lakimies L:n. 

 

L on esittänyt yhteensä 1 906,05 euron palkkiolaskun.  

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta. 

 

2. Korkein hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin kuin A:n, B:n ja  

C:n valitus on jätetty tutkimatta. Viivytyksen välttämiseksi asiaa hallinto-oikeudelle palauttamatta 

korkein hallinto-oikeus ottaa valituksen näiden henkilöiden osalta välittömästi tutkittavakseen yh-

dessä K:n valituksen kanssa. 

 

3. Valitus hylätään. Maistraatin ja Turun hallinto-oikeuden päätösten lopputulosta ei muuteta. 

 

4. Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämistä ja oikeudenkäyntiavustajan määräämistä koskeva 

hakemus korkeimmassa hallinto-oikeudessa hylätään. 

 

5. Oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään.  

 

 

Perustelut: 



  

  

 

1. Ottaen huomioon asian laadun ja hallintolainkäyttölain 37 §:n säännökset, suullisen käsittelyn 

toimittaminen ei ole asian selvittämiseksi tarpeen. 

 

2. Maistraatin päätös edunvalvojan sijaisen määräämisestä vaikuttaa A:n, B:n ja C:n oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun sillä tavalla, että heillä on hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin sään-

nökset huomioon ottaen ollut oikeus valittaa päätöksestä. Hallinto-oikeuden ei näin ollen olisi tullut 

jättää valitusta A:n, B:n ja C:n osalta tutkimatta. 

 

3. Ottaen huomioon hallintolainkäyttölain 76 §:n säännökset asian käsittelyyn osallistuneet hallinto-

oikeuden jäsenet eivät ole olleet esteellisiä sillä valituksessa estetyllä perusteella, että he ovat otta-

neet osaa K:n ja hänen lapsiensa muiden asioiden käsittelyyn hallinto-oikeudessa. Tämän vuoksi ja 

kun muutoin otetaan huomioon asiassa esitetyt vaatimukset, saatu selvitys sekä hallinto-oikeuden 

K:n valitukseen antama ratkaisu ja sen perustelut, maistraatin ja hallinto-oikeuden päätösten loppu-

tulosten muuttamiseen ei ole syytä. 

 

4. Oikeusapulaki (257/2002) on tullut voimaan 1.6.2002. Oikeusapulain 31 §:n 2 momentin mukaan 

asiassa, jossa ennen tämän lain voimaantuloa on myönnetty maksuton oikeudenkäynti, sovelletaan 

tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Koska ratkaisua maksuttoman oikeuden-

käynnin myöntämisestä ei tässä tapauksessa vielä ollut tehty ennen lain voimaantuloa 1.6.2002, 

asiassa on sovellettava maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain (87/1973) sijasta mainittua 

uutta lakia. Oikeusapulain 11 §:n 1 momentin mukaan oikeusaputoimisto päättää oikeusavun myön-

tämisestä, jollei muussa laissa toisin säädetä. Korkeimmalla hallinto-oikeudella ei siten enää 

1.6.2002 lukien ole toimivaltaa maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan asian ratkaisemiseen. Tämän 

vuoksi korkein hallinto-oikeus oikeusapulain 31 §:n säännökset huomioon ottaen ei voi myöntää 

asiassa maksutonta oikeudenkäyntiä. 

 

5. Asian näin päättyessä ja hallintolainkäyttölain 74 §:n säännökset huomioon ottaen valittajille ei 

tule korvausta oikeudenkäyntikuluistaan koreimmassa hallinto-oikeudessa. 

 

Oikeudenkäyntiavustajan palkkio 

 

L:lle maksetaan valtion varoista oikeusapulain 18 §:n 1 momentin nojalla oikeusavun palkkioperus-

teista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 1 momentin ja 16 §:n mukaan kohtuulliseksi arvioi-

dun viiden työtunnin mukaan laskettuna palkkiona avustajan tehtävästä 420 euroa. Kokonaispalk-

kioksi, joka sisältää arvonlisäveron 92,40 euroa, muodostuu siten 512,40 euroa. Mainittu summa jää 

valtion vahingoksi. 

 

Asian ovat ratkaisseet Pirkko Ignatius, Niilo Jääskinen, Eila Rother, Marita Liljeström, Leena Halila 

(t). Asian esittelijä, vanhempi hallintosihteeri Marja-Terttu Savolainen 

 

Liite: 

Turun hallinto-oikeus 

Antopäivä 19.2.2002  

Diaarinru 00617/01/5900 

Taltio 02/0100/2 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 



  

  

K ja A, B ja C ovat vaatineet hallinto-oikeudessa, että maistraatin päätös on kumottava ja R on mää-

rättävä edunvalvojan sijaiseksi.  

 

Asian selvittämiseksi on toimitettava suullinen käsittely, jossa kuullaan maistraatin päätöksen teh-

neitä P:tä ja V:tä ja maistraatin päällikköä sekä eräistä maistraatin nimeltä mainitsemattomia toimis-

tovirkailijoita sekä K:ta ja V:tä. 

 

A:lle; B:lle ja C:lle on myönnettävä tässä asiassa maksuton oikeudenkäynti ja heidän avustajakseen 

on määrättävä varanotaari K  

 

Maistraatti on velvoitettava korvaamaan K:n oikeudenkäyntikulut 3 500 markkaa laillisine korkoi-

neen kuukauden kuluttua päätöspäivästä. 

 

Maistraatti ei ole ennen päätöksen tekemistä kuullut K:ta viran puolesta hankkimiensa väestötieto-

järjestelmän otteiden ja virallisen lehden ilmoituksen johdosta, joten maistraatin päätös on syntynyt 

virheellisessä järjestyksessä. 

 

Maistraatin päätös 2.3.2001 poikkeaa K:lle 15.12.2000 suullisesti tiedoksi annetusta päätöksestä, 

jonka mukaan huoneenvuokraoikeuden siirron ja lahjoituksen osalta ei asian laadun vuoksi eikä 

myöskään olosuhteet huomioon ottaen ole tarvetta edunvalvojan sijaisen määräämiseen. Maistraatti 

ei myöskään ole 2.3.2001 tekemällään päätöksellä ratkaissut hakemusta lahjoituksen osalta ollen-

kaan. 

 

Vuokraoikeuden siirto on ollut ainoa mahdollisuus estää K:n perhettä uhkaava häätö ja K:n lapsia 

uhkaava huostaanotto. Maistraatti on päätöksellään loukannut K:n ja hänen lastensa perustuslaissa 

turvattuja oikeuksia ja Euroopan Ihmissoikeussopimuksen 6 artiklassa taattua oikeutta oikeuden-

mukaiseen oikeudenkäyntiin. Lapsilla on saamillaan tuloilla ja tuilla K:ta paremmat mahdollisuudet 

vastata asumiskustannuksista. Maistraatin väite siitä, että huoltaja on velvollinen vastaamaan asu-

miskustannuksista on lakiin perustumaton. Vanhemmat vastaavat lastensa elatuksesta, mutta siihen 

ei lueta asumiskustannuksia. Suomen perustuslain mukaan yhteiskunnan tehtävänä on muun muassa 

asumisen turvaaminen ja sosiaaliturvasta huolehtiminen johon olennaisena osana kuuluu asunnon 

järjestäminen. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu ilmenee KHO:n päätöksestä. 



  

  

KHO 24.6.2004  

Diaarinumero 3215/1/02  

Antopäivä 24.6.2004 

Taltionumero 1580  

 

LAHJOITUS – OIKEUSTOIMIKELPOISUUS – MAISTRAATIN HARKINTAVALTA 

 

Asian aikaisempi käsittely  

 

Hakemukset 

 

1. X on 10.4.2001 pyytänyt, että maistraatti tutkii hänen veljensä H:n, jolle on määrätty 13.11.2000 

edunvalvoja, toimintakyvyn 8.5.2000 ja ryhtyy tämän toimintakyvyn selvittämiseksi tarpeellisiin 

toimenpiteisiin ottaen huomioon maistraatin tehtävä valvoa edunvalvojan toimintaa. H oli 8.5.2000 

lahjoittanut veljentyttärelleen maatilansa irtaimistoineen pidättäen itsellään hallinta- ja asumis-

oikeuden elinikänsä ajaksi.  

 

2. X on 6.8.2001 pyytänyt, että maistraatti hankkii asiassa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 

lausunnon.  

 

Maistraatin päätökset   

  

1. Maistraatti on 29.6.2001 päättänyt, että se ei ryhdy asiassa enempiin toimenpiteisiin. Maistraatti 

on katsonut, että H on 20.5.2000, oikeastaan 8.5.2000 K-tilan S:lle lahjoittaessaan ymmärtänyt 

oikeustoimen merkityksen, ja tehnyt sen vapaasta tahdostaan.  

  

2. Maistraatti on 14.8.2001 päättänyt, että se ei hanki lausuntoa terveydenhuollon oikeusturva-

keskukselta, eikä muutakaan lisäselvitystä H:n oikeustoimikelpoisuudesta 8.5.2000.  

 

Päätöksen perustelujen mukaan terveydenhuollon oikeusturvakeskus ei anna oikeustoimikelpoisuut-

ta koskevia lausuntoja nyt kyseessä olevan kaltaisissa asioissa, joten toimenpidepyynnön toteutta-

minen ei ole mahdollista. H:n oikeustoimikelpoisuutta ja 8.5.2000 tapahtuneeseen lahjoitukseen liit-

tyviä olosuhteita on selvitetty riittävästi. Selvityksen lopputulos ei anna aihetta epäillä, että kyseessä 

oleva lahjoitus olisi ollut H:n tahdon vastainen, tai ettei hän riittävässä määrin olisi ymmärtänyt sen 

merkitystä.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu   

 

1. Hallinto-oikeus ei tutkinut asian alistamista käräjäoikeudelle tai määräyksen antamista edun-

valvojalle koskevaa vaatimusta.  

 

2. Hallinto-oikeus on muutoin hylännyt X:n maistraatin päätöksistä tekemän valituksen.  

 

Perustelut  

 

1. Hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa alistaa tai siirtää asiaa käräjäoikeuteen eikä antaa edun-

valvontaa koskevia määräyksiä.  

 



  

  

2. Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaaval-

taisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. 

Täysi-ikäisen edunvalvojana on henkilö, jonka tuomioistuin tai holhousviranomainen on tehtävään 

määrännyt.  

 

Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voi-

daan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Edunvalvoja 

on velvollinen pitämään kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. Edun-

valvojan tulee vuosittain antaa holhousviranomaiselle tili (vuositili). Vuositilistä tulee käydä selville 

päämiehen varat ja velat tilikauden alkaessa ja päättyessä, tilikauden aikana niissä tapahtuneet muu-

tokset, päämiehen puolesta tehdyt merkittävät oikeustoimet sekä muut toimenpiteet, joihin edunval-

voja on ryhtynyt omaisuutta hoitaessaan.  

  

Holhousviranomaisen tulee valvoa edunvalvojan toimintaa. Jos edunvalvoja laiminlyö asianmukai-

sen tilin, luettelon, tositteen tai pyydetyn selvityksen antamisen tai jättää tekemättä hoitosuunnitel-

man, jonka viranomainen on määrännyt laadittavaksi, holhousviranomainen voi määrätä, edunval-

vojan suorittamaan laiminlyödyn toimenpiteen ja tehostaa päätöstään sakon uhalla tai uhalla, että 

tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.  

 

Maistraatti on hankkinut X:n toimenpidepyynnöissä edellytetyt lääketieteelliset lisäselvitykset ter-

veydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausuntoa lukuun ottamatta. Maistraatti on myös kuullut 

edunvalvoja X:ää, joka puolestaan on aiemmin kuullut lahjakirjan laatijaa ja H:n lähellä olleita hen-

kilöitä. Saamansa selvityksen perusteella maistraatti on voinut harkintavaltansa nojalla päättää, ettei 

H:n edun turvaamiseksi ole tarpeen ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin. Maistraatin päätöksiä 

ei ole syytä muuttaa.  

 

Sovellettuina oikeusohjeina on viitattu hallinto-oikeuslain 3 § :ään, holhoustoimesta annetun lain 1 

§:n 1 momenttiin, 4 §:n 2 momenttiin, 37 §:n 1 momenttiin, 46 §:n 1 momenttiin, 50 §:n 1 moment-

tiin, 51 §:n 1 momenttiin, 55 §:n 1 momenttiin, 57 §:n 1 momenttiin ja 72 §:n 1 momenttiin.  

 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa  

 

X on hakenut muutosta hallinto-oikeuden päätökseen ja vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös ku-

motaan ja maistraatin päätös, joka koskee hänen veljensä oikeustoimikelpoisuutta lahjakirjan 

8.5.2000 aikaan, kumotaan puutteellisen selvityksen ja virheellisesti harkitun perustelun vuoksi. 

Lisäksi I on pyytänyt korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä siitä, voidaanko hänen veljensä enää 

lahjakirjan tekemisen aikaan 8.5.2000 katsoa ymmärtäneen oikeustoimen merkitystä jouduttuaan jo 

25.5.2000 sairaalaan kyvyttömänä asioitaan hoitamaan. X on myös pyytänyt, että maistraatti vel-

voitetaan korvaamaan korkoineen maistraatin päätöksen puutteiden vuoksi X:n turhaan maksamat  

selvityksen, yhteensä 650 markkaa korkoineen.  

  

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu  

 

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki X:n valitusta siltä osin kuin se koskee kysymystä H:n oikeustoi-

mikelpoisuudesta 8.5.2000 laaditun lahjakirjan tekemisen aikaan.  

 

2. Korkein hallinto-oikeus ei tutki X:n vaatimusta maistraatin velvoittamisesta korvaamaan hänelle 

lausuntojen hankkimisesta aiheutuneet kulut 650 markkaa korkoineen.  

  

3. Korkein hallinto-oikeus on muutoin hylännyt X:n valituksen. 



  

  

 

Perustelut:  

 

1. Ottaen huomioon korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 3 §:n korkeimman hallinto-

oikeuden toimivaltaan ei kuulu ratkaista oikeustoimikelpoisuutta lahjakirjan tekemiseen koskevaa 

kysymystä. Oikeustoimikelpoisuutta koskevan kysymyksen ratkaiseminen kuuluu ensi asteena 

käräjäoikeuden toimivaltaan.  

 

2. Hallintolainkäyttölain 69§:n mukaan julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkis-

oikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta tai oikeutta koskevan riidan, johon haetaan 

viranomaisen ratkaisua muuten kuin muutoksenhakuteitse, käsittelee hallinto-oikeus. Tämän vuoksi 

korkein hallinto-oikeus ei ensi asteena tutki X:n korvausvaatimusta.  

 

3. Kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset, asiassa saatu 

selvitys sekä Turun hallinto-oikeuden ratkaisu ja sen perustelut, hallinto-oikeuden päätöstä ei ole 

syytä muuttaa.  

 

Korkein hallinto-oikeus:  

  

Asian ovat ratkaisseet Pirkko Ignatius, Ilkka Pere, Eila Rother (t), Marita Liljeström, Leena Halila.  

Asian esittelijä, vanhempi hallintosihteeri Marja-Terttu Savolainen  

 

  

 



  

  

KHO 18.2.2003 

Diarienr  1408/1/02 

Givet 18.2.2003  

Liggarenr  369  

 

      

LUPA-ASIA – PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN  

 

Ärendets tidigare handläggning  

 

Magistraten  har med sitt beslut 23.4.2001 förkastat A:s och B:s ansökan om tillstånd att på sina 

huvudmäns X och Y vägnar avtala om att ingendera skall ha arvsrätt efter den andra.  

 

Vasa förvaltningsdomstol har med sitt äverklagade beslut forkastat A:s och B:s besvär över 

magistratens beslut på följande motivering:  

 

Enligt 34 § 1 mom. 7 punkten lagen om förmyndarverksamhet har intressebevakaren inte rätt att på 

huvudmannens vägnar utan förmyndarmyndighetens tillstånd avstå från arv eller överlåta 

huvudmannens arvsandel. Enligt 35 § samma lag kan förmyndarmyndigheten bevilja tillstånd enligt 

34 §, om den rättshandling eller åtgärd som tillståndsansökan avser är förenlig med huvudmannens 

intressen. Härvid skall beaktas vad som i 37- 41 § bestäms om förvaltningen av egendomen.  

 

Intressebevakarna har i ärendet anfört att möjligheten att arvet tillfaller den andra partens arvingar, 

kan minska föräldrarnas bidrag till X och Y. Eftersom både X och Y lever, kan man ändå inte 

värdera det arvs förmögenhetsvärde som de kommer att lämna efter sig. Arvets värde är således inte 

känt och fast det i fortsättningen kan verka till föräldrarnas villighet  att stöda sina barn ekonomiskt, 

är det mot X:s och Y:s intressen att i det här skedet avstå från arv. Magistraten har sålunda kunnat 

förkasta intressebevakarnas ansökan.  

 

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen  

 

C och A har yrkat att Vasa förvaltningsdomstols beslut ändras så att intressebevakarnas ansökan om 

rätt för dem att på huvudmännens vägnar avtala om att ingendera skall ha arvsrätt efter den andra 

godkänns.  

 

Såsom motivering för sina yrkanden har de framställt bland annat följande:  

  

Det ligger i huvudmännens intresse att deras anhöriga ordnar deras vårdnad efter deras behov 

genom att hjälpa dem med praktiska sysslor, övervaka och ge dem anvisningar till hjälp i olika 

situationer och hjälpa dem med alla önskvärda arrangemang på ett sätt som besparar dem kostnader 

så att de kan leva ett rikt liv trots att de inte har någon arbetsförtjänst, som skulle kunna täcka 

kostnaderna. I gengäld är det rimligt att det överskott av hjälpen huvudmännen fått efter huvud-

mannens död faller tillbaks på den släkt därifrån hjälpen kommit.   

 

Den jämförelse som intressebevakarna gjort utgår således från jämförelsen mellan 37-41 § lagen om 

förmyndarverksamhet och 42 § i sagda lag där betoningen fallit på 42 § eftersom den ger huvud-

männen livskvalitet. Insikten om vikten av fortsatt hjälp för att hålla ett rikt innehåll i huvud-

männens liv har fått företräde fram om överdriven sparsamhet och spekulativa resonemang om hur 



  

  

man bäst förkovrar huvudmännens ekonomi. Lagrummet stöds av 37 § 1 mom. Det gäller att se till 

att huvudmännens livskvalitet kan upprätthållas, helst utan att förbruka deras reservkapital.  

 

Ansökan avser avtal om arvsrätt mellan huvudmännen. På grund av sin bristande rättshandlings-

förmåga kan huvudmannen inte testamentera eller på annat sätt disponera medel som han inte 

behöver till sitt privata bruk. Intressebevakarna har vid jämförelsen kommit till att stöda X:s och 

Y:s höga livskvalitet under den tid de båda lever och har varandra, övertygade om att ingendera 

skulle klara sig på egen hand utan de andra. Det är därför viktigt att arrangemangen kring X:s och 

Y:s  ekonomi är ordnad så att de anhöriga känner sig motiverade att också i fortsättningen gratis 

stöda dem samt hjälpa dem ekonomiskt ifall så skulle behövas. Då förblir deras reservkapital 

oförbrukat och till förfogande då något oförutsett inträffar.  

 

Å andra sidan är de anhöriga inte juridiskt skyldiga att sörja för huvudmännens välfärd. Det är 

därför viktigt att konstruera avtalsmässiga skyldigheter för de anhöriga av den typ det nu är fråga 

om.  

 

God vårdnad kan inte komma i konflikt med god ekonomiförvaltning såsom det förefaller ske i 

detta fall eftersom intressebevakarna jämlikt 37 § 1 mom. är skyldiga att sörja för att ekonomin 

sköts på ett sådant sätt att huvudmannens rätt enligt 42 § uppfylls. Övervakande myndigheter bör 

därför godkänna alla de arrangemang som strävar till att uppfylla 42 § lagen om förmyndar-

verksamhet.  

 

Magistraten har i sitt utlåtande framställt bland annat, att A inte är X:s intressebevakare utan hans 

far. C har 18.12.2001 förordnats till intressebevakare för X. A har inte rätt att föra X:s talan i 

ärendet. Ifall besvären godkänns kan A ärva X varför han skulle vara jävig i ärendet i det fall att han 

vore intressebevakare.  

  

C är jävig att representera Y i ärendet. C kan som Y:s syster själv ärva sin huvudman ifall besvären 

godkänns. C:s intressen är således motstridiga med huvudmannens intressen på det sätt sam avses i 

32 § 3 mom. lagen om förmyndarverksamhet.  

 

C kan inte heller representera båda huvudmännen i ärendet, utan båda makarna X och Y borde 

enligt 32 § 2 mom. lagen om förmyndarverksamhet ha haft en ställföreträdande intressebevakare. C 

kan själv ärva i fall makarna  X och Y fråntas sin arvsrätt efter varandra.  

 

Magistraten anser i första hand att besvären inte borde prövas enär C är jävig och A  inte är 

intressebevakare. I andra hand anser magistraten att besvären bör förkastas. C och A har i sina 

besvär inte anfört någonting som skulle ge anledning att ändra på förvaltningsdomstolens beslut.  

  

C och A är inte vårdnadshavare utan C:s förordnande omfattar endast skötseln av ekonomi. Att 

ordna ändamålsenlig vård ingår enligt 42 § lagen om förmyndarverksamhet I intrssebevakarens 

uppdrag utan skilt förordnande, men makarna X:s och Y:s intressebevakare har inte förordnats att 

utöver detta ta ställning till deras vårdnad eller personliga angelägenheter. Att avstå från arv är ett 

ekonomiskt ställningstagande trots att det motiveras med vårdnad eller att släktingarna annars inte 

är tillräckligt motiverade att hjälpa huvudmännen.  

 

Grundtanken i besvären är släktingarnas egna ekonomiska intressen. Det har allmänt hänvisats till 

erhållna gåvor utan att precisera vem som har gett gåvor och vilka gåvor. Y:s föräldrar genom 

testamente gjort henne arvslös och vid arvskiftet efter Y:s  mor har Y tilldelats sin laglott i form av 

en aktielokal, som uppgetts ha erhålIits sam gåva oeh ansetts utgöra förskott på arvo. Åtgärder har 



  

  

sålunda redan vidtagits för att hon inte skall erhålla mera i arv efter sina föräldrar än laglottet, som 

även den nu genom avstående från arv senare borde tillfalla hennes syskon och deras barn.  

 

Det framgår ur 37 § lagen om förmyndarverksamhet att intressebevakaren skall förvalta huvud-

mannens egendom så att egendomen och dess avkastning kan användas till nytta för huvudmannen 

och för att tillgodose huvudmannens personliga behov. Tillstånd att avstå från arv förutsätter enligt 

35 § lagen om förmyndarverksamhet att rättshandlingen är förenlig med huvudmannens intressen. 

Härvid skall inte släktingarns intressen ha avgörande betydelse utan vad som i 37-41 § bestäms om 

förvaltningen av egendomen.  

 

Släktingarna har uppgetts vara ointresserade av att ta betalt för sina tjänster, medan avstående från 

arv skulle öka deras motivation. Hjälpen är dock ingalunda gratis utan av obestämd storlek när den 

ges under förutsättning att makarna X och Y avstår från arvet till förmån för släktingarna. Att avstå 

från arvsrätten mot frivilliga avtal som när som helst kan brytas och som knappast kan binda 

kommande arvingar, är inte god förvaltning av makarna X:s och Y:s ekonomi.  

 

Avståendet från arv till förmån för Y:s intressebevakare och hennes syster eller deras barn och för A 

eller hans barn har i besvären ansetts vara en skälig ersättning för släktens insatser, motivera dem 

och minska deras börda. Det är således fräga om att säkra släktingarnas intressen. Motiveringen om 

att tillgångarna bör tillfalla den som gett gåvor åt makarna X och Y är irrelevant. För det första 

saknar motiveringen grund i lagen och för det andra är detta för Y:s del uteslutet, enär hennes mor 

avlidit och till denna del skulle arvet tillfalla bland annat C.   

 

Magistraten kan godkänna avståendet om det visas att det är i huvudmännens intresse på det sätt 

som avses i 35 §. De av intressebevakarna anförda grunderna om släktens bästa och att de annars 

slutar umgås med huvudmännen kan användas som motivering till så gott som alla ansökningar om 

tillstånd, men är dock inte sådana grunder som avses i lagen om förmyndarverksamhet.  

 

K såsom intressebevakare i ärendet för X och  L såsom intressebevakare i ärendet for Y har 

inkommit med genmäle och framställt bland annat följande:  

 

Sedan magistraten anfört jäv mot C och påpekat att C och sålunda också A skulle ta arv efter sina  

huvudmän ifall ansökan skulle godkännas, har intressebevakarna hos tingsrätten anhållit om att 

tingsrätten skulle utse nya intressebevakare för parterna som är mera oberoende. Tingsrätt har med 

sitt beslut 3.7.2002 nr 02/756 förordnat kaplanen L till intressebevakare för Y  samt kyrkoherden K 

till intressebevakare för X  för att bevaka deras rätt i samband med besvär över Vasa förvaltnings-

domstols överklagade beslut samt för att vidta alla de åtgärder utslaget med anledning av besväret 

ger anledning till. K och L är väl förtrogna med X:s och Y:s situation och känner dem personligen 

mycket väl, eftersom de är aktiva i församlingen.  

 

Huvudmännen är vigda till äktenskap. Såsom makar utan bröstarvingar ärver de varandra. Den först 

avlidnas sekundärarvingar är visserligen arvingar till den först avlidna men icke dödsbodelägare i 

dennas dödsbo utan först i den senare avlidnas dödsbo. Sekundärarvingarnas skara bestäms sålunda 

först vid den senare avlidnas bortgång. Att tala om jäv i detta skede är för tidigt.  

 

Jämlikt 42 § lagen om förmyndarverksamhet skall intressebevakare for myndig person utan skilt 

förordnande ordna vårdnaden för huvudmannen. Magistraten förnekar denna skyldighet genom att 

påpeka att makarna X:s och Y:s intressebevakare inte har förordnats att utöver skötseln av ekonomi 

ta ställning till deras vårdnad eller personliga angelägenheter. Lagen ger inga anvisningar om hur 

detta skall gå till. Här står alla alternativ till buds. Dels kan intressebevakaren köpa tjänsterna för sin 



  

  

huvudmans räkning dels är intressebevakaren berättigad till att sköta vårdnaden själv. Huvudsaken 

är att huvudmannens vårdnad är ordnad på det sätt 42 § bestämmer. Här kan inte uppkomma jäv ej 

heller kan det ligga utanför intressebevakarens uppdrag.  

 

I detta fall är det inte intressebevakaren själv som ensam sköter hela vårdnaden utan den sköts 

delvis med köpta tjänster delvis med ett personligt engagemang från huvudmännens släktingar. En 

stor skara anhöriga är involverade i detta. Huvudmännen köper hemservice av staden  3 dagar i 

veckan. Detta är inte tillräckligt utan all övrig service sköter de anhöriga om. Det är fråga om ett 

dagligt engagemang. Skulle inte de anhöriga ställa upp dagligen skulle huvudmännen på sikt bli 

tvungna att flyttas till ett servicehem, vilket helt säkert skulle ge dem mindre livsutrymme.  

 

Magistraten har missuppfattat grunden för besväret. Grundtanken är inte släktingarnas egna 

ekonomiska intressen. Tvärtom strävar ansökan till att stöda paret X:s och Y:s ekonomi genom att 

sporra de anhöriga till att också i förtsättningen hjälpa dem med de dagliga göromålen utan 

omedelbar ersättning för att inte belasta deras ekonomi i sådan utsträckning att de inte har råd till 

den livsföring de hittills haft och som är dyrare än vad man med samhällsbaserad pension kan 

åstadkomma.  

 

Ifall arvsrätten mellan makarna utesluts innebär detta inte att huvudmännen ställs i ekonomiskt 

trångmål, utan att vardera makens sekundärarvingar ärver den avlidna anhörigs egendom. Den 

avlidnas make är dock enligt 3 kapitlet 1 a § ärvdabalken berättigad att förtsättningsvis hålla 

egendomen oskiftad. Detta säkerställer i tillräcklig mån den efterlevande makens behov. Ett avtal 

om utesluten arvsrätt inverkar egentligen endast på fördelningen av egendomen mellan 

sekundärarvingarna. Detta kan inte anses vara mot huvudmännens intresse.  

 

Vardera makens egendom är hans eller hennes egen. I förhoppning om att parternas familjer stöder 

sin anhörig förkovras hoppeligen dess egendom. Ansökan strävar sedan till att fördela egendomen 

mellan sekundärarvingama, så att den egendom som förkovrats hos respektive anhörig efter deras 

bortgång tillfaller den släkt varifrån hjälpen kommit. Eftersom huvudmännen inte kan göra giltiga 

testamenten och sekundärarvingarnas skara slutligen fastställs först efter den sist avlidnes död kan 

saken inte ordnas på annat sätt än det nu ansökta. Avtalets verkan uppträder främst först efter att 

huvudmännen dött vilket ju tydligt visar att det inte kan vara mot deras intresse.  

  

Huvudmännen lider av Down syndrom (mongoloism) och är inte i vanlig mening arbetsföra. De har 

aldrig haft förtjänstarbete. En person med Down syndrom (mongoloid) förblir förståndsmässigt på 

en 10-årings nivå med det omdöme en 10-åring har. Uppgiften att sköta vårdnaden är därför mycket 

stor och blir lätt tung emedan den kräver ständig vägledning och övervakning. Vårdnaden om en 

utvecklingsstörd person är en livslång uppgift som kräver mycket tålamod och mycket arbete. Man 

kan inte kräva att de anhöriga måste utföra det utan ersättning. Ifall de anhöriga nöjer sig med en 

arvsrätt enligt det ansökta mönstret är det synnerligen fördelaktigt för huvudmännen. Ansökan 

borde därför godkännas.  

  

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet. Med beaktande av den utredning som framgår ur 

handlingarna samt de lagrum och övriga motiveringar som anförts i Vasa förvaltningsdomstols 

beslut finner högsta förvaltningsdomstolen inte skäl att ändra sagda beslut. Det alle, som vederbör, 

till efterrättelse länder.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen:  Pekka Hallberg, Esa Aalto (g), Marjatta Kajan,  Lauri Tarasti  



  

  

Kari Kuusiniemi. Föredragande, referendarieråd Liisa Hyvärinen  
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LÄÄKÄRINLAUSUNTO – MAKSU 

 

Asian aikaisempi käsittely  

 

Terveysvirasto on 5.6.2000 päivätyllä laskulla nro 00/54423 määrännyt maistraatin maksettavaksi 

X:n käynnistä terveyskeskuslääkäri T:n vastaanotolla 60 markan käyntimaksun ja T:n tuon käynnin 

perusteella laatimasta lausunnosta 150 markan maksun eli yhteensä 210 markkaa.  

 

Terveyslautakunta on 27.9.2000 hylännyt maistraatin terveyslautakunnan päätöksestä tekemän 

oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin 210 markan maksun poistamista.  

 

Turun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään tutkinut maistraatin terveyslautakunnan 

päätöksestä tekemän valituksen verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 8 §:n 1 

momentin mukaisena perustevalituksena maksun määräämisestä ja hylännyt valituksen.  

 

Holhoustoimesta annetun lain 90 §:n 1 momentin mukaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon toimintayksikkö ja terveydenhuollon ammattihenkilö ovat salassapitosäännösten estämättä vel-

vollisia pyynnöstä antamaan holhousviranomaiselle ne tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen vi-

reillä olevan asian ratkaisemiseksi.  

  

Saman pykälän 2 momentin mukaan holhousviranomainen voi pyytää kunnan sosiaali- tai tervey-

denhuollon toimielimeltä lausunnon, jos selvityksen saaminen asianomaisen olosuhteista on tarpeen 

holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitetussa asiassa. Pyyntö on osoitettava sen kunnan sosiaali- 

tai terveydenhuollon toimielimelle, jossa asianomaisella on kotikunta. Jos muun kuin 2 momentissa 

tarkoitetun tiedon tai selvityksen antamisesta aiheutuu sen antamiseen velvolliselle huomattavia 

kustannuksia tai merkittävää lisätyötä, selvityksen antamisesta voidaan pykälän 3 momentin mu-

kaan periä kohtuullinen maksu.  

 

Hallituksen esityksen (HE 146/1998) mukaan holhoustoimesta annetun lain 90 §:n 1 momentin tar-

koituksena on turvata holhousviranomaiselle mahdollisuus luoda edellytykset sille, että edunval-

vontaa koskevat holhousviranomaisen ja tuomioistuimen ratkaisut voidaan perustaa oikeaan tietoon. 

Tiedon tai selvityksen antamisesta perittävästä maksusta hallituksen esityksessä todetaan, että mak-

sun suuruutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon muun muassa ne välittömät kustannukset, jotka 

tiedon tuottaminen aiheuttaa sen antamiseen velvolliselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-

maksuista annetun lain 1 §:n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä mak-

su palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Vastaavan asetuksen 2 §:n 1 kohdan mukaan pal-

velun käyttäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelua tai johon palvelu kohdistuu.   

  

Kaupungin rakennusvalvontatoimistosta on otettu yhteyttä maistraattiin ja pyydetty selvittämään, 

olisiko X:lle määrättävä edunvalvoja, koska X on useamman kerran vienyt rakennusvalvontatoi-

mistoon maksamattomia laskujaan. Tähän viitaten maistraatin toimistosihteeri on lääkäri T:lle 

osoittamassaan kirjeessä pyytänyt, että  X kutsuttaisiin T:n vastaanotolle tai että T tekisi hänen 

luokseen kotikäynnin sen seikan selvittämiseksi, onko X:lle  määrättävä edunvalvoja taloudellisten 



  

  

ja muiden sellaisten asioiden hoitamista varten. Asiaa koskeva lääkärinlausunto on pyydetty 

lähettämään suoraan maistraatille.  

 

X on suostunut tutkimukseen, joka on tehty terveyskeskuksessa. T:n laatima lausunto on lähetetty 

maistraatille. Lausunnon liitteenä on ollut maistraatille osoitettu lasku vastaanottokäynnistä perit-

tävästä 60 markan ja laajasta todistuksesta tai lausunnosta perittävästä 150 markan eli yhteensä 210 

markan maksusta. Terveyslautakunnan lausunnon mukaan erillistä vastaanottokäyntiä edellyttäneen 

lääkärinlausunnon antamisesta on aiheutunut holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitettuja lisäkus-

tannuksia ja -työtä. Vastaanottokäynnistä aiheutuneet todelliset kulut ovat olleet huomattavasti suu-

remmat kuin laskutettu 60 markkaa, joka vastaa asiakkaalta perittävää omavastuuosuutta. Terveys-

lautakunta on 29.3.2000 vahvistanut holhousasioissa annettavasta lääkärintodistuksesta perittävän 

maksun 150 markaksi 1.4.2000 alkaen.  

 

Hallinto-oikeus on katsonut, että holhoustoimesta annetun lain 90 §:n 1 momentin mukaisilla hol-

housviranomaisen yleensä maksutta saamilla tiedoilla ja selvityksillä tarkoitetaan lähinnä puheli-

mitse tai kirjeitse annettavia lyhyitä tiedonantoja esimerkiksi henkilön eläkkeen suuruudesta, tili-

tapahtumista tai terveydentilasta. Vastaanottokäyntiä edellyttävän sosiaali- ja terveysministeriön 

lääkärinlausunnosta holhousasioissa antaman määräyksen mukaisen lausunnon antamista, jota 

maistraatti on X:n osalta edellyttänyt, on sitä vastoin pidettävä sellaisena holhoustoimesta annetun 

lain 90 §:n 3 momentissa tarkoitettuna huomattavia kustannuksia tai merkittävää lisätyötä aiheut-

tavana selvityksenä, josta terveysvirastolla on ollut oikeus periä kohtuullinen maksu. Maksua mää-

rättäessä ei ole ollut sovellettava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia eikä 

asetusta, koska ne koskevat vain palvelun käyttäjinä olevia luonnollisia henkilöitä. Maksua ei ole 

näytetty määrätyn perusteiltaan virheellisesti.  

 

Perusteluissa mainittujen säännösten lisäksi hallinto-oikeus on viitannut verojen ja maksujen peri-

misestä ulosottotoimin annetun asetuksen 1 §:n 2 momentin 3 kohtaan.  

 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa  

 

Maistraatti on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja terveyslautakunnan päätökset 

kumotaan ja maistraatin maksettavaksi määrätyt käyntimaksu ja maksu lääkärinlausunnosta poiste-

taan.  

 

Valituskirjelmän liitteinä olevista oikeus- sekä sosiaali- ja terveysministeriöiden kirjeistä ilmenee, 

että holhoustoimiasioissa annetut tiedot ja selvitykset ovat lähtökohtaisesti maksuttomia. Holhous-

toimesta annetun lain 90 § ei suoranaisesti tee eroa julkisen tai yksityisen terveydenhuollon välillä. 

Kustannusten huomattavuutta ja lisätyön merkittävyyttä voidaan kuitenkin arvioida suhteessa ter-

veydenhuollon toimintayksikön voimavaroihin.  

 

Maistraatin tässä tapauksessa saama lyhyt lääkärinlausunto perustuu tavanomaiseen terveyskeskus-

käyntiin ja tietoihin aiemmasta hoitosuhteesta. Lausunnon laatiminen ei ole ollut erityisen vaativaa, 

vaan lausunnossa on vain viitattu erikoislääkärin suorittaman tarkemman tutkimuksen tarpeeseen. 

Kyseisen lääkärinlausunnon antamista ei ole pidettävä sellaisena selvityksenä, joka olisi aiheuttanut 

kaupungin terveysvirastolle huomattavia kustannuksia tai merkittävää lisätyötä.  

 

Terveyslautakunta on lausunnossaan katsonut, että lääkärinlausunnon antamiseen liittynyt lisätyö ja 

vaativuustaso oikeuttavat maksuperintään. Valitus tulee hylätä.  

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu  



  

  

  

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.  

 

Asiakirjoista ilmenee, ettei X, joka on ollut usean vuoden hoitosuhteessa tutkimuksen toimittanee-

seen lääkäriin, koskeva lääkärintodistus ole edellyttänyt laajaa lisätyötä, vaan kysymys on lähinnä 

tavanomaisesta terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käynnin perusteella annetusta lyhyehköstä lau-

sunnosta. Lääkärinlausunnon antamista ei ole pidettävä holhoustoimesta annetun lain 90 §:n 3 mo-

mentissa tarkoitettuna huomattavia kustannuksia tai merkittävää lisätyötä aiheuttavana selvityksenä, 

josta voitaisiin periä holhousviranomaiselta maksu. Tämän vuoksi verojen ja maksujen perimisestä 

ulosottotoimin annetun lain 8 § huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus kumoaa Turun hallinto-

oikeuden ja terveyslautakunnan päätökset ja poistaa terveysviraston 5.6.2000 määräämän yhteensä 

210 markan maksun.  

 

Päätöksentekoon ovat osallistuneet hallintoneuvokset Erkki Onikki, Esa Aalto, Pirkko Ignatius, 

Marjatta Kajan ja Niilo Jääskinen. Asian esittelijä, esittelijäneuvos Liisa Hyvärinen 
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EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMINEN – MAISTRAATIN TOIMIVALTA 
 

 

Asian aikaisempi käsittely  
 

Maistraatti on päätöksellään 19.3.2001 määrännyt J:n kaupungin yleisen edunvalvojan hakemuksen 

mukaisesti R:n edunvalvojaksi 19.3.2001 lukien. Edunvalvojan tehtävänä on edustaa päämiestään 

tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa. 

 

Kuopion hallinto-oikeus on hylännyt suullista käsittelyä koskevan pyynnön. Hallinto-oikeus on 

hylännyt R:n valituksen. 

 

Perusteluinaan hallinto-oikeus on todennut, että hallintolainkäyttölain 38 §:n mukaan hallinto-

oikeuden on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen 

pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylä-

tään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. 

Maistraatin päätös on perustunut R:n hakemukseen, hänen henkilökohtaiseen kuulemiseensa sekä 

hänestä annettuun lääkärinlausuntoon. Asiassa ei ole tähän nähden sekä hänen esittämät valitus-

perusteet huomioon ottaen ilmennyt sellaisia seikkoja, joista voitaisiin saada hallinto-oikeudessa 

tehtävälle ratkaisulle lisäselvitystä suullisen käsittelyn avulla. Lisäksi esitetyt valitusperusteet viit-

taavat pikemminkin edunvalvonnan tarpeen lakkaamiseen kuin maistraatin toimivallan ylitykseen. 

Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoo, että suullisen käsittelyn järjestäminen asiassa on ilmeisen 

tarpeetonta. 

 

Jos täysi-ikäinen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai 

muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai 

varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa, tuomioistuin voi holhoustoimesta annetun 

lain 8 §:n 1 momentin mukaan määrätä hänelle edunvalvojan. Saman lain 12 §:n mukaan tuomiois-

tuimen ohella myös holhousviranomainen voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka 8 §:n mukaan 

on edunvalvonnan tarpeessa. Tällöin edunvalvojan määräämisen edellytyksenä on, että se, jonka 

etua olisi valvottava, kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja että hän pyytää tiettyä henkilöä 

määrättäväksi edunvalvojakseen.  

 

Psykiatrian erikoislääkäri H:n 2.3.2001 antaman lääkärinlausunnon mukaan R:n terveydentila ja 

toimintakyky on siten heikentynyt, että edunvalvojan määräys on hänelle tarpeellinen. Lausunnon 

mukaan R ymmärtää edunvalvojan määräämistä koskevan asian merkityksen ja häntä voidaan hen-

kilökohtaisesti kuulla asiassa. R on päiväämättömällä allekirjoittamallaan hakemuksella pyytänyt, 

että J:n kaupungin yleinen edunvalvoja määrättäisiin toistaiseksi hänen edunvalvojakseen talou-

dellisten asioiden hoitoa varten. Häntä on kuultu 16.3.2001 henkilökohtaisesti maistraatissa.  

  

Asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, jotka tukisivat R:n väitettä siitä, ettei hän ollut pyynnön teh-

dessään kyennyt ymmärtämään asian merkitystä.  

 



  

  

Edellä mainitun perusteella hallinto-oikeus katsoo, että R on hakiessaan edunvalvojan määräystä 

kyennyt ymmärtämään asian merkityksen ja siten esittänyt pätevän pyynnön edunvalvojan määrää-

miseksi. Maistraatti on ollut toimivaltainen asiassa ja on voinut määrätä R:lle edunvalvojan.  

 

Jos R katsoo, ettei hän enää ole edunvalvonnan tarpeessa, hänen tulee tehdä edunvalvojan tehtävän 

lakkauttamista koskeva hakemus käräjäoikeudelle.  

 

Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään 29.6.2001 n:o 421/1 myöntänyt R:lle maksuttoman 

oikeudenkäynnin tässä asiassa taannehtivasti siten, että maksuttomuus koskee 18.4.2001 lukien 

suoritettuja tarpeellisia toimenpiteitä. Maksuton oikeudenkäynti on myönnetty ilman korvaus-

velvollisuutta valtiolle. R:n oikeudenkäyntiavustajaksi on määrätty suostumuksensa mukaan 

oikeustieteen kandidaatti Y.   

 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
 

R on vaatinut, että maistraatin ja Kuopion hallinto-oikeuden edunvalvojan määräämistä koskevat 

päätökset kumotaan.  

 

Perusteluinaan R on todennut, että hän on itse hakenut edunvalvojan määräämistä lähinnä sen 

vuoksi, että edunvalvojasääntelyä koskevan uutisoinnin perusteella hänelle on syntynyt virheellinen 

käsitys edunvalvontajärjestelmän sisällöstä. Vasta kun R ensimmäisiä kertoja oli tarvinnut rahaa, ja 

kun hän oli saanut käyttöönsä olennaisesti vähemmän rahaa kuin mitä hän ennakkoon oli odottanut, 

hän oli ymmärtänyt, mitä päätös asiallisesti ottaen tarkoitti. R on kyennyt ymmärtämään päätöksen 

merkityksen, mutta ei ole tiennyt, mitä oikeusvaikutuksia edunvalvojan määrääminen sisältää. Tä-

mä lienee siihen nähden, että puheena oleva sääntely on tuossa vaiheessa ollut varsin lyhyen aikaa 

voimassa, inhimillisesti katsoen ymmärrettävää. 

 

R on pystynyt vakiinnuttamaan elämänpiiriään siten, että hän toimii talonmiehenä saaden siitä pie-

nen muodollisen korvauksen. Laissa mainitut edellytykset edunvalvojan määräämiselle eivät ole 

enää olemassa.   

 

Oikeustieteen kandidaatti Y on vaatinut, että hänelle määrätään maksettavaksi maksuttomasta oi-

keudenkäynnistä annettujen säännösten perusteella palkkio valtion varoista hänen avustajan teh-

tävästään korkeimmassa hallinto-oikeudessa. P on esittänyt palkkiotaan koskevan laskun 1 000 

markkaa ja arvonlisävero 220 markkaa eli yhteensä 1 220 markkaa. 

 

Maistraatti on lausunnossaan esittänyt valituksen hylättäväksi. Perusteluinaan maistraatti on 

todennut, että maistraatti päätöstä tehdessään samoin kuin Kuopion hallinto-oikeus päätöksessään 

ovat katsoneet, että R on kyennyt ymmärtämään edunvalvojan määräämisen merkityksen, jolloin 

maistraatti on ollut toimivaltainen ratkaisemaan asian. Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä 

varoja siten, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää hänen hyödykseen ja tyydyttämään hänen 

henkilökohtaisia tarpeitaan, ja jättää päämiehen vallintaan hänen tarpeisiinsa ja muihin olosuhteisiin 

nähden kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja. Käytännössä edunvalvojan kuuluu huolehtia, 

että päämiehen välttämättömät maksut tulevat maksetuiksi, ja edunvalvoja ja päämies yhdessä sopi-

vat niin pitkälle kuin mahdollista käytännön raha- asioiden hoidosta edunvalvonnan määräämisen 

jälkeen. Siinä vaiheessa, kun maistraatti tekee edunvalvontapäätöksen, ei voida tietää täsmällisesti 

päämiehen varoja, tuloja, menoja eikä muitakaan velvoitteita. Arvioitaessa, ymmärtääkö hakija 

asian merkityksen, ei maistraatin käsityksen mukaan voida edellyttääkään, että olisi voitu etukäteen 

selvittää hakijalle, kuinka paljon käyttörahaa tämä tulee saamaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. 

 



  

  

Maistraatti on katsonut, että esitetyt valitusperusteet viittaavat pikemminkin edunvalvonnan tarpeen 

lakkaamiseen kuin maistraatin toimivallan puutteeseen. Mikäli R katsoo, ettei hän ole enää edun-

valvonnan tarpeessa, hänen tulee tehdä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvonnan lakkauttamisesta. 

 

R ei ole antanut vastaselitystä.   

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 
 

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. 

 

Kun otetaan huomioon asiassa esitetyt vaatimukset, saatu selvitys, Kuopion hallinto-oikeuden pää-

töksestä ilmenevät säännökset ja muut perustelut, Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen muuttami-

seen ei ole syytä. 

 

Avustajan palkkio: 

 

Maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen R:n avustajaksi määrätylle oikeustieteen kandidaatti Y:lle 

maksetaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 15 §:n 1 momentin nojalla valtion va-

roista yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen 

(359/1998)  6 ja 15 §:n mukaisena kohtuullisena kahden työtunnin mukaan laskettuna palkkiona 

avustajan tehtävästä 1 000 markkaa/168,19 euroa. Kokonaispalkkioksi, mikä määrä sisältää arvon-

lisäveron 37,00 euroa, muodostuu siten 205,19 euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi.  

 

Asian ovat ratkaisseet Ritva Koljonen, Esa Aalto, Hannu Koskinen (t), Marjatta Kaján, Niilo 

Jääskinen. Asian esittelijä, hallintosihteeri  Hannele Klemettinen 
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HOLHOUSASIOIDEN REKISTERI 

 

Asian aikaisempi käsittely 

 

Maistraatti on 22.5.2000 tekemällään päätöksellä päättänyt, että alaikäisten A:n ja B:n edunvalvon-

nat merkitään holhousasioiden rekisteriin, koska heillä on edunvalvojien hoidettavana olevaa omai-

suutta, jonka määrä ei ole vähäinen. Edunvalvojien on viimeistään 22.8.2000 annettava maistraatille 

luettelo A:n ja B:n omaisuudesta.  

 

Maistraatin päätös on perustunut siihen, että A:n ja B:n omistamat Asunto Oy -nimisen asunto-

osakeyhtiön osakkeet numerot 123-145, jotka oikeuttavat hallitsemaan mainitun yhtiön liikehuo-

neistoa nro 15, oli myyty 360 000 markan kauppahinnalla ja varat on talletettu A:n  ja B:n pankki-

tilille Säästöpankki Optian konttoriin.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu (ks. vaatimukset) 

 

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, valittajien pyynnön suullisen käsittelyn järjestämisestä sekä 

vaatimuksen valittajien oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 

  

Holhoustoimesta annetun lain 66 §:n 1 momentin mukaan edunvalvonta on merkittävä holhous-

asioiden rekisteriin myös, kun holhousviranomainen saa tiedon siitä, että alaikäisellä on edunval-

vojan hoidettavana olevaa omaisuutta, jonka määrä ei ole vähäinen. Lain esitöiden mukaan (HE 

146/1999 vp.) rekisteröinnin edellytyksenä on, että holhousviranomainen saa tiedon rekisteröinnin 

edellytyksenä olevista seikoista. Edunvalvonnan rekisteröinnin tarve voi tulla holhousviranomaisen 

tietoon holhoustoimesta annetun lain 48 §:n mukaisen edunvalvojan ilmoitusvelvollisuuden kautta 

tai muulla tavoin.  

 

Holhoustoimesta annetun asetuksen 9 §:n 2 momentin mukaan alaikäisen edunvalvonta merkitään 

holhousasioiden rekisteriin silloin, kun omaisuuden arvo on suurempi kuin 90 000 markkaa. Maini-

tun asetuksen 4 §:n mukaan omaisuuden arvoa arvioitaessa otetaan lähtökohdaksi bruttovarallisuus, 

eikä alaikäisen velkoja oteta huomioon omaisuutta vähentävänä tekijänä.  

 

A:lla ja B:llä on ollut edunvalvojien hoidettavana omaisuutta, jonka määrä ei ole vähäinen. Edun-

valvonnat on siten maistraatin päätöksen mukaisesti tullut merkitä holhousasioiden rekisteriin. 

Maistraatti ei voi käyttää merkinnän osalta tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Lain säännös tai sen 

perusteella tehty rekisterimerkintä eivät loukkaa perheen oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-

elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta.  

 

Asian ratkaisemisen kannalta tarpeelliset seikat ilmenevät hallinto-oikeudelle toimitetuista asiakir-

joista. Rekisterimerkinnän tekemiseen eivät vaikuta edunvalvojan henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Suullisen käsittelyn pitäminen on siten ilmeisen tarpeetonta.  

 

Oikeudenkäyntikulut 



  

  

  

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään 

oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.  

 

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet  

 

Perusteluissa mainitut sekä  

Hallintolainkäyttölaki 38 § 1 ja 3 momentti, 74 § 1 ja 2 momentti  

  

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa  

 

Vaatimukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa  

 

F ja T ovat vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös ja sen perusteena oleva maistraatin päätös kumo-

taan. Lisäksi maistraatti on velvoitettava korvaamaan valittajien yhteiset oikeudenkäyntikulut lailli-

sine korkoineen sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Mikäli korkein 

hallinto-oikeus ei suoraan kumoa edellä mainittuja päätöksiä, valittajat ovat vaatineet, että asiassa 

järjestetään ennen ratkaisun tekemistä suullinen käsittely, jossa kuullaan T:tä henkilökohtaisesti.  

 

Hallinto-oikeuden samoin kuin maistraatin päätös perustuvat äärimmäisen mekaaniselle säädöstul-

kinnalle. Niissä vain todetaan säännösten sisältö ja se, että maistraatin päätös on tehty säännösten 

mukaisesti. Valittajat eivät ole väittäneetkään, että maistraatti olisi tehnyt lakiin perustumattoman 

päätöksen. Olennainen kysymys asiassa on se, että päätösten perusteena olevan holhoustoimesta 

annetun lain ja asetuksen soveltaminen johtaa ilmeiseen ristiriitaan Suomea velvoittavien ihmis-

oikeussopimusten määräysten, ennen kaikkea yksityis- ja perhe-elämän suojan ja kunnioituksen 

kanssa, kuten Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus 8 artiklan, kansalaisoikeuksia ja poliittisia 

oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 23 artiklan ja ihmisoikeuksien yleismaailmal-

linen julistuksen 12 artiklan kanssa.  

 .  .  

Arvioitaessa sitä, kuinka hyvin valtionsisäinen lainsäädäntö on sopusoinnussa ihmisoikeussopimus-

ten määräysten kanssa, lähtökohdaksi on otettava tosiasiallinen tilanne. Vaikka lainsäädäntö ja lain-

valmistelutyöt olisivat teorian tasolla kuinka virheettömät ja hyvin perustellut tahansa, se ei vielä 

riitä. Säädösten soveltamisen tulee myös tosiasiallisesti johtaa oikeaan ja sopimusten hengen mukai-

seen ratkaisuun. Nyt esillä olevassa tilanteessa on ilmiselvää, että näin ei ole tapahtunut. Sen parem-

min maistraatti kuin hallinto-oikeuskaan eivät ole esittäneet ainoatakaan argumenttia, jonka perus-

teella edunvalvonnan merkitsemisen holhousasioiden rekisteriin voitaisiin tässä tapauksessa katsoa 

olevan alaikäisten edun mukaista. Asian laita on nimenomaan päinvastoin. Rekisteriin merkitsemi-

nen sitä seuraavine erilaisine holhous- ja kirjanpitomaksuineen aiheuttaa joka vuosi alaikäisille 

suoranaisia kustannuksia ja heidän vanhemmilleen lisätyötä antamatta vastineeksi yhtään mitään. 

Maistraatti ja hallinto-oikeus eivät ole edes väittäneet, että maistraatin virkamiehet kykenisivät va-

littajia paremmin tai edes yhtä hyvin huolehtimaan alaikäisten omaisuudesta. Kumpikaan instanssi 

ei ole myöskään väittänyt, että valittajien tavassa hoitaa alaikäisten asioita olisi ollut jotakin huo-

mauttamista. Tällaisessa tilanteessa maistraatin virkamiesten tunkeutuminen perheen asioiden kes-

kelle loukkaa valittajien ja alaikäisten lasten yksityis- ja perhe-elämälle kuuluvaa kunnioitusta ja 

suojaa ja on siten ihmisoikeussopimusten määräysten vastainen.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu kieltäytyä järjestämästä suullista käsittelyä T:n henkilökohtaiseksi 

kuulemiseksi on sinänsä linjassa tuon tuomioistuimen omaksuman mekaanisen laintulkinnan kans-

sa. Jos asiaa kuitenkin tarkastellaan siitä lähtökohdasta, millä tavalla alaikäisten etu tulee parhaiten 

turvatuksi, ei ole perusteita olla tarjoamatta T:lle tilaisuutta tulla henkilökohtaisesti kuulluksi 



  

  

korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Samalla korkein hallinto-oikeus voisi välittömästi arvioida, 

kykeneekö T sen mielestä asianmukaisesti huolehtimaan alaikäisten lastensa asioista ilman 

maistraatin virkamiesten sekaantumista asiaan. 

  

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu  

 

1. Vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta hylätään.  

2. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.  

 

Perustelut  

 

1. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa järjestetään hallintolainkäyttölain 37 §:n mukaan tarvittaessa 

suullinen käsittely asian selvittämiseksi. Koska rekisterimerkinnän tekemiseen eivät vaikuta T:n 

eikä yleensäkään edunvalvojan henkilökohtaiset ominaisuudet, ei suullisen käsittelyn järjestäminen 

näiden selvittämiseksi ole asian ratkaisun kannalta tarpeen.  

 

2. Edunvalvonnan merkitseminen holhousasioiden rekisteriin on tehty F:n ja T:n alaikäisten lasten 

omaisuuden ja näin ollen heidän etunsa ja oikeuksiensa turvaamiseksi. Merkinnän tekeminen ei si-

ten loukkaa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa eikä kansalaisoikeuksia ja 

poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 23 artiklassa tarkoitettua yksityis- ja perhe-elämän suo-

jaa.  

 

Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon asiassa esitetyt vaatimukset, saatu selvitys sekä hallinto-

viranomaisen ratkaisuja sen perustelut, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei 

ole syytä.  

 

Oikeudenkäyntikulut  

Asian näin päättyessä hylätään F:n ja T:n esittämät vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaami-

sesta.  

 

Asian ovat ratkaisseet Ilmari Ojanen, Lauri Tarasti, Pekka Vihervuori, Esa Aalto, Marita Liljeström 

(t). Asian esittelijä, esittelijäneuvos Tuulia Riikonen  
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 
 
Maistraatin päätös on kumottava ja maistraatti velvoitettava korvaamaan valittajien oikeudenkäynti-

kulut korkoineen.  

 

Valittajat kykenevät huolehtimaan alaikäisten lastensa raha- ja muistakin asioista ilman ulkopuolis-

ten sekaantumista niihin. Maistraatin päätös on siten täysin tarpeeton. 

 



  

  

Päätös loukkaa valittajien ja heidän alaikäisten lastensa ihmisoikeuksia. Suomea velvoittavissa 

ihmisoikeussopimuksissa yksi olennaisimmista asioista on jokaiselle taattu oikeus nauttia yksityis- 

ja perhe-elämän kunnioitusta ja suojaa. Tämä on todettu esimerkiksi Euroopan neuvoston ihmis-

oikeussopimuksen 8 artiklassa. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustavaa laatua oleva 

yhteisö, jolla on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojeluun. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 

julistuksessa kielletään puuttumasta kenenkään yksityiselämään tai perheeseen.  

 

Jollei lupaa osakkeiden myyntiin olisi haettu maistraatilta, se ei edes tietäisi kyseisestä omaisuu-

desta. Maistraatti myös myönsi luvan kauppaan, mikä jo sinänsä osoittaa tilanteen olleen aivan 

normaali. 


