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1  Yleistä 

 

Tämä aineisto koostuu pääosin maistraattien oikeusministeriöön lähettämistä tai Finlexissä 

julkaistuista hovioikeuksien ratkaisuista, 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 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 on esitetty sellaisinaan.  

 

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

maistraattien tarvetta. 

 

Uusia 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 

Edunvalvojan määrääminen 

Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 

Kuuleminen 

Oikeudenkäyntikulut 

Oikeudenkäyntilupa 

Perinnönjako 

Pesänjakaja 

Toimvalta 

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen 

Tutkimatta jättäminen 

Valitusoikeus 

Yleinen edunvalvoja 



 

2.2. Asiasanat ja otsikot 

 

 

Edunvalvojan määrääminen 

Edunvalvojan määrääminen, TuHO 8.3.2013, Dno S 12/1518 

Edunvalvojan määrääminen – kuuleminen, RoHO, 29.10.2012, Dno H 12/300 (Finlex)  

Edunvalvojan määrääminen, I-SHO, 17.3.2011, Dno S 10/896 (Finlex)  

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, HeHO, 29.3.2001, Dno S 99/2588  

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, He HO, 16.3.2001, Dno: S 00/1921 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään – edunvalvojan määrääminen, Ko HO, 4.12.2003, Dno H 

03/742 

Edunvalvojan määrääminen - yleinen edunvalvoja, RoHO, 13.02.2003, Dno  H 02/827 

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, TuHO, 9.12.2002, Dno S 02/1697 

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, VaHO, 15.1.2002 

Edunvalvojan määrääminen – kuuleminen, VaHO, 19.9.2002, S 02/816 (Finlex) 

 

Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 

Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen, HeHO, 27.9.2005, S Dno 05/1951 

Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen, TuHO,  27.12.2002, Dnro S 02/1843 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään – oikeudenkäyntilupa, I-SHO, 19.1.2010, Dnro S 09/524 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään - tutkimatta jättäminen, I-SHO, 13.5.2008 S 07/1146 

(Finlex)  

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään, HeHO, 8.3.2007, Dno S 06/2284 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään - toimivalta, KoHO, 23.5.2006, Dno H 06/367 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään – edunvalvojan määrääminen, KoHO, 4.12.2003, Dno H 

03/742 

 

Kuuleminen 

Kuuleminen – edunvalvojan määrääminen, RoHO, 29.10.2012, Dno H 12/300 (Finlex)  

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen – valitusoikeus – kuuleminen, He HO, 28.8.2003, S 03/1047 

Edunvalvojan määrääminen – kuuleminen, VaHO, 19.9.2002, S 02/816 (Finlex) 

 

Oikeudenkäyntikulut 

Oikeudenkäyntikulut, I-SHO, 3.2.2015,  Dno S 14/1267 

Oikeudenkäyntilupa 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään – oikeudenkäyntilupa, I-SHO, 19.1.2010, Dnro S 09/524 

Perinnönjako 

Perinnönjako – pesänjakaja, TuHO, 23.4.2004, Dno 03/1227 

 

http://finlex.fi/fi/oikeus/ho/2012/rho20120932
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2011/i-sho20110210?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=10%2F896
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2011/i-sho20110210?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=10%2F896
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2011/i-sho20110210?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=10%2F896
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2002/20022058
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2008/20082558
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2008/20082558
http://finlex.fi/fi/oikeus/ho/2012/rho20120932
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2002/20022058


Pesänjakaja 

Perinnönjako – pesänjakaja, TuHO, 23.4.2004, Dno 03/1227 

 

Toimivalta 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään – toimivalta, KoHO, 23.5.2006, Dno H 06/367 

 

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen 

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen – valitusoikeus – kuuleminen, HeHO, 28.8.2003, S 03/1047 

 

Tutkimatta jättäminen 

 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään - tutkimatta jättäminen, I-SHO, 13.5.2008 S 07/1146 

(Finlex)  

Valitusoikeus 

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen – valitusoikeus – kuuleminen, He HO, 28.8.2003, S 03/1047 

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen, KoHO, 15.7.2005, Dno H 04/1262 

 

Yleinen edunvalvoja 

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, HeHO, 29.3.2001, Dno S 99/2588  

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, HeHO, 16.3.2001, Dnro: S 00/1921 

Edunvalvojan määrääminen - yleinen edunvalvoja, RoHO, 13.02.2003, Dno  H 02/827 

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, Tu HO, 9.12.2002, Dno S 02/1697 

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, VaHO, 15.1.2002 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2008/20082558
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2008/20082558


 

3. Hovioikeuksien ratkaisuja hovioikeuksittain aikajärjestyksessä 

 

 

Helsingin HO 

 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään, HeHO, 8.3.2007, Dno S 06/2284 

Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen, HeHO, 27.9.2005, S Dno 05/1951 

Edunvalvojan määrääminen, HeHO 10.12.2004, Dnr0 S 04/2866  SV  

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen – valitusoikeus – kuuleminen, HeHO, 28.8.2003, S 03/1047 

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, HeHO, 29.3.2001, Dno S 99/2588  

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, HeHO, 16.3.2001, Dnro: S 00/1921 

 

 

Itä-Suomen HO 

 

Oikeudenkäyntikulut, I-SHO 3.2.2015,  Dno S 14/1267 

Edunvalvojan määrääminen, I-SHO 17.3.2011, Dnro S 10/896 (Finlex) 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään - oikeudenkäyntilupa, I-SHO 19.1.2010, Dnro S 09/524 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään - tutkimatta jättäminen, I-SHO 13.5.2008 S 07/1146 

(Finlex)  

 

 

Kouvolan HO 

 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään - toimivalta, KoHO 23.5.2006, Dno H 06/367 

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen, 15.7.2005, Dno H 04/1262 

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään – edunvalvojan määrääminen, Ko HO, 4.12.2003, Dno H 

03/742 

 

Rovaniemen HO 

 

Edunvalvojan määrääminen – kuuleminen, Ro HO 29.10.2012, Dno H 12/300 (Finlex) 

Edunvalvojan määrääminen - yleinen edunvalvoja, Ro HO, 13.02.2003, Dno  H 02/827 

 

 

Turun HO 

 

Edunvalvojan määrääminen Tu HO 8.3.2013, Dno S 12/1518 

Perinnönjako – pesänjakaja, Tu HO 23.4.2004, Dno 03/1227 

Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen, 27.12.2002, Dnro S 02/1843 

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, Tu HO, 9.12.2002, Dno S 02/1697 

 

 

Vaasan HO 

 

Edunvalvojan määrääminen – yleinen edunvalvoja, VaHO, 15.1.2002 

Edunvalvojan määrääminen – kuuleminen, VaHO, 19.9.2002, S 02/816 (Finlex) 

 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2011/i-sho20110210?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=10%2F896
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2011/i-sho20110210?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=10%2F896
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2011/i-sho20110210?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=10%2F896
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2008/20082558
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2008/20082558
http://finlex.fi/fi/oikeus/ho/2012/rho20120932
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2002/20022058


 

Itä-Suomen HO 

Antopäivä 3.2.2015 

Diaarinumero s 14/1267 

Päätösnumero: 70 

 

Ratkaisu, johon on haettu muutosta 

   

Käräjäoikeus 19.9.2014 nro 14/15243  

 

Asia 
Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen 

 

Valittaja 

Edunvalvontapalveluja tuottava Ky 

 

Vastapuoli 

X 

 

Vaatimukset hovioikeudessa 

 

Valitus 

Edunvalvontapalveluja tuottava yhtiö on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan siltä osin 

kuin yhtiö on velvoitettu korvaamaan X:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa. Lisäksi yhtiö on 

vaatinut, että X velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 496 eurolla 

korkoineen. 

 

Perusteinaan yhtiö on vedonnut siihen, että yhtiön vastuunalainen yhtiömies, edunvalvojaksi 

määrätty A, oli käräjäoikeuden lausumapyynnön johdosta edunvalvojana ilmaissut näkemyksensä 

edunvalvonnan tarpeellisuudesta. A:n käsityksen mukaan edun mukaista olisi ollut jatkaa 

edunvalvontaa. A:n käsitys oli perustunut X:n taloudellisten asioiden seurantaan, keskusteluihin 

X:n kanssa, X:n terveydentilasta esitettyihin lääkärinlausuntoihin ja yhteydenpitoon X:n lähipiirin 

kanssa. A:lla oli lausumaa antaessaan ollut myös tieto 20.5.2014 laaditusta lääkärinlausunnosta, 

jossa oli suositeltu edunvalvonnan lakkauttamista. A oli vasta käräjäoikeuden istunnossa saanut 

tiedon 20.8.2014 päivätystä lääkärinlausunnosta. A oli ollut asiassa kuultavan asemassa, eikä 

vastapuolena, minkä vuoksi yhtiötä ei voitu velvoittaa korvaamaan oikeudenkäyntikuluja. 

 

Vastaus 
X on vastustanut yhtiön vaatimuksia perusteettomina ja lisäksi vaatinut, että yhtiö velvoitetaan 

korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa 248 eurolla korkoineen. X on lisäksi 

paljoksunut yhtiön oikeudenkäyntikuluvaatimusta hovioikeudessa määrältään 248 euron ylittävältä 

osalta. Perusteinaan X on vedonnut siihen, että A:n vastustettua perusteettomasti ja vastoin 

lääkärinlausunnossa todettua edunvalvonnan lakkauttamista, oli joutunut hankkimaan itselleen 

avustajan, joka muutoin ei olisi ollut asiassa tarpeen. A oli jatkanut hakemuksen vastustamista vielä 

käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, vaikka siellä oli esitetty toinenkin edunvalvonnan lakkauttamista 

puoltava lääkärinlausunto. 

 

 



 

 

Hovioikeuden ratkaisu 

 

Perustelut 

Hovioikeudessa on kysymys ensinnäkin siitä, onko A ollut asiassa sellaisessa asemassa, että yhtiö 

voidaan velvoittaa korvaamaan X:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa. Mikäli A on ollut 

tällaisessa asemassa, asiassa on kysymys myös siitä, onko asiassa oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 

2 §:ssä tarkoitettua erityistä syytä velvoittaa yhtiö korvaamaan sanotut kulut.  

 

Hakemusasioissa ei ole varsinaista vastaajaa kuten riita-asioissa. Hakemuksen johdosta kuullaan 

usein tahoja, joilla on asiassa intressi (asiaan osallisia). Heitä ei kuitenkaan voida pitää hakijan 

muodollisina vastapuolina vaan lähinnä tahoina, joiden oikeudelliseen asemaan hakijan hakemus 

saattaa vaikuttaa tavalla, joka yleisten prosessiperiaatteiden mukaan tuottaa kyseiselle taholle 

oikeuden osallistua prosessiin ja valvoa siinä etuaan. Hakemuksen johdosta saatetaan myös kuulla 

selvittämistarkoituksessa tai niin sanotusti "virkansa puolesta" eri tahoja, jolloin kuuleminen ei 

ilmennä asiaan osallisen asemaa. Keskeistä on, vaikuttaako hakemuksen hyväksyminen kyseisen 

tahon asemaan tavalla, joka yleisten prosessiperiaatteiden mukaisesti synnyttää hänelle riittävän 

oikeudellisen intressin ja prosessuaalisen aseman. (Linna: Hakemuslainkäyttö 2009, s. 20 - 21) 

 

A:ta on käräjäoikeudessa kuultu X:lle määrättynä edunvalvojana holhoustoimesta annetun lain 81 

§:n nojalla. A:t on kuultu asian selvittämiseksi. X:n hakemuksen ei voida katsoa vaikuttavan A:n 

asemaan tavalla, jonka vuoksi A:lla olisi ollut tarve osallistua prosessiin oman etunsa valvomiseksi. 

Näin ollen A:n ei voida katsoa olleen asiassa sellaisessa asiaan osallisen asemassa, että yhtiö 

voitaisiin velvoittaa korvaamaan X:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa. 

 

Yhtiö on voittanut oikeudenkäyntikuluja koskevan muutoksenhaun, minkä vuoksi sillä olisi 

oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 16 §:n nojalla lähtökohtaisesti oikeus saada X:ltä korvaus 

oikeudenkäyntikuluistaan hovioikeudessa. 

 

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n mukaan tuomioistuin voi viran puolesta 

alentaa asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää, jos asianosaisen 

velvoittaminen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut huomioon ottaen oikeudenkäyntiin 

johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys olisi kokonaisuutena arvioiden ilmeisen 

kohtuutonta.  

 

Ottaen huomioon oikeudenkäyntiin johtaneet seikat ja edunvalvonnan lakkauttamisen merkitys 

X:lle hovioikeus katsoo, että X:n velvoittaminen korvaamaan yhtiölle hovioikeudessa aiheutuneet 

oikeudenkäyntikulut osaksikaan olisi kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuutonta. Sen vuoksi 

yhtiö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa vahinkonaan. 

 

Päätöslauselma 

Käräjäoikeuden päätöstä muutetaan. 

 

Yhtiö vapautetaan velvollisuudesta korvata X:lle käräjäoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 

1.316,18 euroa. 

 

Muilta osin käräjäoikeuden päätökseen ei ole haettu muutosta. 

 

Yhtiön hovioikeudessa esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään. 



 

 

Muutoksenhaku 

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein 

oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää 

valitusluvan. 

 

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen 

päättyy 7.4.2015. 

 



Turun HO 

Antopäivä 8.3.2013  

Diaarinumero S 12/1518 

Päätösnumero: 560  

 

EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Valitus 

 

A ja B sekä C ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Hämeen maistraatin hakemus 

edunvalvojan määräämisestä X edunvalvojaksi hylätään. Mikäli edunvalvojan määrääminen X:lle 

katsotaan perustelluksi, valittajat ovat vaatineet, että edunvalvojaksi määrätään joko A tai B tai 

heidät molemmat yhdessä. Jos Hämeen maistraatin hakemus edunvalvojan määräämisestä hylätään, 

valittajat ovat vaatineet, että maistraatti velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa 

käräjä- ja hovioikeudessa korkoineen. 

  

Perusteinaan valittajat ovat lausuneet, että edunvalvojan määräämiselle X:lle ei ole riittäviä 

perusteita, koska X:llä on hoitopaikka ja hänen eläketulonsa kattavat hänen asumis- ja 

hoitokustannuksensa. A ja B ovat hoitaneet vuodesta 2007 alkaen X:n taloudellisia asioita hänen 

etunsa mukaisesti. Näin ollen edunvalvojan määrääminen X:lle on tarpeetonta. Mikäli edunvalvoja 

kuitenkin määrätään, A ja B ovat lähisukulaisina sopivampia tehtävään kuin yleinen edunvalvoja. 

 

Vastaus  

 

Maistraatti on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.  

 

Hovioikeuden ratkaisu  

 

Käsittelyratkaisu  

  

A ja B sekä C ovat pyytäneet pääkäsittelyn toimittamista A:n ja B:n kuulemiseksi siitä, miten 

asiassa esitetyt kirjalliset todisteet on käräjäoikeudessa ymmärretty väärin. 

 

A:n ja B:n kuuleminen todistelutarkoituksessa ei voi horjuttaa riidattomista seikoista ja kirjallisista 

todisteista ilmeneviä asian ratkaisun kannalta merkityksellisiä tosiseikkoja. Ottaen huomioon 

jäljempänä ilmenevät pääasiaratkaisun perustelut pääkäsittelyn toimittaminen on siten selvästi 

tarpeetonta. 

  

Näin ollen pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta hylätään oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 ja 15 

§:n nojalla. 

 

Pääasiaratkaisu 

 

Perustelut  

 

X ei kykene lääkärintodistuksista ilmenevän muistisairautensa vuoksi huolehtimaan itseään ja 

varallisuuttaan koskevista asioista. Hänellä on omaisuutta ja säännölliset eläketulot. Hänen asiansa 

vaativat siten hoitoa. 



 

Asiassa on riitaista se, tarvitseeko X asioittensa asianmukaista hoitoa varten edunvalvojan vai 

tulevatko hänen asiansa asianmukaisesti hoidetuksi omaisten toimesta. Mikäli edunvalvojan 

määrääminen katsotaan tarpeelliseksi, riitaista on se, määrätäänkö hänen edunvalvojakseen A ja B 

tai molemmat yhdessä vai yleinen edunvalvoja. 

 

Asiassa esitetyn todistelun perusteella on selvää, että X tarvitsee edellä mainitun sairautensa vuoksi 

tuomioistuimen määräämän edunvalvojan valvomaan hänen etuaan ja huolehtimaan häntä itseään ja 

hänen varallisuuttaan koskevista asioista. 

 

Ratkaistaessa kysymystä siitä, määrätäänkö X:n edunvalvojaksi lähiomainen vai yleinen 

edunvalvoja. ei tässä tapauksessa ole merkitystä sillä seikalla, miten A ja B ovat tähän asti hoitaneet 

asioita.  

Merkityksellistä on se, että X:n lähiomaiset ovat keskenään erimielisiä siitä, onko X:n taloudellisia 

asioita hoidettu asianmukaisesti. Edunvalvojan tulee tällaisessa tilanteessa olla esteetön henkilö. 

Näin ollen edunvalvojan tehtävään sopivaksi henkilöksi holhoustoimesta annetun lain 5 §:n 

mukaisesti ei voida katsoa lähisukulaisia eli tässä tapauksessa A tai B. Siten X:n edun mukaista on 

määrätä hänen edunvalvojakseen yleinen edunvalvoja. 

 

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:n perusteella asianosaiset vastaavat itse 

oikeudenkäyntikuluistaan asiassa sekä käräjä- että hovioikeudessa. 

 

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.  

 

Tuomiolauselma 

  

Käräjäoikeuden päätöslauselmaa ei muuteta. 

 

A:n ja B:n sekä C:n yhteinen oikeudenkäyntikuluvaatimus hovioikeudessa hylätään. 



ITÄ-SUOMEN HO  

Antamispäivä 19.1.2010 

Diaarinumero S 09/524 

Päätös Nro 18 

 

EDUNVALVOJAN VAPAUTTAMINEN TEHTÄVÄSTÄÄN - OIKEUDENKÄYNTILUPA 

 

(Taustaa: 

 

T:n edunvalvojaksi oli v. 2003 määrätty P. Yleinen edunvalvoja määrättiin v. 2007 edunvalvojan 

sijaiseksi päämieheltä edunvalvojalle maksettavista (muista kuin edunvalvontaan liittyvistä) 

korvauksista sopimista varten.  Edunvalvoja ei kuitenkaan noudattanut yleisen edunvalvojan kanssa 

tekemäänsä sopimusta, vaan "sopi" asiasta toisin suoraan päämiehen kanssa. Maistraatti haki P:n 

vapauttamista T:n edunvalvojan tehtävästä, käräjäoikeus hylkäsi maistraatin hakemuksen ja 

velvoitti maistraatin korvaamaan P:n kulut. Sitten käräjäoikeuden päätöksen jälkeen edunvalvoja 

teki sopimuksen yleisen edunvalvojan kanssa, ja kun lopputulos oli päämiehen edun mukainen, 

maistraatti peruutti valituksensa muilta osin kuin kulujen osalta.) 

 

 

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA 

 

Maistraatti on toistanut hakemuksensa ja vaatinut P:n asianosais- ja 

oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä. 

 

P on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina ja vaatinut oikeudenkäyntikulujensa 

korvaamista hovioikeudessa korkoineen. 

 

Maistraatti on hovioikeuteen 3.8.2009 saapuneella kirjoituksellaan peruuttanut valituksensa lukuun 

ottamatta vaatimusta P:n asianosais- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämisestä. 

 

HOVIOIKEUDEN RATKAISU 

 

Käsittelyratkaisu 

 

Maistraatin peruutettua valituksensa edunvalvojan vapauttamista tehtävästään koskevalta osalta 

lausunnon antaminen tältä osin raukeaa. 

 

Pääasiaratkaisu 

 

Perustelut 

 

Maistraatti on hakenut P:n vapauttamista edunvalvojan tehtävästä sillä perusteella, että hän oli 

tehtävään sopimaton. P:tä on tässä edunvalvojan vapauttamista koskevassa asiassa pidettävä 

asianosaisena, ja kysymys oikeudenkäyntikulujen korvaus velvollisuudesta on ratkaistava tämän 

mukaisesti. 

 

Kysymys on asiasta, jossa sovinto ei ole sallittu. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:n mukaan 

asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole 



erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa 

oikeudenkäyntikulut. 

 

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2000:129 velvoittanut holhouslautakunnan korvaamaan 

vastapuolensa oikeudenkäyntikulut holhottavaksi julistamista koskevassa asiassa, kun kanne oli 

pantu vireille riittämättömin perustein. 

 

Maistraatin hovioikeudelle toimittamasta 31.7.2009 päivätystä kirjelmästä ilmenee, että P:n ja 

yleisen edunvalvojan S:n 16.4.2009 allekirjoittama sopimus on saapunut maistraattiin 20.4.2009. 

Edunvalvojan vapauttamista koskeva asia on tullut vireille 30.7.2008. Kyseinen sopimus on näin 

ollen tehty asian vireille tulon jälkeen. Vapauttamishakemuksen perusteena ovat olleet P:n 

laskuttamat matkakulut, jotka maistraatin mielestä ovat olleet perusteettomat. Tämän kysymyksen 

ratkaisemiseen on liittynyt kysymys siitä, onko T voinut tehdä P:n kanssa 19.12.2007 päivätyn 

sopimuksen. 

 

Kysymys T:n oikeustoimikelpoisuudesta 19.12.2007 laadittua sopimusta tehtäessä on ollut 

riidanalainen. Asiasta on käräjäoikeudessa esitetty toisistaan poikkeavaa näyttöä. Sopimuksen 

perusteella P on laskuttanut matkakuluina enemmän kuin mihin hänellä olisi ollut oikeus 21.6.2007 

tehdyn sopimuksen perusteella. Tässä tilanteessa maistraatin tekemää hakemusta P:n 

vapauttamisesta edunvalvojan tehtävästä ei voida pitää sillä tavalla selvästi perusteettomana, että 

olisi erityistä syytä velvoittaa maistraatti korvaamaan P:n asianosais- ja oikeudenkäyntikulut 

käräjäoikeudessa. 

 

Päätöslauselma 

 

Käräjäoikeuden päätöstä muutetaan. Maistraatti vapautetaan korvaamasta P:n asianosais- ja 

oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea Korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos Korkein 

oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää 

valitusluvan. 

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen 

päättyy 22.3.2010. 

 

Asian ovat ratkaisseet: Hovioikeudenneuvokset Pertti Jokinen, Juha Halijoki ja Ari Kyllönen 

 



Helsingin HO 

Antamispäivä 8.3.2007 

Diaarinumero S 06/2284 

Nro 810 

 
 

EDUNVALVOJAN VAPAUTTAMINEN TEHTÄVÄSTÄÄN 

 

Maistraatti on vaatinut, että J:n edunvalvojaksi määrätty K vapautetaan edunvalvojan tehtävästään 

ja että edunvalvojaksi määrätään kaupungin 1. yleinen edunvalvoja.  

 

K oli laiminlyönyt antaa vuositilit määräajassa useista kehotuksista huolimatta. Ainoastaan vuoden 

2003 vuositili oli saapunut määräajassa. Tili oli tullut toimittaa vuosittain maaliskuun viimeiseen 

päivään mennessä. Vuoden 2000 tili oli saapunut 9.7.2001, vuoden 2001 30.4.2002, vuoden 2002 

1.4.2004, vuoden 2004 5.1.2006 ja vuoden 2005 12.4.2006. K oli laiminlyönyt edunvalvojan tehtä-

viin kuuluvan yhteistyön sosiaalitoimen ja hoitohenkilökunnan kanssa päämiehen asioiden hoidossa 

sekä selvitysten toimittamisen pyydettäessä eri viranomais- ja yhteistyötahoille. Edunvalvojan 

velvollisuuksia ei tullut asettaa eriarvoiseen asemaan sen perusteella, että edunvalvoja oli päämie-

hen sukulainen. K:n toiminta osoitti hänen piittaamattomuutensa holhoustoimilain säännöksistä, 

määräaikojen noudattamisesta sekä holhousviranomaisten ohjeista ja kehotuksista. Valituksen liit-

teenä on toimitettu hoitokodin 26.6.2006 päivätty ja sosiaalityöntekijän 29.6.2006 päivätty lausunto 

sekä vuositili vuodelta 2005.  

 

K on vaatinut valituksen hylkäämistä. Vuositilien myöhästymisestä ei ollut aiheutunut varsinaista 

haittaa eikä taloudellista menetystä. Vuositileissä ei ollut ollut puutteellisuuksia.  

 

S ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta lausua maistraatin valituksesta.  

 

HOVIOIKEUDEN RATKAISU  

 

Käsittelyratkaisu  

 

Maistraatti ei ole saattanut todennäköiseksi, ettei se ole voinut vedota seikkana vuoden 2005 vuosi-

tilin myöhästymiseen eikä todisteena vuositiliin vuodelta 2005 jo käräjäoikeudessa tai että sillä on 

ollut pätevä aihe olla tekemättä niin. Sen vuoksi mainittu seikka ja sitä koskeva todiste jätetään 

oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 17 §:n 1 momentin nojalla huomiotta.  

 

Hoitokodin ja sosiaalityöntekijän lausunnot otetaan uusina kirjallisina todisteina huomioon.  

 

Pääasiaratkaisu        

 

Hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden siltä osin kuin asia on saatettu 

hovioikeuden tutkittavaksi. Aihetta käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen ei ole.  

 

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenneuvos Risto Jalanko, hovioikeudenneuvos Jukka Kontio, 

määräaikainen hovioikeudenneuvos Päivi Saukonoja.  

 

Ratkaisu on yksimielinen.  



 

Liite  

 

KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 21.6.2006  

 

 

Maistraatti on pyytänyt, että K vapautetaan J:n edunvalvojan tehtävästä ja että J:lle määrätään 

kaupungin 1 yleinen edunvalvoja toistaiseksi edustamaan päämiestään tämän omaisuutta ja 

taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa.  

 

Perustelut  

 

K tulisi vapauttaa isänsä J:n edunvalvojan tehtävästä, koska hän on laiminlyönyt tehtävänsä edun-

valvojana.  

 

Käräjäoikeus on 4.7.2000 antamallaan päätöksellä nro 4558 määrännyt J:n edunvalvojaksi K:n 

tehtävänään päämiehen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden hoitaminen. Tilihistoriasta ilmenee, 

että J:n omaisuusluettelo on tullut edunvalvonnan alkaessa toimittaa maistraatille 4.10.2000 

mennessä, mutta se on saatu vasta karhuamisen jälkeen 23.11.2000.  

 

K on laiminlyönyt vuositilien antamisen määräajassa useista kehotuksista huolimatta. Vuositili 

2000 on toimitettu maistraattiin 9.7.2001, vuositili 2001 30.4.2002, vuositili 2002 1.4.2004 ja vuo-

sitili 2004 5.1.2006. Edunvalvojan tehtävä edellyttää vuositilin antamisen kehotuksetta holhous-

viranomaiselle vuosittain. Vain vuoden 2003 vuositili on toimitettu ajoissa maistraattiin. Vuoden 

2004 tilin osalta asetettiin jopa teettämisuhka. Teettämisuhasta kuitenkin luvattiin luopua, mikäli K 

toimittaisi tilin.  

 

Kaupungin vanhustenhuollon erityispalveluiden sosiaalityöntekijältä saadun lausunnon mukaan 

edunvalvojan yhteistyö vanhustenhuollon erityispalveluyksikön suuntaan on myös ollut puutteel-

lista eikä tuloselvityksiä ole toimitettu ajallaan. K on toimittanut J:lle käyttövaroja hoitohenkilö-

kunnan pyyntöjen jälkeen, mikä on saattanut kestää pitkään.  

 

J on sairauden vuoksi edelleen kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan, joten hänelle 

tulisi määrätä edunvalvoja. J on vuonna 1999 saanut aivoverenvuodon, josta on seurannut vaikea-

asteinen toimintakyvyn heikennys. Hän ei pysty tuottamaan ymmärrettävää puhetta ja liikkuminen 

on ongelmallista. J:tä ei lääkärinlausunnon mukaan voida kuulla asiassa eikä hän ymmärrä edun-

valvojan määräämistä koskevan asian merkitystä.  

 

J:n lapsista S on kirjallisesti ilmoittanut, ettei hyväksy edunvalvojan vaihtamista. Avopuoliso on 

suullisesti ilmoittanut, ettei hyväksy edunvalvojan vaihtamista.  

 

K on vastustanut hakemusta. Siltä varalta, että hänet vapautettaisiin edunvalvojan tehtävästä, K on 

pyytänyt, että S määrätään J:n edunvalvojaksi. 

 

Vuositileissä ei ole ollut virheitä eikä puutteita. Vuoden 2003 tili on toimitettu ajoissa ja vuoden 

2005 tili on toimitettu maistraatille vain vähän myöhässä. Vuosien 2000-2002 ja 2004 tilit ovat 

myöhästyneet. Tilit ovat viivästyneet, koska K on ollut yrittäjä ja kyseinen tehtävä on mennyt pääl-

lekkäin hänen oman yrityksensä tilinpäätöksen kanssa. Viivästyksiä on sen vuoksi päässyt synty-

mään. K on lopettanut yrityksensä tänä keväänä ja hän on 1.4. lukien siirtynyt töihin toisen  



palvelukseen. K:n tilanne on siten olennaisesti muuttunut ja hän ehtii vastaisuudessa saattamaan tilit 

ajoissa valmiiksi. Hänen ei myöskään tarvitse enää matkustaa töidensä vuoksi.  

 

K on antanut isänsä avopuolisolle kuukausittain rahaa noin 100 euroa, jotta tämä pystyisi käymään 

säännöllisesti J:tä katsomassa ja hoitamaan päivittäisiä asioita. Kaikki  J:n vuosittaiset tulot ovat 

menneet kokonaan jokseenkin tasan ja K on halunnut valvoa myös varojen riittävyyttä. Tämäkin 

tilanne on parantunut ja käyttövaroja jää nykyisin enemmän, koska J:llä ollut laina on tullut loppuun 

suoritetuksi vuoden 2005 heinäkuussa. Vuoden 2005 tili viivästyi hieman, koska pankki ei 

toimittanut lainaa koskevaa todistusta ajoissa.  

 

K on tarvittaessa toimittanut hoitokotiin myös käteistä rahaa. Nämä eivät ole kuitenkaan olleet 

säännöllisiä maksuja. K käy hoitokodissa viikoittain isäänsä tapaamassa.  

 

S on ilmoittanut vastustavansa edunvalvojan vaihtamista. K on ainoa neljästä lapsesta, joka asuu 

pääkaupunkiseudulla ja hän on hoitanut isän asiat hyvin. K käy tapaamassa isää viikoittain ja hoitaa 

raha-asioiden lisäksi kaiken muunkin tarpeellisen, mikä liittyy isän hoitoon. Mikäli K:ta ei enää 

määrättäisi edunvalvojaksi, S on ilmoittanut suostuvansa edunvalvojan tehtävään. S on hoitanut 

useita luottamustoimia ja hän on kykenevä edunvalvojan tehtävään, mikäli edunvalvontaa ei enää 

uskottaisi K:lle.  

 

Todistelu 

 

Kirjalliset todisteet 

 

Maistraatti:  

l) Lääkärinlausunto 23.1.2006  

2) Maistraatin valvontatiedot ja kaksi kirjettä koskien J:n edunvalvontaa  .  

3) Sosiaalityöntekijän lausunto  

 

Henkilötodistelu 

1) K todistelutarkoituksessa  

2) S todistelutarkoituksessa  

  

Päätöksen perustelut  

 

Asiassa on riidatonta, että edunvalvoja on edelleenkin tarpeen hoitamaan J:n taloudellisia ja oikeu-

dellisia asioita. Lääkärinlausunnosta 23.1.2006 ilmenee J:n nykyinen terveydentila ja edunvalvojan 

tarve.  

 

On myös selvitetty, että K on laiminlyönyt antaa määräajassa vuositilit lukuun ottamatta vuodelta 

2003 laadittua tiliä. Vuotta 2002 koskeva tili on annettu 20.5.2003 lähetetyn kehotuskirjeen jälkeen 

vasta 1.4.2004. Vuotta 2004 koskevaa tiliä on jouduttu pyytämään ainakin 11.5.2005 ja 5.7.2005 

lähetetyillä kirjeillä. Lisäksi K:lle on määrätty teettämisuhka. Kyseinen tili on annettu vasta 

5.1.2006. Muiden vuosien osalta viivästykset ovat olleet kestoltaan lyhyempiä.  

 

Sosiaalityöntekijän lausunnosta 6.2.2006 ilmenee, että esimerkiksi käteisvarojen toimittamisessa 

J:lle on ollut viivästyksiä.  

 

K on kertonut antaneensa isänsä avopuolisolle varoja säännöllisesti, jotta tämä pystyisi käymään 

hoitokodissa isää tapaamassa ja huolehtimaan J:n päivittäisistä tarpeista. Muutoin hän oli pyrkinyt 



antamaan isänsä käyttöön varoja aina pyydettäessä. Tilit olivat viivästyneet K:n työkiireiden vuoksi. 

Vuonna 2004 oli sattunut vesivahinko, mikä oli myös viivästyttänyt tilin laatimista.  

 

S on todennut K:n hoitaneen J:n asiat ja käyneen tätä säännöllisesti katsomassa. Tarvetta edunval-

vojan vaihtamiseen ei ollut.  

 

Edunvalvojan henkilö  

 

Holhoustoimesta annetun lain 5 §:ssä edellytetään, että edunvalvojaksi määrätään tehtävään sopiva 

henkilö. Lainkohdassa on mainittu harkintakriteereinä edunvalvojaksi esitetyn henkilön taito ja ko-

kemus sekä tehtävän laatu ja laajuus. Taidossa ja kokemuksessa on kyse henkilön asiantuntemuk-

sesta taloudellisten asioiden hoidon suhteen. Edunvalvojan kyvyllä tulla toimeen päämiehen kanssa 

ja luomaan tähän luottamukselliset suhteet on myös merkitystä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota 

riippumattomuusperiaatteeseen siten, että etusijalla pysyvät päämiehen edut (Välimäki; 

Holhoustoimen pääpiirteet v. 2001 s. 59-64).  

 

Tehtävän laadusta ja laajuudesta riippuu suurelta osin, mitkä seikat saavat korostetun merkityksen 

edunvalvojan henkilöstä päätettäessä. Mikäli kyse on taloudellisesti vaatimattomasta tehtävästä, on 

edunvalvojan läheisyydellä päämiehen kanssa suurempi merkitys kuin muilla seikoilla. Edelleen 

voidaan lähteä myöskin siitä, että yhteiskunnan tarjoamat yleisen edunvalvojan palvelut ovat tois-

sijaisia.  

  

Käsiteltävässä asiassa on selvitetty, että K on toistuvasti laiminlyönyt hoitaa edunvalvontatehtä-

väänsä asianmukaisesti. Laiminlyönnit ovat olleet luonteeltaan siinä määrin vakavia, että edunval-

vojan vaihtamiselle on ollut varteenotettavat perusteet. K on käräjäoikeudessa kertonut, että hänen 

olosuhteissaan on kuitenkin tapahtunut keväällä 2006 merkittävä muutos, millä on vaikutus myös 

edunvalvontatehtävän hoitamisen kannalta. K on uskottavasti kertonut, että hänellä on työpaikan ja 

tehtävien muuttumisen myötä nykyisin runsaasti enemmän aikaa käytettävissään myös kyseiseen 

edunvalvontatehtävään. K:n kertomasta ilmenee, että J:n varat ovat vuosittain tulleet kokonaisuu-

dessaan käytetyksi elinkustannuksiin mutta lainanmaksun päätyttyä vuonna 2005 taloudellinen 

tilanne oli vähän parantunut.  

 

K on selvitetty olevan J:n lapsista ainoa, joka asuu pääkaupunkiseudulla. Sen vuoksi hän kykenee 

käytännössä helpommin kuin muut lapset huolehtimaan isästään. K ja S ovat vastustaneet yleisen 

edunvalvojan määräämistä. Heidän käsityksensä mukaan J:n taloudellisten ja muiden asioiden hoi-

don kannalta on parempi, että heistä jompi kumpi toimii edunvalvojana.  

 

On katsottava, että J:n, joka on suurelta osin sairautensa vuoksi kommunikaatiokyvytön, asioiden 

hoidon kannalta läheisyysperiaatteella on korostunut merkitys. K on henkilönä kykenevä hoitamaan 

isänsä taloudelliset asiat. Pääkaupunkiseudulla asuvan K:n määrääminen edunvalvojaksi on 

tarkoituksenmukaisempaa kuin S:n. K on korostanut, että vastaisuudessa hänellä on aikaa sekä 

myöskin halua huolehtia J:n taloudellisista asioista asianmukaisesti. Edunvalvontatehtävässä tapah-

tuneista vakavista laiminlyönneistä huolimatta käräjäoikeus on harkinnut oikeaksi pysyttää K:n 

toistaiseksi J:n edunvalvojana.  

 

Päätöslauselma 

 

Maistraatin hakemus hylätään.  

  



Helsingin HO 

Antamispäivä 27.9.2005 

Diaarinumero S 05/1951 

Nro 3070 

 

 

EDUNVALVOJAN TEHTÄVÄN LAKKAUTTAMINEN  

 

P ja H ovat vaatineet, että P:tä koskeva edunvalvonta määrätään lakkaamaan.  

 

P oli edelleen muistihäiriöinen. Hän asui kotonaan ja orientoitui tutussa ympäristössä. Hänen 

kanssaan voi keskustella. H hoiti puolisonsa asiat osana normaalia arkielämää. P:llä ei ollut sellaisia 

normaalista taloudesta poikkeavia asioita, joita pitäisi koko ajan valvoa, joten jatkuva edunvalvonta 

oli tarpeetonta.  

 

Maistraatti on yhtynyt P:n ja H:n vaatimukseen edunvalvojan tehtävän lakkauttamisesta.  

 

P ei enää ollut edunvalvojan tarpeessa. P:n terveydentila oli lääkärinlausuntojen mukaan parantunut 

siitä, mitä se oli ollut edunvalvojaa määrättäessä. Hän pystyi kommunikoimaan ja rajoitetusti myös 

ottamaan kantaa asioidensa hoitamiseen. P omisti puolisonsa antamien tietojen mukaan puolet 

heidän kotinaan käyttämästä kiinteistöstä. Hänellä ei ollut muuta merkittävää omaisuutta ja vain 

jonkin verran kulutusluottoja.  

 

Maistraatin käsityksen mukaan P:n puolesta ei lähitulevaisuudessa ollut tulossa hoidettaviksi 

merkittäviä tai monimutkaisia oikeustoimia. H oli ilmoittanut hoitavansa puolisonsa asiat osana 

normaalia arkielämää ja pitävänsä jatkuvaa edunvalvontaa tarpeettomana. P oli allekirjoittanut 

osaltaan käräjäoikeudelle osoitetun hakemuksen, jossa hän oli ilmaissut vastustavansa 

edunvalvontaa. D, joka oli P:n ja H:n ainoa lapsi, oli myös puoltanut isänsä edunvalvonnan 

lakkauttamista. P:n lähipiiri oli yksimielinen siitä, että hänen arkielämäänsä liittyvät taloudelliset 

asiat voitiin hoitaa ilman edunvalvontaa läheisten tuen avulla. Edunvalvontaan tuli turvautua vain 

kun se oli välttämätöntä henkilön asioiden hoitamiseksi tai hänen taloudellisen intressinsä 

suojelemiseksi.  

 

HOVIOIKEUDEN RATKAISU 

 

Neurologian erikoislääkärin 18.4.2005 antaman lausunnon mukaan on selvää, että P ei pystynyt 

itsenäisesti huolehtimaan taloudellisista asioistaan, mutta hänen puolisonsa pystyi hoitamaan ne 

osana normaalia arkielämää. P ei pyrkinyt impulsiivisesti ja omin päin operoimaan taloudellisissa 

asioissa. Virallisen edunvalvonnan ylläpitäminen ei enää ollut välttämätöntä.  

 

P:n puoliso edunvalvojana ja heidän ainoa lapsensa ovat yksimieliset siitä, että P:n normaaliin 

arkeen kuuluvat taloudelliset asiat voitiin hoitaa ilman edunvalvontaa. P:llä ei ollut merkittävää 

omaisuutta, jonka hoitamiseksi edunvalvonta olisi tarpeen. Maistraatti on puoltanut edunvalvojan 

tehtävän lakkauttamista samoilla perusteilla kuin hakijat.  

 

Hovioikeus katsoo, että P ei enää ole edunvalvonnan tarpeessa. Edunvalvonta on määrättävä 

lakkaamaan.  

 

Päätöslauselma  



 

P:tä koskeva edunvalvonta ja H:n edunvalvojan tehtävä määrätään lakkaamaan. Päätös tulee heti 

noudatettavaksi.  

 

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenneuvos Lauri Nouro, hovioikeudenneuvos Heljä Järvelä, 

hovioikeudenneuvos Eero Karttunen. Esittelijä: viskaali Eija Tiukuvaara 

 



Helsingfors hovrätt 10.12.2004 

Givet 10.12.2004  

Diarienr S 04/2866  

Nr 4781 

 

EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMINEN 

  

J har yrkat att magistratens ansökan om intressebevakare för honom skall förkastas.  

 

J kan sköta sina ekonomiska angelägenheter. Ansökan om intressebevakare har inte gjorts på 

medicinska grunder. J:s ekonomiska svårigheter utgör inte en tillräcklig grund för förordnande av 

intressebevakare.  

  

Magistraten har bestridit besvären.  

 

J använder sina pensionsinkomster till annat än sina obligatoriska utgifter, och är för den skull inte 

kapabel att sköta sina ekonomiska angelägenheter.  

  

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE  

Tingsrätten har gett sitt förordnande om intressebevakare med stöd av 18 § 1 mom. i lagen om 

förmyndarverksamhet. Sagda lagrum gäller begränsning av handlingsbehörigheten hos en myndig 

person i sådana situationer där förordnande av en intressebevakare enligt 8 § i samma lag inte 

räcker till för att trygga den myndiges intressen. Ett förordnande av intressebevakare begränsar som 

sådant inte handlingsbehörigheten hos den person för vilken intressebevakaren förordnats. En 

begränsning av handlingsbehörigheten enligt 18 § 1 mom. i lagen om förmyndarverksamhet är 

möjlig endast om den person för vilken en intressebevakare förordnats, på grund av sin oförmåga 

äventyrar sin förmögenhetsställning, försörjning eller andra viktiga intressen.  

 

Enligt 8 § l mom. i lagen om förmyndarverksamhet kan domstol, om en myndig på grund av 

sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna, försvagat hälsotillstånd eller av någon annan mots-

varande orsak saknar förmåga att bevaka sina intressen eller sköta sådana personliga eller ekono-

miska angelägenheter som kräver åtgärder, förordna en intressebevakare för honom eller henne. 

Enligt 2 momentet kan, om den som behöver intressebevakning motsätter sig att en intresse-

bevakare förordnas, en intressebevakare likväl förordnas, om vederbörande med beaktande av sin 

situation och sitt behov av intressebevakning inte har tillräcklig orsak att motsätta sig åtgärden.  

 

Ansökan om att en intressebevakare skall förorodnas för J har uttryckligen inte gjorts av medicinska 

skäl utan av den anledningen att han inte betalar sin hyra. Då J:s eventuella vägran att betala hyra 

inte kan anses vara en i 8 § l mom. i lagen om förmyndarverksamhet avsedd orsak som motsvarar 

de där uppräknade medicinska orsakerna, och då han motsatt sig ansökan, finner hovrätten att det 

inte föreligger skäl att förordna en intressebevakare för J. Ansökan om intressebevakare bör för den 

skull förkastas.  

 

Domslut 

Tingsrättens beslut upphävs. Magistratens ansökan förkastas.  

   

Ärendet har avgjorts av: Hovrättslagmannen Pentti W. Korhonen, hovrättsrådet Monika Kuhlefelt  

föredraganden, hovrättsrådet för viss tid Åsa Holmström  



 

 Avgörandet är enhälligt.  

 

Bilaga 

Tingsrätt utslag 30.7.2004  

 

Magistraten anhåller om att stads allmänna intressebevakare skall utses till intressebevakare för J 

från stad för att sköta hans ekonomiska angelägenheter och företräda denne vid rättshandlingar som 

gäller hans egendom och ekonomiska angelägenheter.  

 

Motivering 

J har med avsikt inte betalat sina hyror fr o m 1.3.2003 på grund av att han är övertygad om att hans 

pension inte räcker till dem och han tycker att det är socialbyrån som borde ta hand om betalningen 

av hyrorna. Han har tidigare fått en vräkning eftersom han inte betalat sina hyres skulder. Han bor 

nu i stads hyresbostad. Socialbyrå kommer inte i framtiden att betala hyran eftersom J enligt 

utkomstskyddsberäkningar borde själv ha råd med dem. 

 

J har efter insjuknande i kancer i munbotten genomgått stora operationer och har fått strålbehand-

ling, men enligt läkarintyget kan förordnandet av intressebevakare inte avgöras på medicinska 

grunder.  

 

J kan inte själv sköta sina ekonomiska angelägenheter och hans levebröd och boende är därigenom i 

fara. Om det inte förordnas intressebevakare till J, blir han utan bostad.  

  

J bestrider ansökan. J anser att han kan handskas med sin egen ekonomi. Hans hyra, el-räkningar 

läkar-, sjukhus- och medicinräkningar samt taxiresor till sjukhus och läkarbesök bör betalas.  

Han gör själv sitt bästa att med sina inkomster betala sina övriga utgifter. J:s sjukdom medför stora 

kostander. På grund av sin sjukdom kan han inte heller äta den mat socialmyndigheterna hämtar 

hem till honom.  

 

Tingsrättens motivering  

 

J har meddelat att han inte på grund av sin sjukdom och sin övriga utgifter kan betala sin hyra med 

sina 740 euro månatliga inkomster. Tingsrätten anser emellertid att J:s inte har uppgivit tillräckligt 

giltiga orsaker varför han har försummat betalningen av sin bostads hyra sedan 1.3.2003. J:s 

sjukdom förorsakar honom kostnader som tillsammans med hyran kan överskrida hans inkomster. 

Han kan däremot inte därför ensidigt helt och hållet avstå från att betala sin hyra.  

Tingsrätten anser att J är oförmögen att sköta sina ekonomiska angelägeter och det leder till att hans 

förmögenhetsställning och försörjning äventyras och att därför ett förordnande av intressebevakare 

är behövligt. Intressebevakaren har möjlighet trygga han intressen så att hans boende i hyres-

bostaden inte äventyras. 

 

Tingsrättens avgörande  

  

Tingsrätten förordnar stads allmänna intressebevakare till intressebevakare för J för att sköta hans 

ekonomiska angelägenheter och företräda honom vid rättshandlingar som gäller hans egendom och 

ekonomiska angelägenheter.  

 

Förordnandet gäller tills vidare och kan ändras på grund av förändrade förhållanden.  

Lagrum  



18 § l mom. lagen om förmyndarverksaruhet.  



Helsingin HO      

Antamispäivä:  28.8.2003      

Diaarinro: S 03/1047    

Taltio: 2480     

 

TOIMINTAKELPOISUUDEN RAJOITTAMINEN – VALITUSOIKEUS - KUULEMINEN 

  

E ja S ovat yhteisesti vaatineet, että käräjäoikeuden päätös poistetaan tai toimintakelpoisuuden 

rajoittamista koskeva hakemus hylätään. 

 

Asiassa oli tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, koska E oli ollut käräjäoikeuden pääkäsittelyssä kuul-

tavana ilman avustajaa ilman mahdollisuutta valvoa etuaan.  Kyseessä oli ollut tilanne, jossa oikeu-

dellisen ristiriidan mahdollisuus oli käsillä, koska yleinen edunvalvoja oli hakenut toimintakelpoi-

suuden rajoittamista. Myöskään E:n sisarta, S:ää, ei oltu kuultu asiassa, vaikka oli ollut  ilmeistä, 

että S:llä oli ollut lausuttavaa asiasta.  

 

Käräjäoikeuden päätöksen lopputulos ei ollut vastannut E:n etua asian selvittämisen puutteelli-

suuden vuoksi.  

  

Kaupungin yleinen edunvalvoja on vaatinut, että valitus E:n osalta hylätään ja S:n osalta jätetään 

tutkimatta tai toissijaisesti hylätään. 

 

S:llä ei ollut ollut asiassa asianosaisasemaa. Kuulemistarve perustui tuomioistuimen harkintaan eikä 

puhevallan perusteeksi riittänyt pelkkä sukulaisuussuhde, vaan asia oli harkittava tapauskohtaisesti. 

S:n kuuleminen ei ollut ollut asiassa tarpeen.  

 

E:tä oli kuultu henkilökohtaisesti käräjäoikeudessa. E:n vajaavaltaiseksi julistamiselle oli lääke-

tieteellistä ja muuta selvitystä. 

 

Maistraatti on todennut lausumassaan, että tuomioistuimen harkintaan jää, keitä päämiehen läheisiä 

kulloinkin käsiteltävässä asiassa kuullaan. Tuomioistuin ei ollut tässä tapauksessa pitänyt muiden 

tahojen kuin asianomaisen itsensä kuulemista tarpeellisena. 

 

E:n mielipidettä asiasta oli yritetty selvittää kaikin mahdollisin tavoin, mutta oli todennäköistä, ettei 

hän ainakaan täysin ollut asiaa ymmärtänyt. 

  

HOVIOIKEUDEN RATKAISU 

 

Perustelut  

 

E:llä on väestörekisterin mukaan muitakin sisaria kuin S. Asiassa on lisäksi ilmennyt, että E on 

viettänyt lomia ja viikonloppuja sisarensa S:n luona, ja tämä oli myös hoitanut E:n raha-asioita 

ennen edunvalvojan määräämistä. Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, että S:ää voidaan pitää 

holhoustoimesta annetun lain 72 §:n mukaisena muuna läheisenä, jolla on lain 80 §:n perusteella 

oikeus hakea muutosta käräjäoikeuden päätökseen. Sen vuoksi valitus tutkitaan myös S:n osalta. 

 



Holhoustoimesta annetun lain 82 §:n mukaan tuomioistuin voi omasta aloitteestaan määrätä oikeu-

denkäyntiä varten oikeudenkäyntiavustajan tai edunvalvojan sille, jonka edunvalvontaa hakemus 

koskee, jos se on tämän oikeusturvan kannalta tarpeellista.  

 

Vajaavaltaiseksi julistamisella puututaan päämiehen itsemääräämisoikeuksiin voimakkaasti, mistä 

syystä päämiehen voidaan lähtökohtaisesti katsoa olevan avustajan tarpeessa mainituissa asioissa. E 

on käräjäoikeuden päätöksellä julistettu vajaavaltaiseksi hänen edunvalvojansa hakemuksesta, mistä 

syystä oikeusturvan tarve voi perustellusti olla tässä tapauksessa korostuneempi kuin asioissa, joissa 

hakemuksen oikeudelle tekee jokin muu taho.  Asiassa on otettava myös huomioon, että kyse on 

ollut myös valinnasta toimintakelpoisuuden osittaisen rajoittamisen ja vajaavaltaiseksi julistamisen 

välillä, ja että E:tä on kuultu henkilökohtaisesti käräjäoikeudessa. Edellä mainituilla perusteilla 

hovioikeus katsoo, että E:n oikeusturva edellyttää, että hänelle määrätään edunvalvoja vajaavaltai-

seksi julistamista koskevaa oikeudenkäyntiä varten, minkä vuoksi asia palautetaan käräjäoikeuteen 

sen uudelleen käsittelemistä varten.  

 

Läheisten kuulemisesta toimintakelpoisuuden rajoittamisasioissa ei ole erityissääntelyä holhous-

toimesta annetussa laissa. Pääsääntöisesti läheisten kuulemisessa noudatetaan tällöin samoja sään-

töjä kuin edunvalvojan määräämisasioissa, läheisten kuulemistarpeen arvioinnin jäädessä siten tuo-

mioistuimen harkintavaltaan.   

 

Hovioikeus on edellä lausumilla perusteilla katsonut, että S:ää voidaan pitää sanotun lain tarkoitta-

mana läheisenä. Arvioitaessa S:n kuulemistarvetta hovioikeus on ottanut asian luonteen vuoksi 

huomioon, että S:n kuulemisella voidaan saada sellaista lisäselvitystä asiaan, jolla voi olla merki-

tystä asiaa ratkaistaessa. Tämän vuoksi hovioikeus katsoo, että käräjäoikeuden tulee kuulla S:ää 

ottaessaan asian uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Päätöslauselma  

 

Asia palautetaan käräjäoikeuteen, jonka tulee ottaa se viipymättä uudelleen käsiteltäväkseen. 

Käräjäoikeuden päätös jää kuitenkin noudatettavaksi kunnes käräjäoikeus on asian uudelleen 

ratkaissut. 

 

Lainkohdat Laki holhoustoimesta 72 § 1 momentti, 80 ja 82 § sekä 83 § 3 momentti. 

 

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenlaamanni Pentti W. Korhonen, hovioikeudenneuvos Petri 

Leskinen, hovioikeudenneuvos Elisabeth Bygglin. Esittelijä: viskaali Hanna Huuska 

 

Ratkaisu on yksimielinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Helsingin HO 

Antamispäivä 29.3.2001  

Diaarinro S 99/2588  

Taltio: 823  

 

 

EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMINEN – YLEINEN EDUNVALVOJA 

 

X on vaatinut, että hänet määrätään poikansa P:n uskotuksi mieheksi hoitamaan tämän taloudellisia 

asioita. X on lisäksi vaatinut ensisijaisesti, että vaatimus uskotun miehen määräämiseksi P:n ja V:n 

välisten tapaamisten turvaamiseksi hylätään kokonaan, ja toissijaisesti, että tältä osin uskotun mieh-

en tehtävään määrätään virkaholhooja. X on vielä vaatinut, että V velvoitetaan korvaamaan hänen 

oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa oikeusaputoimistolle 1.500 markalla korkoineen.  X on 

pyytänyt, että hovioikeus toimittaa asiassa pääkäsittelyn.  

 

P asuu äitinsä X:n luona ja hänen etunsa mukaista on, että X toimii hänen uskottuna miehenään. X 

kykenee virkaholhoojaa paremmin syventymään kehitysvammaisen P:n asioihin ja hänen määrää-

mistään uskotuksi mieheksi puoltavat myös käytännön syyt. Virkaholhoojan toimisto sijaitsee noin 

20 kilometrin päässä P:n ja X:n asunnolta ja hän on puhelimitse vaikeasti tavoitettavissa. Tämän 

vuoksi P ei ole käräjäoikeuden päätöksen antamisen jälkeen saanut rahaa juuri silloin, kun hän on 

sitä tarvinnut. Näin ollen X on kuitenkin käytännössä huolehtinut P:n jokapäiväisistä menoista.  

 

X on tehtävään sopiva. Hän oli ennen virkaholhoojan määräämistä koskevan päätöksen antamista-

kin hoitanut P:n asioita hyvin ja tämän etua silmällä pitäen. P on vastustanut V:n määräämistä teh-

tävään, koska avioerosta johtuen vanhempien välit ovat riitaiset. V ei kuitenkaan ole osallistunut 

asioiden hoitoon viimeisten viiden vuoden aikana. Sellaista erityistä syytä, joka edellyttäisi virka-

holhoojan määräämistä P:n uskotuksi mieheksi, ei ole olemassa. Vanhempien väliset erimielisyydet 

eivät voi olla tällaisena syynä. 

  

Uskotun miehen toimivalta rajoittuu omaisuuden hoitoon eikä uskottua miestä voida määrätä 

tapaamisten järjestämistä varten.  

 

Asiassa on toimitettava pääkäsittely, koska asian ratkaiseminen riippuu käräjäoikeudessa vas-

taanotetun todistelun uskottavuudesta. X on nimennyt pääkäsittelyssä kuultaviksi itsensä lisäksi 

hänen käräjäoikeudessa nimeämänsä todistajat. Todistusteemoiksi X on ilmoittanut hänen sopi-

vuutensa uskotun miehen tehtävään, V:n alkoholinkäytön ja käyttäytymisen, V:n ja P:n väliset 

tapaamiset ja niiden estymisen syyt, P:n  asioiden hoidon vaikeutumisen käräjäoikeuden päätöksen 

antamisen jälkeen sekä virkaholhoojan toimessa havaitut puutteet.  

 

Maistraatti on vastannut valitukseen ja kiistänyt muutosvaatimukset. P:n vanhempien välit ovat 

hyvin riitaiset ja tämä huomioon ottaen P:n edun mukaista on, että hänen taloudellisia asioitaan 

hoitaa kokonaan ulkopuolinen henkilö. Edunvalvojan toimiston sijainti ei voi olla esteenä asioiden 

hoitamiselle ottaen huomioon, että tarvittaessa päämiehen tai x:n käyttöön on mahdollista antaa 

esimerkiksi erillinen tili päivittäisiin tarpeisiin. X:ää voidaan sinänsä pitää tehtävään soveltuvana 

eikä maistraatti vastustaisi hänen määräämistään edunvalvojaksi P:n taloudellisia asioita hoitamaan, 

mikäli V ei tätä vastustaisi. Tapaamisten turvaamiseksi annettu edunvalvojan määräys on kuitenkin 

joka tapauksessa pysytettävä yleisellä edunvalvojalla, jotta P:n oikeus tavata isäänsä V:tä toteutuisi.  



 

Pääkäsittelyn toimittaminen ei ole tarpeen. X:n sopivuutta edunvalvojan tehtävään ei ole kiistetty 

eikä näytön esittäminen tästä seikasta ole tarpeen. V:tä ei ole esitetty tehtävään eikä hänen mahdol-

lisesta alkoholinkäytöstä esitettävällä näytöllä ole merkitystä asiassa.  P:n ja V:n välisten tapaa-

misten toteutumisessa olleita ongelmia ei ole kiistetty. Mikäli yleisen edunvalvojan toimissa on 

ollut joitakin puutteellisuuksia, kunnan nyttemmin tekemän yleisen edunvalvojan palveluiden 

ostamista koskevan päätöksen perusteella on kuitenkin odotettavissa, että tilanne tulee nopeasti 

korjaantumaan.  

 

V on vastannut valitukseen ja kiistänyt muutosvaatimukset. V on vaatinut, että X velvoitetaan 

korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa 4.500 markalla korkoineen.  

 

X ei ole sopiva kysymyksessä olevaan tehtävään. X:n velat huomioon ottaen P:n etu saattaa joutua 

ristiriitaan X:n edun kanssa. X  oli sinänsä ennen käräjäoikeuden päätöksen antamista hoitanut P:n 

hyvin, mutta hoito oli ollut liian kallista. P:lle ei ollut kertynyt varoja hänen vanhuutensa varalle, 

vaan kaikki rahat olivat menneet X:lle. P:n edun mukaista on, että hänen asioitaan hoitaa esteetön 

henkilö, joka kykenee ottamaan ensisijaisesti huomioon hänen etunsa. Virkaholhoojan määräämi-

nen uskotuksi mieheksi on ollut perusteltua  P:n asioiden selkiyttämiseksi, koska P:n vanhemmat 

eivät ole päässeet asioista yksimielisyyteen.  

 

Uskotun miehen määrääminen tapaamisten toteutumisen turvaamiseksi on ollut tarpeen, jotta P:n 

oikeus tavata isäänsä V:tä toteutuisi. P ei kehitysvammaisuutensa vuoksi kykene vastustamaan 

äitinsä X:n tahtoa ja X on henkilökohtaisten syiden vuoksi pyrkinyt estämään tapaamiset. V ei ole 

käyttäytynyt sopimattomasti P:n tavatessaan. Pääkäsittelyn toimittaminen todistajien uudelleen 

kuulemiseksi on tarpeetonta. Asiassa ei ole kysymys todistajien kertomusten uskottavuudesta.  

 

X on toimittanut hovioikeudelle lisäkirjelmät 21.3.2000, 13.4.2000, 14.6.2000, 

27.9.2000,28.11.2000 ja 18.12.2000.  

 

HOVIOIKEUDEN RATKAISU 

 

Hovioikeus ei ota huomioon X:n hovioikeudelle toimittamia lisäkirjelmiä. Mainittuja kirjelmiä ei 

ole toimitettu valituskirjelmän toimittamiselle oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 12 §:ssä säädetyssä 

määräajassa eikä niistä myöskään ilmene seikkoja, joilla olisi merkitystä asiaa ratkaistaessa.  

 

Asiassa on riidatonta, että P:n vanhempien X:n ja V:n välit ovat riitaiset. Vanhemmat ovat olleet 

erimielisiä siitä, kuka tulisi määrätä heidän poikansa P:n uskotuksi mieheksi, nykyisin voimassa 

olevan lainsäädännön mukaan edunvalvojaksi. Riidattomiksi jääneet seikat huomioon ottaen hovi-

oikeus katsoo, ettei asiaa ratkaistaessa ole merkitystä sillä, olisiko X sinänsä sopiva edunvalvojan 

tehtävään. Vanhempien väliset riitaisuudet huomioon ottaen valituksessaan mainitsemat käytännön 

syyt eivät ole riittävä peruste pitää häntä yleistä edunvalvojaa sopivampana edunvalvojan tehtävään. 

Lopputuloksen kannalta näistä seikoista esitettävällä näytöllä ei näin ollen ole merkitystä. 

Myöskään V:n mahdollisella alkoholinkäytöllä ei ole merkitystä asiaa ratkaistaessa.  

 

Edellä esitetty huomioon ottaen X:n nimeämiä henkilöitä uudelleen kuulemalla ei ole saatavissa 

sellaista selvitystä, jolla olisi merkitystä asian lopputuloksen kannalta. Pääkäsittelyn toimittaminen 

on näin ollen oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetuin tavoin 

selvästi tarpeetonta. Hovioikeus hylkää pääkäsittelyn toimittamista koskevan pyynnön.  

 

 



Pääasiaratkaisu  

 

Hovioikeus katsoo, ettei kysymyksessä olevaa asiaa ole valituksen perusteella syytä arvioida toisin 

kuin käräjäoikeus on tehnyt.  

 

Käräjäoikeuden päätöksen antamisen jälkeen on holhouslaki (34/1898) kuitenkin kumottu 

1.12.1999 voimaan tulleella lailla holhoustoimesta (442/1999). Holhoustoimesta annetun lain 98 §:n 

mukaan mainittua lakia on sovellettava myös nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa lain voimaan 

tullessa vireillä olleessa asiassa. Lainmuutoksen perusteella käräjäoikeuden päätöksessä mainittuja 

tehtäviä hoitaa uskotun miehen sijasta nykyisin edunvalvoja. P:n edunvalvojana toimii päätöksessä 

mainitun virkaholhoojan sijasta kunnan yleinen edunvalvoja. Edunvalvojan on tehtävä holhoustili 

kunnan holhouslautakunnan sijasta maistraatille.  

 

Muilta osin aihetta käräjäoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole ilmennyt.  

 

Päätöslauselma 

 

Lainmuutoksesta johtuvat muutokset  

Käräjäoikeuden päätöksessä mainitun uskotun miehen sijasta kysymyksessä olevia tehtäviä hoitaa 

edunvalvoja, jona toimii kunnan yleinen edunvalvoja. Edunvalvojan on tehtävä holhoustili kunnan 

holhouslautakunnan sijasta maistraatille.  

 

Muilta osin käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta.  

X velvoitetaan suorittamaan V:lle korvaukseksi vastauskuluista kohtuulliseksi arvioidut 2.000 

markkaa, jolle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korko-

kannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden päätöksen antamispäivästä.  

  

Asian ovat ratkaisseet:  

hovioikeudenneuvos Antti Riikonen, hovioikeudenneuvos Heikki Juusela, määräaikainen 

hovioikeudenneuvos Anita Stenberg. Esittelijä: viskaali Eija Multimäki 

 

Ratkaisu on yksimielinen.  



 Liite 

 

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU 13.10.1999 

 

Holhouslautakunta on pyytänyt, että P:lle määrättäisiin uskottu mies hoitamaan hänen taloudellisia 

asioitaan ja että mainittuun tehtävään määrättäisiin virkaholhooja. Holhouslautakunta ei sinänsä ole 

vastustanut muun henkilön kuin virkaholhoojan määräämistä uskotun miehen tehtävään, mutta on 

katsonut, että tilanteessa, jossa vanhemmat ovat riitaisia, on tehtävään parempi määrätä ulkopuo-

linen taho. Muilta osin asia on jätetty käräjäoikeuden harkintaan.   

  

X on hyväksynyt uskotun miehen määräämisen ja pyytänyt, että tehtävään määrättäisiin hänet. Mui-

den osapuolten tehtävään ehdottamia henkilöitä X on vastustanut.  

 

Tärkeimpänä perusteena itsensä määräämiseksi uskotuksi mieheksi X on esittänyt käytännön syitä; 

kyseessä on kehitysvammainen poika, jota hän hoitaa kotona. Hän on tehtävään sopiva ja myöskin 

kykenevä. P:llä ei ole muuta tuloa kuin eläketulo ja X on hoitanut P:n taloudellisia asioita tähänkin 

saakka.  

    

Taloudellisia eturistiriitoja X:n ja P:n välillä ei muodostu, koska äiti osaa erottaa omat ja lapsensa 

rahat. Edelleen uskottu mies on velvollinen tekemään tilin rahankäytöstään. Pelkästään vanhempien  

riitaisuutta ei voida pitää sellaisena perusteena, että uskotuksi mieheksi tulisi määrätä toinen henki-

lö.  

 

Tapaamisoikeutta koskevan määräyksen antamista uskotun miehen määräämisen yhteydessä on 

vastustettu holhouslain vastaisena. Toisaalta on tuotu esille, että tapaamisten estämisen taustalla on 

se, että X ei luota V:n huolenpitoon tapaamisten yhteydessä.  

 

T:n määräämistä uskotun miehen tehtävään on vastustettu sillä perusteella, ettei hänellä ole aikai-

semmin ollut mitään mielenkiintoa velipuoltaan kohtaan. Myöskään mikään muu käytännön syy ei 

puolla hänen määräämistään. Virkaholhoojaa puolestaan on vastustettu sillä perusteella, että ei ole 

olemassa erityisiä syitä määrätä virkaholhoojaa.  

 

V on hyväksynyt uskotun miehen määräämisen, mutta katsonut että tehtävään tulisi ensisijaisesti 

määrätä sukulainen ja vasta toissijaisesti virkaholhooja. Uskotun miehen tehtävään V on ehdottanut 

P:n sisarpuolta T:tä.  

 

Lisäksi V on pyytänyt, että uskotun miehen toimivaltaan tulisi kuulua tapaamisoikeudesta huoleh-

timinen siten, että P:n oikeus tavata isäänsä turvataan. Perusteena tälle V on esittänyt, että äiti X on 

avioeroprosessin alettua estänyt hänen ja P:n tapaamiset kiusantekomielessä.  

 

Perusteena T:n määräämiselle V on toisaalta esittänyt, että T on vaihtoehto sukulaispiiristä ja toi-

saalta että T on molempiin uskotun miehen tehtäviin sopiva. Mikäli T:tä ei kuitenkaan sanottuun 

tehtävään voida määrätä, tulisi määrätä virkaholhooja.  

 

X:n määräämistä uskotuksi mieheksi on vastustettu. Perusteina tälle on esitetty, että X:n ja P:n vä-

lillä vallitsee taloudellinen eturistiriita. X:llä on huomattavat velat, joista hän ei välttämättä omilla 

tuloillaan selviydy. P:llä puolestaan on tuloja noin 4000 markkaa kuukaudessa ja näiden varojen 

käytössä saattaa tulla eturistiriitaa. Lisäksi X:ää vastustetaan sillä perusteella, ettei hän ole sopiva 

henkilö hoitamaan P:n oikeutta tavata isäänsä.  

 



Todistelu  

xxx xxxx 

  

LOPPUTULOS  

 

Käräjäoikeus määrää P:n uskotuksi mieheksi kunnan virkaholhoojan hoitamaan P:n taloudellisia 

asioita sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka turvaavat P:n oikeuden tavata isäänsä siltä 

osin, kuin sitä on pidettävä P:n edun mukaisena.  

 

Uskotun miehen on vuosittain tehtävä holhoustili uskotun miehen toimestaan holhouslautakunnalle.  

 

Perustelut 

 

P on lääkärintodistuksen mukaan kykenemätön hoitamaan taloudellisia asioitaan. Hänen henkilö-

kohtainen kuuleminen hakemuksen johdosta ei ole lääkärintodistuksen mukaan mahdollista. P:n 

vanhemmat ovat molemmat pyrkineet todistelun kautta tuomaan esille vanhempien henkilöihin liit-

tyviä seikkoja sekä syitä, miksi toinen vanhemmista ei olisi uskotun miehen tehtävään kykenevä. 

T:n kyvykkyyttä tehtävän hoitamiseen ei sinänsä ole asetettu kyseenalaiseksi.  

 

Pelkästään se seikka, että äidillä on huomattavakin velkavastuu, ei tee häntä esteelliseksi toimimaan 

uskotun miehen tehtävässä kun päämiehen varallisuus ei ole erityisen laaja eikä sen hoitaminen vaa-

di erityistä asiantuntemusta.  

 

Vanhempien välit ovat kaikkien osapuolten mukaan hyvin riitaiset. Sanotussa tilanteessa on pidet-

tävä P:n edun mukaisena, että uskotuksi mieheksi määrätään kokonaan ulkopuolinen taho. Ratkais-

taessa uskotun miehen henkilöä koskevaa kysymystä käräjäoikeus onkin antanut ensisijaisesti pai-

noarvoa uskotun miehen ulkopuolisuuteen. Tällöin kunnan virkaholhoojaa voidaan pitää tehtävään 

sopivimpana henkilönä, joka myös parhaiten kykenee hoitamaan tehtävänsä päämiehensä etua sil-

mällä pitäen.  

 

Harkitessaan uskotun miehen toimivaltaa tapaamisoikeuden valvomisen suhteen käräjäoikeus on 

ottanut huomioon että, vaikka P on täysi-ikäinen, hän sairastaa downin syndroomaa ja on siten lä-

hinnä lapsen tasolla. Todistajista kukaan ei ollut varsinaisesti ollut todistamassa tilannetta, jossa V 

olisi käyttäytynyt nimenomaan poikaansa kohtaan sopimattomasti eikä muutoinkaan oikeudenkäyn-

nin aikana ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella ei voitaisi katsoa olevan P:n edun mukaista 

tavata isäänsä.  

 

Vaikka holhouslain 66 §:n pääasiallisena sisältönä voidaankin nähdä olevan päämiehen taloudel-

listen intressien turvaamisen, niin poikkeusluontoisissa tapauksissa uskotun miehen määräys voi-

daan ulottaa koskemaan myös päämiehen henkilöä koskeviin asioihin.  

 

Ottaen lisäksi huomioon, että holhouslain 17 §:n perusteella uskotun miehen määrääminen on ensi-

sijainen vaihtoehto holhottavaksi julistamiselle ja että päämiehen julistamista holhottavaksi pelkäs-

tään tapaamisoikeuksien turvaamisen vuoksi ei voida pitää edes mahdollisena, on käräjäoikeus kat-

sonut, että P:n oikeus tavata lähiomaisiaan on sellainen laissa tarkoitettu erityinen asia, että uskottu 

mies voidaan määrätä myös tähän tehtävään.  

 

Lainkohdat:  

Holhouslaki 17 § 2 momentti, 51 § 1, 66 § ja 75 § 1 momentti  

 



  

 

Helsingin HO 

Antopäivä 16.3.2001 

Diaarinumero: S 00/1921 

Päätösnumero: 690 

 

 

EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMINEN – YLEINEN EDUNVALVOJA 

 

Maistraatti on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös Y:n määräämisestä X:n edunvalvojaksi 

kumotaan ja että edunvalvojaksi määrätään kaupungin yleinen edunvalvoja.  

 

Maistraatin tietoon on käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen tullut, että X oli 4.11.1996 myynyt Y:lle A:n 

kuolinpesään kuuluneet Asunto Oy -osakkeet, joihin X:llä oli ollut hänen ja A:n keskinäisen testa-

mentin nojalla käyttöoikeus. Asunto-osakkeiden kauppakirjassa ei ole muiden kuolinpesän osakkai-

den suostumusta asunto-osakkeiden luovutukseen. Lisäksi yhden kuo1inpesän osakkaan, B:n osuus 

kuolinpesästä oli ulosmitattu 22.2.1994 ja X:ää oli kielletty luovuttamasta ulosmitattua osuutta 

muulle kuin ulosottomiehelle.  

 

Edellä kerrottu huomioon ottaen on epäselvää, onko X:llä ollut oikeutta luovuttaa asunto-osakkeita 

Y:lle. Tämän vuoksi kaupan pätevyys ja muut siihen liittyvät seikat saattavat tulla lähitulevaisuu-

dessa arvioitaviksi. Jatkotoimenpiteet asiassa ovat Uudenmaan veroviraston harkittavana. Tässä 

tilanteessa Y:n ei tulisi toimia X:n edunvalvojana, koska päämiehen ja edunvalvojan edut saattavat 

joutua yleisesti ristiriitaan. Jälkikäteen tapahtuva tilivalvonta ei riitä turvaamaan päämiehen etuja 

mahdollisessa eturistiriitatilanteessa.  

 

Asiassa ei ole seikkoja, joiden vuoksi kaupungin yleistä edunvalvojaa ei tulisi määrätä X:n 

edunvalvojaksi. Käräjäoikeuden käsitys siitä, että sukulaiset olisivat etusijalla edunvalvojaa 

määrättäessä, perustuu aikaisemmin voimassa olleen holhouslain säännöksiin. Voimassaolevassa 

laissa ei ole mainintaa siitä, että edunvalvojaksi olisi määrättävä ensisijaisesti sukulainen. Yksityi-

sen edunvalvojan määräämistä ei voida myöskään perustella kustannussyillä, koska yksityinenkin 

edunvalvoja voi laskuttaa päämieheltään palkkion ja kulut oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.  

 

Vasta hovioikeudessa esitetyt todisteet tulee ottaa huomioon asiaa ratkaistaessa. Todisteisiin ei ole 

voitu vedota käräjäoikeudessa, koska Y:tä oli esitetty X:n edunvalvojaksi vasta käräjäoikeuden 

istunnossa. Lisäksi tieto todistusaineistosta on saatu vasta käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen 15.5.2000.  

 

X ei ole vastannut valitukseen.  

 

Y on vastannut valitukseen ja vaatinut sen hylkäämistä sekä maistraatin velvoittamista korvaamaan 

hänen vastauskulunsa asiassa 1.830 markalla korkoineen.  

 

Valituksessa ei ole esitetty perusteita, joiden johdosta X:n edunvalvojaksi tulisi Y:n sijasta määrätä 

yleinen edunvalvoja. X oli valituksessa mainitut asunto-osakkeet Y:lle myydessään ollut 

oikeustoimikelpoinen ja kauppa oli tehty hänen aloitteestaan. Asunto-osakkeiden kauppahinta oli 

vastannut kaupantekohetken hintatasoa, eikä Y ole hyötynyt kaupasta isänsä X:n kustannuksella. 

Maistraatin asunto-osakkeiden kaupan pätevyydestä esittämät epäilyt ovat perusteettomia.  



  

B on vastannut valitukseen ja vaatinut sen hylkäämistä. Y on sopiva henkilö X:n edunvalvojaksi. 

X:n edun mukaista on, että hänen edunvalvojanaan toimii hänen poikansa eikä viranomainen. 

Maistraatin esiintuomat epäilyt asunto-osakkeiden kaupan pätevyyden suhteen ovat täysin 

aiheettomia. B oli ollut läsnä kaupantekotilaisuudessa, eikä hänellä ole huomauttamista kaupan 

osalta. X oli myynyt asunto-osakkeet Y:lle omasta aloitteestaan, oikeustoimikelpoisena ja käypään 

hintaan. Pelkän kaupan pätevyyttä koskevan epäilyn esittäminen ei ole riittävä peruste 

käräjäoikeuden päätöksen muuttamiseen.  

 

C on vastannut valitukseen ja yhtynyt maistraatin vaatimukseen kaupungin virkaholhoojan 

määräämisestä X:n edunvalvojaksi. Y ei ole sopiva henkilö X:n edunvalvojaksi ottaen etenkin 

huomioon valituksessa mainittu asunto-osakkeiden kauppa, joka oli tehty C:tä kuulematta.  

 

Kaupungin yleinen edunvalvoja on vastannut valitukseen ja yhtynyt maistraatin valituksessa 

esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteisiin.  

  

HOVIOIKEUDEN RATKAISU  

 

Käsittelyratkaisu  

 

Maistraatti on vasta hovioikeudessa vedonnut kirjallisina todisteina kihlakunnanvoudin kirjeeseen 

20.4.2000, Asunto Oy -osakkeiden kauppakirjaan 4.11.1996, A:n ja X:n keskinäiseen testamenttiin 

28.3.1983 ja ulosmittauspöytäkirjaan 22.2.1994. Maistraatti on saattanut todennäköiseksi, että sillä 

on ollut pätevä aihe olla vetoamatta todisteisiin käräjäoikeudessa. Tämän vuoksi hovioikeus ottaa 

mainitut todisteet huomioon asiaa ratkaistessaan.  

 

Pääasiaratkaisu  

  

Perustelut  

 

X:n ja Y:n välillä 4.11.1996 tehdystä A:n  kuolinpesään kuuluneiden asunto-osakkeiden kaupasta 

esitetyn selvityksen perusteella hovioikeus katsoo, että X:n edut saattavat kaupan johdosta joutua 

ristiriitaan Y:n etujen kanssa. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon, että asiassa kuullut X:n lapset ovat 

olleet erimielisiä edunvalvojan henkilöstä, hovioikeus katsoo kaupungin yleisen edunvalvojan 

olevan puolueettomana henkilönä sopivampi X:n edunvalvojan tehtävään.  

 

Päätöslauselma  

 

Käräjäoikeuden päätös Y:n määräämisestä edunvalvojaksi kumotaan. Hovioikeus määrää X:n 

edunvalvojaksi kaupungin yleisen edunvalvojan. 

 

Edunvalvojalla on oikeus edustaa X:ää tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeus-

toimissa.  

 

Kaupungin yleisen edunvalvojan on kolmen kuukauden kuluessa edunvalvojan tehtävän alka-

misesta annettava maistraatille luettelo niistä X:n varoista ja veloista, joiden tulee olla edunvalvojan 

hoidettavana. Luettelossa on ilmoitettava myös se omaisuus, joka on holhoustoimesta annetun lain 

38 §:n 1 momentin nojalla jätetty X:n vallittavaksi.  

 



Kaupungin yleisen edunvalvojan on vuosittain annettava maistraatille holhoustoimesta annetun lain 

51 §:ssä tarkoitettu vuositili.  

 

Y:n on viipymättä luovutettava hoidossaan oleva omaisuus kaupungin yleiselle edunvalvojalle sekä 

annettava maistraatille tili vallinnastaan siirtyvän omaisuuden hoidosta.  

 

Päätöstä on noudatettava, vaikka se ei ole saanut lainvoimaa.  

   

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenneuvos Antti Riikonen, hovioikeudenneuvos Veli Hokkanen, 

määräaikainen hovioikeudenneuvos Anita Stenberg. Esittelijä: viskaali Paula Helin  

  

Ratkaisu on yksimielinen.  

  

 



Liite 

 

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU 9.5.2000 

 

  

Ratkaisu  

Käräjäoikeus määrää Y:n X:n edunvalvojaksi.  

 

Edunvalvojalla on oikeus edustaa X:ää tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa 

oikeustoimissa.  

 

Y:n on kolmen kuukauden kuluessa edunvalvojan tehtävän alkamisesta annettava maistraatille 

luettelo niistä X:n varoista ja veloista, joiden tulee olla edunvalvojan hoidettavana sekä myös se 

omaisuus, joka on holhoustoimesta annetun lain 38 §:n 1 momentin nojalla jätetty X:n vallittavaksi.  

 

Y:n on vuosittain annettava maistraatille holhoustoimesta annetun lain 1l §:ssä tarkoitettu vuositili.  

 

Perustelut    

 

X tarvitsee edunvalvojan, koska hän on sairautensa vuoksi kykenemätön huolehtimaan itseään ja 

varallisuuttaan koskevista asioista.  

 

Hakija ja X:n tytär C ovat ehdottaneet edunvalvojaksi kaupungin yleistä edunvalvojaa. C on pitänyt 

tärkeänä sitä, että edunvalvoja on puolueeton. X:n  pojat  Y j B  ovat ehdottaneet edunvalvojaksi  

Y:tä. He ovat kertoneet hoitaneensa isänsä asioita tähänkin asti ja sen vuoksi he ovat katsoneet, että 

Y on sopivin edunvalvoja.  

 

Hakija on ilmoittanut, ettei sen tiedossa ole seikkoja, jotka antaisivat aihetta epäillä Y:n sopivuutta 

edunvalvojaksi. Lisäksi käräjäoikeus katsoo, että Y:n pitkäaikainen toiminta käräjäoikeuden 

lautamiehenä osoittaa hänen sopivuuttaan tehtävään. Näin ollen myös Y:tä on yleisen edunvalvojan 

ohella pidettävä sopivana edunvalvojan tehtävään.  

 

Käräjäoikeus katsoo, että edunvalvoja on tarkoituksenmukaisuus- ja kustannussyistä ensisijaisesti 

määrättävä omaisten piiristä ja vasta toissijaisesti tehtävään on määrättävä yleinen edunvalvoja. 

Koska edunvalvoja on velvollinen tekemään tilin päämiehensä varoista ja niiden käytöstä, sekä 

huomioon ottaen edunvalvojan toimivalta, ei ole perusteita katsoa puolueettomuussyistä 

tarpeelliseksi määrätä tehtävään yleistä edunvalvojaa, vaan X:n asioita jo ennestäänkin hoitanut Y. 

 

Lainkohdat  

 

Holhoustoimesta annettu laki 8 §, 83 §,  

 

 



Kouvolan HO  

Antamispäivä 23.5.2006 

Diaarinro H 06/367 

Nro 672 

 

 

EDUNVALVOJAN VAPAUTTAMINEN TEHTÄVÄSTÄÄN  - TOIMIVALTA  

 

 

Vaatimukset hovioikeudessa 

 

Maistraatti on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja että P:n hakemus jätetään tutkimatta 

tai että asia palautetaan käräjäoikeuteen. Maistraatti on perustellut vaatimuksiaan sillä, että sen on 

tullut siirtää asia hallintolain 21 §:n perusteella käräjäoikeuteen, jolla on ollut asiassa toimivalta. P:n 

hakemuksessa on pyydetty hänen vapauttamistaan edunvalvojan tehtävästä, vaikka P:tä ei ole 

tuomioistuimen päätöksellä määrätty edunvalvojan tehtävään. 

 

P ei ole vastannut valitukseen. 

 

Hovioikeuden ratkaisu 

 

Perustelut  

 

Käräjäoikeuden päätös 

  

P on tehnyt 2.11.2005 päivätyn hakemuksen hänen vapauttamisestaan edunvalvojan tehtävästä K:n 

maistraatille, joka on siirtänyt sen L:n maistraatille, joka on siirtänyt sen toimivaltaansa 

kuulumattomana käräjäoikeuteen. Holhoustoimesta annetun lain 16 §:n perusteella tuomioistuin 

ratkaisee hakemuksen edunvalvojan vapauttamisesta tehtävästään. Käräjäoikeus on siten ollut 

toimivaltainen asiassa, minkä vuoksi sen olisi tullut ottaa P:n hakemus tutkittavakseen. Viivytyksen 

välttämiseksi ja asian selvitettyyn tilaan nähden hovioikeus tutkii P:n hakemuksen palauttamatta 

asiaa käräjäoikeuteen. 

 

P:n hakemus 

 

Tuomioistuin tai holhousviranomainen ei ole määrännyt P:tä A:n eikä R:n edunvalvojaksi. Näin 

ollen P ei ole holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitettu edunvalvoja. Sen vuoksi hänen 

hakemuksensa on lakiin perustumaton. 

 

Päätöslauselma 

 

Käräjäoikeuden päätös kumotaan. 

 

P:n hakemus hylätään 

 

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenlaamanni Seppo Ikävalko, hovioikeudenneuvos Pirjo Yli-

Kokkila, määräaikainen hovioikeudenneuvos Tarja Huossa. Esittelijä: määräaikainen 

hovioikeudenneuvos Tarja Huossa 



 

Ratkaisu on yksimielinen. 

 

 

Liite  

 

KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 13.02.2006  

 

 

Hakemus 

 

P on jättänyt K:n maistraattiin hakemuksen, jossa hän pyytää vapautusta mukaan liittämästään 

testamentista ilmenevästä edunvalvojan tehtävästä. K:n maistraatti on siirtänyt asian L:n maistraatin 

käsiteltäväksi, koska alaikäiset joita asia koskee asuvat sen alueella. L:n  maistraatti on 

lainvastaisesti hallintolain 21 §:ään nojautuen siirtänyt asian käräjäoikeudelle.  

  

Käräjäoikeuden ratkaisu  

 

Asia jätetään tutkittavaksi ottamatta ja palautetaan L:n maistraatille, jonka tulee asiassa lain mukaan 

menetellä.  

 

Ratkaisun perusteet  

 

Kysymyksessä ei ole holhousasia, koska P:tä ei ole määrätty hakemuksessa mainittujen A:n tai R:n 

edunvalvojaksi, vaan kysymyksessä on ainoastaan alaikäisten äidin testamentissaan esittämä 

toivomus. Asiakirjoista on pääteltävissä, että mikäli asiassa on lainkaan kysymys 

tuomioistuinasiasta, saattaisi kysymykseen tulla alaikäisten esittämä vaatimus P:n hallussa olevien 

asiakirjojen luovuttamisesta alaikäisille. Tai tarvittaessa saattaa tulla kysymykseen edunvalvojan 

määrääminen alaikäisille, jos heidän ja heidän huoltajansa edut menevät ristiin.  

      .  

Hallintolakia, johon L:n maistraatin tarkastaja T on ratkaisussaan nojautunut, ei sovelleta 

tuomioistuinasiaan. T:n ei olisi voinut laillisesti siirtää asiakirjoja käräjäoikeudelle, vaan maistraatin 

olisi tullut ryhtyä asiassa tarpeellisiksi katsomiinsa laillisiin toimenpiteisiin.  

 

 

 



Kouvolan HO         

Antamispäivä 15.7.2005 

Diaarinro H 04/1262 

Nro 835  

 

TOIMINTAKELPOISUUDEN RAJOITTAMINEN 

 

K on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja että hänen toimintakelpoisuuttaan kiinteän 

omaisuuden vallinnan osalta ei rajoiteta. 

 

K on katsonut, että holhoustoimesta annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä toimintakelpoi-

suuden rajoittamiseen mainitun omaisuuden osalta ei ole. Lainsäännöksen tarkoituksena ei ole, että 

sen nojalla voitaisiin ryhtyä suojattavan henkilön omaisuuden realisoimistoimenpiteisiin tilanteissa, 

joissa päämies itse vastustaa omaisuuden myymistä, vaan säännös on tarkoitettu suojaamaan 

päämiehen omaisuutta. K:n mukaan hänen taloutensa on tasapainossa ja käräjäoikeuden päätöksessä 

kerrotut ulosotto- ja pakkohuutokauppa ovat kuvitteellisia, eivätkä ole riittävä peruste 

toimintakelpoisuuden rajoittamiseen. Käräjäoikeus on lisäksi jättänyt ottamatta huomioon 7.9.2004 

annetun lääkärinlausunnon, jonka mukaan K:n toimintakelpoisuutta ei tule rajoittaa. Lisäksi on 

otettava huomioon se, että K:n omistamalla kiinteistöllä on hänelle erityistä arvoa. 

 

Maistraatti on vastannut valitukseen ja kiistänyt esitetyt muutosvaatimukset. K:n omistamasta 

kiinteistöstä aiheutuu ylimääräisiä kuluja. Jotta edunvalvoja voisi kokonaisvaltaisesti huolehtia K:n 

taloudellisista asioista ja myydä kiinteistön siitä aiheutuvien ja muiden menojen kattamiseksi, 

toimintakelpoisuuden rajoittaminen kiinteistön osalta on K:n edun mukaista ja välttämätöntä. 

 

Kaupungin yleinen edunvalvoja on vastannut valitukseen ja kiistänyt esitetyt muutosvaatimukset. 

K:n varat eivät riitä edes välttämättömään elämiseen. K:lla ei ole mahdollisuutta hankkia vaatteita 

tai osallistua maksulliseen virkistystoimintaan. Kiinteistön ylläpito lainanlyhennyksineen, 

vakuutuksineen ja kiinteistöveroineen on mahdotonta K:n varoilla, koska hänen taloutensa 

tasapaino on nyt jo riippuvainen kunnan myöntämästä toimeentulotuesta. Asiaa on katsottava 

realistisesti taloudelliselta kannalta. 

 

HOVIOIKEUDEN RATKAISU 

 

Maistraatti on hakemuksessaan käräjäoikeudelle pyytänyt K:n toimintakelpoisuuden rajoittamista 

siten, että K:lla ei ole kelpoisuutta hallita kiinteää omaisuuttaan. Maistraatti on perustellut 

hakemustaan muun muassa sillä, että K omistaa NN-nimisen kiinteistön, jonka kiinteistötunnus on 

xx. Kiinteistöllä on K:n nyttemmin asumiskelvottomaksi todettu omakotitalo, jonka 

perusparannukseen valtio oli aikoinaan myöntänyt K:lle lainan, jota lyhennetään vuosittain 800 

euroa. K:lla on maistraatin mukaan vaikeuksia selviytyä lainanlyhennyksistä ja hän on joutunut 

tämän vuoksi turvautumaan toimeentulotukeen. Lisäksi kiinteistöä koskevan alueen kaavamuutos 

on suunnitteilla. Kaavamuutoksessa mahdollisesti puistoalueeksi jäävät K:n kiinteistön osat kunta 

on halukas ostamaan. 

 

K on suullisesti ensin suostunut siihen, että edunvalvoja voi myydä kiinteistön K:n naapurille, mutta 

sittemmin kieltäytynyt antamasta kauppaan kirjallista suostumustaan. Koska K ja hänelle määrätyn 

edunvalvojan käsitykset kiinteistön myymisestä poikkeavat toisistaan ja K lääkärinlausunnon 

mukaan ymmärtää myymistä koskevan asian merkityksen, maistraatti on katsonut, että 

 

 



edunvalvojan määräys ei ole K:n etujen turvaamiseksi riittävä, vaan K:n toimintakelpoisuutta tulee 

rajoittaa, jotta edunvalvoja pystyisi kokonaisvaltaisesti hoitamaan päämiehensä taloudellisia asioita. 

 

Holhoustoimesta annetun lain 18 §:n mukaan toimintakelpoisuuden rajoittaminen edellyttää, että 

henkilö on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja että hänen varallisuusasemansa, 

toimeentulonsa ja muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa eikä edunvalvojan määrääminen 

yksin riitä turvaamaan hänen etujaan. Toimintakelpoisuuden rajoittaminen on siten toissijainen jär-

jestely. Kenenkään toimintakelpoisuutta ei saa rajoittaa, jos hänen etunsa voidaan riittävästi turvata 

lievemmin keinoin. 

 

K:lle on 7.5.2002 määrätty edunvalvoja hänen taloudellisten asioiden hoitamista varten. Holhous-

toimesta annetun lain mukaan edunvalvoja toimii yhteistoiminnassa päämiehensä kanssa ja tämän 

tahtoa noudattaen. Edunvalvojan kelpoisuutta ei ole kuitenkaan järjestetty laissa päämiehen suos-

tumuksesta riippuvaiseksi. Jos päämies ja edunvalvoja ovat eri mieltä edunvalvojan tehtäväpiiriin 

kuuluvasta oikeustoimesta, edunvalvojalla on kelpoisuus ratkaista asia päämiehensä tahdon vastai-

sesti, vaikka päämiehen toimintakelpoisuutta ei olisikaan rajoitettu. Holhoustoimesta annetun lain 

34 §:n mukaan edunvalvojalla on holhousviranomaisen luvalla muun muassa oikeus luovuttaa pää-

miehensä kiinteää omaisuutta. 

 

Hovioikeus katsoo, etteivät maistraatin hakemuksessaan esittämät edunvalvojan ja K:n ristiriitaiset 

käsitykset kiinteistön myynnistä ole riittävä peruste rajoittaa K:n toimintakelpoisuutta, koska edun-

valvojalla on edellä kerrotuin tavoin kelpoisuus viime kädessä ratkaista asia holhousviranomaisen 

myötävaikutuksella. 

 

Päätöslauselma 

 

Käräjäoikeuden päätös kumotaan ja maistraatin hakemus K:n toimintakelpoisuuden rajoittamisesta 

hylätään. 

 

 

Asian ovat ratkaisseet: Hovioikeudenlaamanni Juha-Matti Murto, Hovioikeudenneuvos Jukka 

Ketola, Hovioikeudenneuvos Helena Hennen. Esittelijä:Viskaali Pirjo Haaja  

Ratkaisu on yksimielinen. 

 

KKO ei myöntänyt valituslupaa (KKO 18.4.2006, S2005/829) 

 



Kouvolan HO   

Antamispäivä: 4.12.2003 

Diaarinro H 03/742 

Nro 1361 

 

 

EDUNVALVOJAN VAPAUTTAMINEN TEHTÄVÄSTÄÄN - EDUNVALVOJAN 

MÄÄRÄÄMINEN  
 

K on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja että käräjäoikeudessa esitetyn hakemuksen 

mukaisesti hänen nykyisenä edunvalvojanaan toimiva O:n kunnan yleinen edunvalvoja vapautetaan 

tehtävästään ja samalla hänen edunvalvojakseen määrätään kauppatieteiden maisteri P U:n kunnas-

ta. K on perustellut vaatimustaan sillä, että hänen oma tahtonsa on vaarassa jäädä toteutumatta eri-

tyisesti kiinteää omaisuutta koskevassa päätöksenteossa, ja sillä, että hän pitää P:tä luotettavana 

henkilönä. P:n asuinpaikan etäisyys K:n asuinpaikkana olevasta O:sta ei ole lain eikä myöskään 

oikeuskäytännön mukaan este edunvalvojan määräämiseksi. P soveltuu hänen edunvalvojakseen 

sekä koulutuksensa että elämänkokemuksensa perusteella. 

 

M, yleinen edunvalvoja E ja maistraatti ovat kiistäneet muutosvaatimuksen. 

 

P on myöntänyt muutosvaatimuksen. 

 

 HOVIOIKEUDEN RATKAISU 

 

Perustelut  

 

Käräjäoikeus on 8.1.2003 määrätessään K:n edunvalvojaksi hänen suostumuksensa mukaisesti O:n 

kunnan yleisen edunvalvojan ja rajoittaessaan K:n toimintakelpoisuutta perustellut ratkaisuaan sillä, 

että K on terveydentilansa ja luonteenlaatunsa takia ollut kykenemätön huolehtimaan taloudellisista 

asioistaan. Käräjäoikeus on viitannut maistraatin selvitykseen, jonka mukaan K ei pysty vastusta-

maan läheistensä taivuttelua ja on vaara, että hän joutuu hyväksikäytetyksi. Käräjäoikeus on katso-

nut K:n edun mukaista olevan, että edunvalvojana toimii ulkopuolinen henkilö, joka pystyy puolu-

eettomasti valvomaan K:n etuja. 

 

Holhoustoimesta annetun lain 5 §:n mukaan edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva hen-

kilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Sopivuutta arvioitaessa on muun ohella otettava huomioon 

edunvalvojaksi esitetyn taito, kokemus sekä tehtävän laatu ja laajuus. Yleisen edunvalvojan kelpoi-

suudesta tehtäväänsä säädetään holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun 

lain 5 §:ssä. Sen mukaan yleisellä edunvalvojalla tulee olla sellainen taito ja kokemus, jota tehtävän 

asianmukainen hoitaminen edellyttää. Edellä mainitun lainkohdan 4 momentin mukaan edunval-

vojan määräys annetaan kunnan tai muun edunvalvontapalvelun tuottajan palveluksessa olevalle 

yleiselle edunvalvojalle eikä tehtävän hoitajalle henkilökohtaisesti. Holhoustoimesta annetun lain 

16 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen on vapautettava edunvalvoja tehtävästään, jos hän 

osoittautuu siihen kykenemättömäksi tai sopimattomaksi tai jos vapauttamiseen on muu erityinen 

syy. 

 

Kun otetaan huomioon ne perusteet, joilla käräjäoikeus on aikanaan määrännyt K:lle edunvalvojan, 

hovioikeus katsoo, että hänelle määrätyn edunvalvojan sopivuutta tai sopimattomuutta arvioitaessa 

 



keskeisinä periaatteina ovat edunvalvojan riippumattomuus ja asiantuntevuus. K:n edunvalvontaa 

järjestettäessä yleisellä edunvalvojalla on parhaat edellytykset toimia päämiehensä etujen turvaami-

seksi itsenäisyytensä ja riippumattomuutensa säilyttäen ja ilman, että päämiehen läheisten henkilöi-

den mahdolliset erimielisyydet vaikuttavat tehtävän hoitamiseen. Asiantuntevuuden osalta lähtö-

kohtana on, että yleisen edunvalvojan tehtävään nimetyllä henkilöllä on riittävä asiantuntevuus, eikä 

tässä tapauksessa ole osoitettu seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida asiaa toisin. Edellä maini-

tuilla ja käräjäoikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo käräjäoikeuden ta-

voin, ettei O:n kunnan yleistä edunvalvojaa ole osoitettu holhoustoimesta annetun lain 16 §:ssä tar-

koitetulla tavalla kykenemättömäksi tai sopimattomaksi toimimaan K:n edunvalvojana edunvalvo-

jan vapauttamiseen ja ettei ole osoitettu muutakaan erityistä syytä.  

 

Päätöslauselma  

 

Käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta. 

  

Asian ovat ratkaisseet: Hovioikeudenlaamanni Juha-Matti Murto, Hovioikeudenneuvos Esko 

Mikkola, Hovioikeudenneuvos Tapani Vasama. Esittelijä: Viskaali Ismo Kovanen  

 

Liite 

 

KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 27.5.2003 

 

K on 25.3.2003 saapuneella hakemuksella pyytänyt, että hänen edunvalvojaksi määrätään kauppa-

tieteiden maisteri P U:n kunnasta ja käräjäoikeuden 8.1.2003 antamalla päätöksellä määräämä O:n 

kunnan yleinen edunvalvoja vapautetaan tehtävästään. Perusteeksi vaihtamiselle on ilmoitettu hänen 

edunvalvontatehtävien määrä ja se, ettei edunvalvojana toimiva E lukuisten muiden edunvalvonta-

tehtäviensä takia ole mahdollisuutta käyttää aikaansa K:n tehtävien hoitoon niiden vaatimalla osuu-

della ja määrällä. 

 

Käräjäoikeus oli 8.1.2003 antamalla päätöksellä vapauttanut H:n K:n edunvalvojan tehtävistä ja ra-

joittanut K:n toimikelpoisuutta kiinteää omaisuutta ja velkavastuuseen sitoutumista koskevilta osin. 

 

Maistraatti on vastustanut hakemusta, koska edunvalvojan vaihtamiseen ei ole aihetta. Maistraatti 

on katsonut ehdotetun P:n täysin sopimattomaksi edunvalvojaksi, koska hän asuu U:n kunnassa. 

Maistraatin mukaan edunvalvojalla tulee olla kokemusta edunvalvontatehtävistä, koska K:n toimi-

kelpoisuutta on rajoitettu. 

 

K:n aviopuoliso M ja O:n kunnan yleinen edunvalvoja E eivät ole antaneet pyydettyä lausumaa 

hakemuksen johdosta. 

 

Käräjäoikeuden pyynnöstä E on antanut selvityksen K:n edunvalvonnan hoitamisesta, minkä joh-

dosta on K:lta ja M:lta pyydetty lausumat. He ovat 22.5.2003 saapuneissa lausumissa ilmoittaneet 

olevansa tyytyväisiä E:n toimiin edunvalvojana. 

 

Päätös 

 

Hakemus O:n kunnan yleinen edunvalvojan vapauttamisesta K:n edunvalvojan tehtävästä ja P:n 

määräämisestä edunvalvojaksi hylätään. 

 

Perustelut  



 

Holhouslain 16 §:n mukaan tuomioistuimen on vapautettava edunvalvoja tehtävästään, jos hän 

osoittautuu siihen kykenemättömäksi tai sopimattomaksi tai jos vapauttamiseen on muu erityinen 

syy. 

 

Käräjäoikeus katsoo, ettei asiassa ole osoitettu, ettei edunvalvojana toimiva E lukuisten muiden 

edunvalvontatehtäviensä takia ole mahdollisuutta käyttää aikaansa K:n tehtävien hoitoon niiden 

vaatimalla osuudella ja määrällä. Edunvalvontaa koskevan asiakirjaselvityksen ja M:n ja K:n lau-

sumien mukaan K:n edunvalvonta on hoidettu asianmukaisesti. Vaikka O:n kunnan yleisellä edun-

valvojalla on runsaasti muita edunvalvontatehtäviä, K:n edunvalvonta on hoidettu asianmukaisesti. 

Vaikka O:n kunnan yleisellä edunvalvojalla on runsaasti muita edunvalvontatehtäviä, K:n edunval-

vonta on hyvin hoidettu eikä hän pyydä vapauttamista. Käräjäoikeus katsoo, ettei K:n edunvalvojan 

vaihtamiseen näissä olosuhteissa ole holhoustoimesta annetun lain mukaista perustetta.   

 

Lainkohdat             Laki holhoustoimesta 16 § 

 

  



Rovaniemen HO  

Antamispäivä 13.02.2003  

Diaarinro  H02/827 

  

EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMINEN – YLEINEN EDUNVALVOJA 

 

Maistraatti on vaatinut, että X:n edunvalvojaksi määrätään A:n sijasta kunnan yleinen edunvalvoja.  

  

Maistraatti on lausunut, että X:n terveydentila huomioon ottaen hänen mielipiteelleen edunvalvojan 

henkilöstä ei tullut antaa ratkaisevaa merkitystä. A oli 70-vuotias. Toistaiseksi annettu edunvalvojan 

määräys saattoi kestää pitkään. X:n etu oli, että edunvalvoja kykeni hoitamaan edunvalvontatehtä-

vää koko sen keston ajan. Yleistä edunvalvojaa ei voinut pitää yksityishenkilöön verrattuna tois-

sijaisena vaihtoehtona. Yleinen edunvalvoja oli myös riippumaton ja sivuvaikutteista vapaa.  

 

B oli määrätty isänsä ja X:n puolison P:n edunvalvojaksi. X:llä ja P:llä oli yhteisiä taloudellisia 

asioita. Tämä vaati edunvalvojien yhteistoimintaa. B:n ja A:n välit olivat tulehtuneet, ja oli kyseen-

alaista, kykenivätkö he tarvittavaan yhteistyöhön.  

 

Päämiehen vastaus 

 

X on vaatinut, että valitus hylätään käräjäoikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla. X on lisäksi  

vaatinut, että maistraatti velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa 

1 653 eurolla korkoineen. 

  

X on lausunut, että hänen leikkauksensa ajankohdaksi oli sovittu 13.1.2003. Edunvalvonnan tarve 

päättyi todennäköisesti toipumisajan jälkeen ja edunvalvonnan kesto oli siten lyhytaikainen. B ei 

ollut enää isänsä P:n edunvalvoja. Asia oli käräjäoikeuden päätöksen jälkeen niin selvä, että asiassa 

oli erityisiä syitä velvoittaa maistraatti korvaamaan X:n oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa.  

 

TODISTELU HOVIOIKEUDESSA  

 

Hovioikeudessa on esitetty kirjallisina todisteina  

xxx xxx. 

 

HOVIOIKEUDEN RATKAISU  

   

Perustelut  

  

Hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden ratkaisun siltä osin kuin asia on saatettu hovioikeuden käsi-

teltäväksi. Ratkaisun muuttamiseen ei ole ilmennyt aihetta.  

 

Maistraatilla on ollut perusteltu aihe hakea muutosta käräjäoikeuden päätökseen ottaen huomioon, 

että kysymys edunvalvojan henkilöstä on ollut riitainen ja X:n lähiomaisilla on ollut asiasta eri käsi-

tyksiä. Asiassa ei siten ole olemassa erityisiä syitä velvoittaa maistraattia korvaamaan X:n oikeu-

denkäyntikuluja.  

 

 

 

Päätöslauselma  



 

Käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta.  

  

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenlaamanni Eero Yrttiaho, hovioikeudenneuvos Helinä Haataja, 

määräaikainen hovioikeudenneuvos Tapio Alkula. Esittelijä: viskaali Timo Mäkeläinen  

 

Liite 

 

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU 17.10.2002 

 

Hakemus 

 

Maistraatti on hakemuksessaan pyytänyt, että X:n yleiseksi edunvalvojaksi hoitamaan tämän talou-

dellisia asioita määrätään toistaiseksi kunnan yleinen edunvalvoja.  

 

Lääkärin lausunnon mukaan X:llä on aivokasvain, jonka vuoksi X:n kyky ymmärtää asioita on hei-

kentynyt eikä hän ole kykenevä tällä hetkellä pitämään huolta omista eduistaan. X:n lähiomaiset 

ovat erimielisiä siitä, kuka olisi määrättävä tämän edunvalvojaksi. Kunnann yleinen edunvalvoja on 

sopiva tehtävään.  

  

X on katsonut tarvitsevansa edunvalvojan. X on pyytänyt sisarensa A:n määräämistä edunvalvo-

jaksi.  

 

B on katsonut, että edunvalvojan määrääminen X:lle on tarpeen. B on puoltanut yleisen edunvalvo-

jan määräämistä tehtävään. B on yhtynyt hakijan esittämiin perusteisiin.  

 

A on katsonut, että edunvalvojan määrääminen X:lle on tarpeen. A on ilmoittanut suostuvansa X:n 

edunvalvojaksi. A on esittänyt, että hänellä on kokemusta taloudellisten asioiden hoitamisesta kou-

lutuksensa ja työhistoriansa perusteella. A asuu vakituisesti kunnassa ja hän on tähänkin asti hoita-

nut X:n asioita. X on ilmoittanut A:lle, että hän ei halua yleistä edunvalvojaa hoitamaan asioitaan. 

 

TODISTELU:  xxx xxx 

 

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU 

 

Päätöksen perustelut: 

  

Neurologian erikoislääkärin 23.9.2002 antaman lääkärinlausunnon mukaan X:n kognitiivinen toi-

minta on aivokasvaimen, jonka johdosta tässä vaiheessa siinä määrin heikentynyt, että hänen ky-

kynsä tehdä omia etujaan koskevia ratkaisuja on puutteellinen. X on ollut sairaalassa 13.9.2002 läh-

tien ja hän odottaa leikkaukseen pääsyä. Lääkäri on katsonut, että X tarvitsee edunvalvojan vuoden 

ajaksi sairaalaan tulosta lähtien.  

 

X on ilmoittanut hyväksyvänsä, että hänelle määrätään edunvalvoja toistaiseksi.  

 .  

Edellä mainitun lääkärinlausunnon perusteella käräjäoikeus katsoo selvitetyksi, että X on tällä het-

kellä aivokasvaimen takia kykenemätön yksin huolehtimaan varallisuuttaan koskevista asioista, jot-

ka vaativat hoitoa. Sen vuoksi ja kun ei ole tiedossa kuinka kauan tällainen tilanne jatkuu, hänelle 

on holhoustoimesta annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaan toistaiseksi määrättävä edunvalvoja 

taloudellisten asioiden hoitamista varten.  



 

Asiassa on vielä kysymys siitä, onko X:n edunvalvojaksi määrättävä kunnan yleinen edunvalvoja 

vai X:n sisar A.   

 

Holhoustoimesta annetun lain 2 luvun 5 §:n mukaan edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään 

sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Sopivuutta arvioitaessa on muun ohella otettava 

huomioon edunvalvojaksi esitetyn taito ja kokemus sekä tehtävän laatuja laajuus.  

 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että sopivuusarvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota asiantunte-

vuus-, riippumattomuus- ja läheisyysperiaatteeseen. Asiantuntevuus tarkoittaa taitoa ja kokemusta 

taloudellisten asioiden hoitamisessa. Riippumattomuus tarkoittaa edunvalvojan kykyä säilyttää itse-

näisyytensä ja riippumattomuutensa sekä toimia sivuvaikutteista vapaana. Läheisyys tarkoittaa 

edunvalvojan kykyä yhteistoimintaan ja luottamuksellisten suhteiden luomiseen päämiehen kanssa. 

Edunvalvonnassa on yksilötasolla kysymys luottamussuhteesta, yhteistoiminnasta ja arvostukses-

ta.(Pertti Välimäki: Holhoustoimen pääpiirteet s. 59, Ahti Saarenpää Pohjois-Suomen tuomarikou-

lun julkaisuja 1-2/2000 s. 193). Käräjäoikeuskin pitää näitä seikkoja merkityksellisinä edunvalvojaa 

määrättäessä.  

 

Yleisellä edunvalvojalla on tehtävän edellyttämä taito ja myös kokemusta edunvalvojan tehtävien 

hoitamisesta, kun taas A:lla ei tällaista kokemusta ole. Huomioon ottaen X:n edunvalvojan hoidet-

tavaksi tulevien asioiden laatu ja laajuus, käräjäoikeus pitää myös A:ta kykenevänä ja sopivana teh-

tävään.  

  

X:n mukaan hänellä on ollut tiettyjä ristiriitoja tyttärensä B:n kanssa tämän avoliiton johdosta. Tä-

mä on käynyt selville myös A:n kertomuksesta. B:n kertomuksen mukaan ristiriidat ovat johtuneet 

A:sta ja siitä että X oli johdateltavissa. Sen vuoksi B on katsonut, että yleinen edunvalvoja tulisi 

määrätä X:n edunvalvojaksi.  

 

Yleisen edunvalvojan määräämistä X:n edunvalvojaksi puoltaakin se, että hänellä on ulkopuolisena 

henkilönä itsenäisempi ja riippumattomampi sekä sukulaisten taholta mahdollisesti tulevista sivu-

vaikutteista vapaampi asema kuin A:lla.  

 

Edunvalvojan tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellyttämän luottamussuhteen, yhteistoimin-

nan ja arvostuksen syntyminen onnistuu yleensä paremmin. jos päämiehen tahtoon kiinnitetään huo-

miota edunvalvojaa määrättäessä. Käräjäoikeus katsookin, että päämiehen tahtoa on pyrittävä kun-

nioittamaan, mikäli hän on sellaisessa henkisessä tilassa, että hän kykenee itsenäiseen tahdonmuo-

dostukseen, ja ellei ole sellaisia erityisiä vastasyitä, joiden johdosta hänen edunvalvojakseen esit-

tämänsä henkilö ei ole sopiva tuohon tehtävään.  

  

X:n aviomiehelle on jo aikaisemmin määrätty edunvalvojaksi B. A on käräjäoikeudessa kertonut, 

että hän pitää A:ta miehensä jälkeen hänelle läheisimpänä henkilönä ja että A on eniten pitänyt 

häneen yhteyttä.  

 

X on käräjäoikeudessa selkeästi ilmaissut tahtovansa, että A määrätään hänen edunvalvojakseen. 

X:n tahto ja hänen kertomuksestaan ilmenevä läheinen ja luottamuksellinen suhde A:han puoltavat 

tämän määräämistä edunvalvojaksi.  

 

Marraskuun loppuun 1999 saakka voimassa olleen holhouslain esitöistä ilmenee lainsäätäjän katso-

neen, että henkilökohtainen kosketus holhoojan ja holhottavan välillä on säännönmukaisesti toivot-

tavaa ja että yksityishenkilö on yleensä sopivampi kuin erityinen virkamies hoitamaan holhoojan-



tointa (HE 96/1970 s. 1 ja LaVM 15/1970 s. 1). Tätä periaatetta ilmentää muun muassa Korkeim-

man oikeuden ratkaisu 1997: 126.  

  

Joulukuun alussa 1999 voimaan tulleiden holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunval-

vontapalveluiden järjestämisestä annetun lain esitöistä ei ilmene, tulisiko edunvalvojaa määrättäessä 

noudattaa aikaisemmin voimassa olleessa laissa omaksuttua periaatetta. Uuden lainsäädännön välit-

tömänä tarkoituksena on ollut holhoustoimen hallinnollinen uudelleen järjestely. Näin ollen vaikut-

taa siltä, että aikaisemmin voimassa ollutta periaatetta yksityishenkilön ensisijaisuudesta holhoojan 

tehtävään, ei ole tarkoitettu uudella lainsäädännöllä. muuttaa (Ks. Välimäki: Holhoustoimen pää-

piirteet s. 63). Tämäkin  puoltaa A:n määräämistä kyseessä olevaan tehtävään.  

 

Edellä lausutuilla perusteilla käräjäoikeus on katsonut sekä yleisen edunvalvojan että A:n sopiviksi 

edunvalvojan hoitamaan X:n taloudellisia asioita. Yleisen edunvalvojan riippumattomampi ja itse-

näisempi sekä mahdollisista sivuvaikutteista vapaampi asema puoltaa tämän määräämistä tehtävään. 

X:n tahto, hänen ja A:n läheinen ja luottamuksellinen suhde sekä yksityishenkilön ensisijaisuusperi-

aate taas puoltavat A:n määräämistä. Käräjäoikeus katsoo, että viimeksi mainitut seikat ovat siinä 

määrin painavammat, että A tulee määritää edunvalvojan tehtävään.  

 

PÅÄTÖSLAUSELMA  

  

Käräjäoikeus määrää A:n X:n edunvalvojaksi tämän taloudellisten asioiden hoitamista varten. 

Määräys on voimassa toistaiseksi.  

 

Jos päämiehellä. on tili luottolaitoksessa, edunvalvojan tulee ilmoittaa laitokselle, kuka tai ketkä 

voivat nostaa tilillä olevia varoja (Laki holhoustoimesta 31 § 2).  

 

Edunvalvojan on kolmen kuukauden kuluessa tehtävänsä alkamisesta annettava holhousviran-

omaiselle luettelo niistä päämiehen varoista ja. veloista, joiden tulee olla edunvalvojan hoidettavana 

(Laki holhoustoimesta 48 §).  

 

Edunvalvojan tulee vuosittain antaa holhousviranomaiselle vuositili kolmen kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä (Laki holhoustoimesta 51 §).  

 

Maistraatti antaa edunvalvojalle tarkemmat ohjeet ja valvoo edunvalvojan toimintaa. 

 

  

 



Turun HO       

Antopäivä 27.12.2002  

Diaarinro S 02/1843  

Nro 3362  

 

EDUNVALVOJAN TEHTÄVÄN LAKKAUTTAMINEN 

 

Vaatimukset hovioikeudessa 

 

X on toistanut vaatimuksensa edunvalvojan tehtävän lakkaamisesta, koska hän ei ole enää edun-

valvonnan tarpeessa.  

 

Kaupungin yleinen edunvalvoja on vaatinut valituksen hylkäämistä, koska on X:n edun mukaista, 

että hänellä on edunvalvoja.  

 

VÄLITOIMI  

 

X on 18.9.2002 toimittanut hovioikeudelle itseään koskevan lääkärintodistuksen. Hovioikeus on sen 

johdosta pyytänyt kirjallisen lausuman yleiseltä edunvalvojalta.  

  

TODISTELU HOVIOIKEUDESSA  

 xx xxx  

 

HOVIOIKEUDEN RATKAISU  

  

Perustelut 

  

Kaupungin yleinen edunvalvoja on hovioikeudessa lausunut, että X ei ole kyennyt asumaan itsenäi-

sesti moitteetta, sillä taloyhtiö oli 5.11.2002 antanut hänelle kirjallisen huomautuksen asunnon mah-

dollisesta haltuunottamisesta metelöinnin ja hajuhaittojen vuoksi. Lisäksi poliisit olivat useasti käy-

neet X:n luona. Edunvalvoja oli vuoden aikana maksanut X:lle ylimääräisiä elinkustannuksia tämän 

säästötililtä, johon vain edunvalvojalla on käyttöoikeus. Myös pankista oli otettu edunvalvojaan 

yhteyttä X:n taloudellisten asioidensa hoitamisessa olleiden huomattavien vaikeuksien vuoksi.  

 

X on häntä kuultaessa kysyttäessä muun muassa lausunut, ettei hän erityisesti vastustanut sitä, että 

hänellä on edunvalvoja, mutta että tämän tulisi olla muu henkilö kuin yleinen edunvalvoja. 

 

Käräjäoikeuden mainitsemilla perusteilla ja ottaen huomioon edellä selostetut lausumat hovioikeus 

katsoo, ettei käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen ole aihetta.  

 

Päätöslauselma  

 

Käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta.  

  

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenneuvos Riitta Jousi hovioikeudenneuvos Pertti Kajanen, 

hovioikeudenneuvos Riitta Sandholm  

 

Ratkaisu on yksimielinen.  



 

  

 

Liite 

 

KÄRÄJÄOIKEUUDEN RATKAISU 14.6.2002  

 

   

X:lle on käräjäoikeuden päätöksellä 23.11.1998 nro 13946 määrätty kaupungin virkaholhooja 

hoitamaan hänen taloudellisia asioita ja muita asioita. X:n  edunvalvojana toimii kaupungin yleinen 

edunvalvoja.  

  

X on vaatinut edunvalvojan tehtävän lakkaamista, koska hän ei katso enää olevansa edunvalvonnan 

tarpeessa.  

 

 Päätöksen perustelut  

 

X:lle on 23.11.1998 määrätty edunvalvoja hoitamaan hänen taloudellisia asioitaan. Perusteena 

edunvalvojan määräämiselle on ollut se, että X on sairautensa vuoksi kykenemätön huolehtimaan 

taloudellisista asioistaan. Lääkärintodistuksen mukaan X:n kyky hoitaa itseään koskevia asioita on 

tuolloin ollut selkeästi rajoittunut. X ei ole vastustanut edunvalvojan määräämistä.  

 

Saman lääkärin 14.2.2002 antaman lääkärinlausunnon mukaan X:n terveydentila on vastaava kuin 

vuonna 1998. X on lievästi kehitysvammainen eikä hänen terveydentilassaan ole tapahtunut 

muutoksia. X on lääkärin vastaanotolla kertonut hoitaneensa omia raha-asioitaan viimeisen vuoden 

ajan ja ilmaissut halunsa vapautua edunvalvonnasta. Lääkärin käsityksen mukaan X selviytyy 

taloudellisten asioiden hoitamisesta ilman suurempia ongelmia. Lääkärinlausunnon mukaan riittäviä  

lääketieteellisiä perusteita edunvalvonnan jatkamiselle ei tässä vaiheessa ole.  

 

X ei henkilökohtaisesti oikeudessa kuultuna ole pyynnöstä huolimatta perustellut hakemustaan 

edunvalvojan vapauttamiseksi. X on kertonut haluavansa asunto-osakkeensa itselleen ja kaupungin 

varastaneen hänen omaisuutensa. X on kertonut hoitavansa pankkiasiat itse ja että hänellä ei ole 

raha-asioiden hoidossa minkäänlaisia ongelmia.  

 

X on käyttäytynyt istunnossa aggressiivisesti ja uhannut useaan otteeseen tehdä itsemurhan mikäli 

edunvalvontaa ei lakkauteta. X on lisäksi kertonut muuttavansa muualle kun hänen miehensä va-

pautuu vankilasta. 

  

X ei ole osannut kertoa miksi hän kokee edunvalvonnan ahdistavaksi ja minkä takia hän haluaa siitä 

vapautua juuri nyt. X on sanonut, että kaupungilla on meidän rahat ja sanonut haluavansa rahansa ja 

asunto-osakkeensa itselleen. X on kertonut, että hänellä on itsellään tukihenkilöitä, jotka auttavat 

häntä tarvittaessa taloudellisten asioiden hoidossa eikä hän tämän vuoksi tarvitse edunvalvojaa. Lä-

heisin tukihenkilö on X:n kertoman mukaan hänen vankilassa istuva avomiehensä. X:n kertoman 

mukaan avomies elättää X:n valtiolta saamillaan korvauksilla.  

 

X ei ole osannut kertoa vuokransa tai muiden menojen määrää eikä hän ole osannut sanoa paljonko 

hänen saamansa eläkkeen määrä on euroissa. X on näyttänyt oikeudelle paperia, jossa on seteleiden 

kuvia ja niiden viereen on kirjoitettu montako kutakin seteliä tarvitaan vuokran maksamiseen. X on 

kertonut, että välillä rahat eivät ole riittäneet laskujen maksuun ja tällöin hän on itse sopinut velko-

jien kanssa maksuista.  X on kertonut maksavansa pankissa laskut itse automaatilla.  



  

  

Kaupungin yleinen edunvalvoja on kertonut, ettei hän sinänsä vastusta edunvalvonnan lakkaamista. 

Edunvalvoja ei kuitenkaan ole vakuuttunut siitä, että X pystyy itse asiansa hoitamaan. Edunvalvoja 

on kertonut, että pankista ollaan oltu kevään aikana useampaan kertaan yhteydessä häneen, koska 

X:n laskujen maksun kanssa on ollut ongelmia. Pankin henkilökunnan mukaan X ei kykene suoriu-

tumaan laskujen maksusta ja hänellä on huomattavia vaikeuksia ymmärtää ja hahmottaa taloudel-

lisia asioita. Pankkivirkailija on joutunut sopimaan velkojien kanssa laskujen maksuista ja hoita-

maan niiden maksun.  

 

Kevään 2002 aikana X:ltä on varastettu puhelin, pankkikortti ym. tavaraa hänen kotoaan. X itse on 

kertonut heränneensä yöllä ja nähneensä ulkonäöltä tutun henkilön asunnossaan. Henkilö oli pois-

tunut X:n tavaroita mukanaan. X:n pankkitili oli tyhjennetty tapahtuman seurauksena. X:n kertoman 

mukaan henkilö oli murtautunut hänen kotiinsa, eikä muilla henkilöillä hänen avomiehensä lisäksi 

ole avainta asuntoon. Edunvalvojan käsityksen mukaan kyseessä ei ole ollut murtautuminen. Ta-

paus on parhaillaan poliisitutkinnassa.  

 

Maistraatti on antamassaan lausunnossa puoltanut edunvalvonnan lakkaamista vedoten Euroopan 

Neuvoston suositukseen, jonka mukaan holhoustoimen tärkeimpiä periaatteita ovat ihmisoikeuksien 

ja ihmisarvon kunnioittamisen periaate, välttämättömyyden periaate sekä suhteellisuusperiaate. Li-

säksi maistraatti on viitannut YK:n antamiin julistuksiin kehitysvammaisten oikeuksista ja vam-

maisten oikeuksista sekä siihen, että edunvalvontaa ei saa ylläpitää vain "varmuuden vuoksi" ja sen 

on oltava mieluummin tilapäistä kuin pysyvää.  

 

Holhoustoimilain mukaan holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja 

oikeutta, jotka eivät sairauden vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Saman lain 

mukaan tuomioistuimen on hakemuksesta määrättävä edunvalvojan tehtävä lakkaamaan, kun pää-

mies ei enää ole edunvalvonnan tarpeessa. Edunvalvonnan edellytyksenä on, että henkilö 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.  

 

Euroopan Neuvoston suosituksen mukaisesti holhoustoimen yhtenä pääperiaatteena on päämiehen 

etujen ja hyvinvoinnin ensisijaisuuden periaate, jonka mukaan suojan tarvetta arvioitaessa ja suoja-

keinoa valittaessa ratkaisevassa asemassa ovat päämiehen etu ja hyvinvointi. Yhdistyneiden kansa-

kuntien kehitysvammaisten oikeuksia koskevan julistuksen mukaan kehitysvammaisilla tulee olla 

niin pitkälti kuin mahdollista samat oikeudet kuin muilla ihmisillä. Kehitysvammaisella on oikeus 

pätevään holhoojaan, jos tätä tarvitaan hänen henkilökohtaisen hyvinvointinsa ja etunsa turvaa-

miseksi.  

  

Käräjäoikeus katsoo, että X ei kykene huolehtimaan itseään ja varallisuuttaan koskevista asioista. X 

on lievästi kehitysvammainen eikä hänen terveydentilassaan ole tapahtunut muutoksia. Käräjäoi-

keus pitää uskottavana edunvalvojan kertomusta, jonka mukaan X:llä on huomattavia ongelmia 

taloudellisten asioiden hoidossa.  

 

X:n lausunnon antanut lääkäri on saman diagnoosin perusteella päätynyt eri loppupäätelmiin 

vuosina 1998 ja 2002, mikä horjuttaa lääkärinlausunnon uskottavuutta. Koska lääkärinlausunnon 

antajan käsitys X:n taloudellisten asioiden hoitamisesta perustuu ainoastaan X:n itsensä kertomaan, 

ei käräjäoikeus pidä sitä kovinkaan luotettavana.  

 



Edunvalvonta on säädetty henkilön itsensä suojaksi eikä sillä ole tarkoitus puuttua yksilön itsemää-

räämisoikeuteen enemmän kuin on tarpeen. X:llä on ollut mahdollisuus hoitaa omia asioitaan osit-

tain itsenäisesti vuoden ajan, mutta hän ei ole siihen kyennyt. X ei ole esittänyt luotettavaa selvi-

tystä käytettävänään olevista omista tukihenkilöistään tai pärjäämisestään taloudellisten asioiden 

hoitamisessa. Edunvalvojan tehtävä on toimia päämiehensä parhaaksi ja hän on maistraatin valvon-

nan alainen. Muut henkilöt eivät ole toimistaan tilintekovelvollisia.  

 

X:n elämäntilanne huomioon ottaen käräjäoikeus katsoo, että edunvalvonnan edellytykset ovat X:n 

kohdalla edelleen olemassa. Näin ollen aihetta edunvalvonnan lakkauttamiseen ei tällä hetkellä ole.  

 

LOPPUTULOS  

Hakemus edunvalvonnan lakkauttamisesta hylätään.  

 

Lainkohdat 

Lakiholhoustoimesta 8 §  

  

 

 

 



Turun hovioikeus 

Antopäivä 23.4.2004 

Diaarinro 227 

Nro 1283 

 

PERINNÖJAKO – PESÄNJAKAJA - PERINNÖNJAKOSOPIMUS 

 

K on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio ja asianajaja V:n 23.3.2001 tekemä perinnönjako L:n ja 

H:n jälkeen kumotaan ja että asia palautetaan pesänjakajalle uuden perinnönjaon toimittamista var-

ten. 

 

K on vedonnut käräjäoikeuden tuomiossa selostettuihin seikkoihin. Hän on korostanut sitä, ettei hän 

ollut saanut kuolinpesistä mitään sellaista hyötyä, jota hänen vastapuolensa ovat tarkoittaneet. 

 

A, B, C, D, E ja F ovat yhteisessä vastauksessaan vaatineet valituksen hylkäämistä. Yleistä oikeus-

apua saavaa F:ää lukuunottamatta he ovat vaatineet myös, että K velvoitetaan korvaamaan heidän 

oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa. 

 

He ovat vedonneet käräjäoikeuden tuomiossa selostettuihin seikkoihin. 

 

G on vaatinut valituksen hylkäämistä ja K:n velvoittamista korvaamaan hänen oikeudenkäynti-

kulunsa hovioikeudessa korkoineen valtiolle/oikeusaputoimistolle. 

 

Hän on vedonnut käräjäoikeuden tuomiossa selostettuihin perusteisiin. 

 

Hovioikeus on varannut O:lle tilaisuuden vastata valitukseen. O ei antanut vastausta. 

 

HOVIOIKEUDEN RATKAISU 

 

Käsittelyratkaisu  

 

Uusi todiste hovioikeudessa  

 

K on vedonnut valituksessaan uutena todisteena U RN:o 4:255 -nimisen tilan myyntiä koskevaan 

tilitysasiakirjaan. 

 

G on vastustanut todisteena huomioonottamista, koska uuden todisteen esittämiselle hovioikeudessa 

ei ollut oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 17 §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä ja koska todisteena ei 

ollut myöskään merkitystä sen osoittaessa vain riidattomia seikkoja. 

 

Hovioikeus toteaa, ettei K ole saattanut todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota todisteeseen 

käräjäoikeudessa tai että hänellä on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin. 

 

Todiste jätetään ottamatta huomioon.  

 

Lainkohta: oikeudenkäymiskaari 25 luku 17 §.  

 

 



Vaatimus pääkäsittelyn toimittamisesta 

 

K on vaatinut pääkäsittelyn toimittamista, jotta asianajaja M:ää ja asianajaja V:tä kuulemalla voi-

daan arvioida, onko perinnönjako toimitettu lainmukaisesti. 

 

Asiassa ei ole kysymys henkilötodistelun uskottavuudesta. Lähemmin perustelut ilmenevät hovi-

oikeuden tuomiosta. Pääkäsittelyn toimittaminen on selvästi tarpeetonta. Ei ole tarpeen varata K:lle 

tilaisuutta täydentää valitustaan. 

 

Lainkohta: oikeudenkäymiskaari 26 luku 14 § 2 momentti 6 kohta.  

 

Pääasia 

 

Perustelut   

 

Kaikkien asianosaisten keskeisinä seikkoina on ollut sen pohdinta, onko 28.8.1998 pidetyssä jako-

kokouksessa syntynyt K:ta sitova sopimus. K itse on vedonnut myös siihen, että hän ei ole hyväk-

synyt sopimusta, vaan hän on vaatinut täyttä jakoa. K:n vastapuolet ovat vedonneet lähinnä siihen, 

että uskottu mies oli hyväksynyt sopimuksen ja että pesänjakaja oli harkinnut sen K:n edun mu-

kaiseksi. Asian käsittely näyttää tapahtuneen perintökaaren 23 luvun 7 §:n (13.10.1995/1153) 

valossa. 

 

K:lle oli määrätty uskottu mies edellä tarkoitetun jakokokouksen aikana voimassa olleen holhous-

lain 66 §:n nojalla eli siis K:ta ei ollut määrätty holhottavaksi. Uskottu mies ja jakokokouksessa 

paikalla ollut K ovat olleet keskenään eri mieltä sopimuksesta. 

 

Sovellettava laki 

 

Laki perintökaaren 23 luvun 3 ja 7 §:ien muuttamisesta tuli voimaan 1.12.1995. Samalla säädettiin, 

että jos perittävä on kuollut ennen tuon lain voimaantuloa, sovelletaan tuon lain voimaan tullessa 

voimassa olleita säännöksiä.  

 

Kysymyksessä olevassa asiassa perittävät ovat kuolleet ennen 1.12.1995, joten asiassa on sovel-

lettava perintökaaren 23 luvun 7 §:ää sellaisena kuin se oli laissa 5.2.1965/40. 

 

Mainitun lain säännöksen mukaan pesänjakajan oli koetettava saada osakkaat sopimaan jaosta, ja 

milloin sopimus saatiin aikaan, toimitettava jako sen mukaisesti. Osakkaan vajaavaltaisuus ei 

estänyt noudattamasta sopimusta, jos pesänjakaja katsoi sen vajaavaltaisen edun mukaiseksi. 

 

Asiakirjoista ilmenee, että K:lle oli määrätty tuolloin voimassa olleen holhouslain, 66 §:n nojalla 

uskottu mies, ensin perinnönjakoa varten ja sittemmin hoitamaan hänen taloudellisia asioitaan. K ei 

siis ollut vajaavaltainen. Hänellä oli säilynyt kelpoisuus toimia. Käräjäoikeuden 1.10.1997 antaman 

päätöksen perusteluissa kyllä lausutaan, että lääkärintodistuksen mukaan K sairauden takia ei tällä 

hetkellä eikä lähitulevaisuudessa ole oikeustoimikelpoinen. Päätöksen lopputulos siis kuitenkin oli 

holhouslain 66 §:n mukainen uskotun miehen määrääminen. 

 

Toisaalta K:ta koskevassa 25.5.1998 päivätyssä lääkärinlausunnossa on todettu, etteivät tietyt lau-

sunnossa mainitut sairauden jälkiseuraukset enää lääketieteellisin syin arvioituna vaikuta hänen 

kykyynsä huolehtia itseään tai omaisuuttaan koskevista asioista. Myöskin 22.12.2000 päivätyssä 

lääkärinlausunnossa on todettu K:n olleen psykologisissa testeissä toukokuussa 1998. Tuota testiä 



koskeva selostus ei tue sellaista käsitystä, että K olisi tuolloin ollut oikeustoimikelvoton. Kokous, 

jossa sopimus oli tehty, oli pidetty 28.8.1998 eli ajallisesti melko lähellä edellä mainituissa lääkä-

rinlausunnoissa kuvattua ajankohtaa. 

 

Näin ollen asiassa ei ole ilmennyt, että K olisi ollut oikeustoimikelvoton jakokokouksessa. Hänelle 

määrätty uskottu mies oli hyväksynyt sopimuksen, mutta kokouksessa läsnä ollut K oli itse ilmais-

sut, ettei hän sitä hyväksy. Uskotun miehen ja K:n mielipiteiden ristiriitatilanteessa etusija on annet-

tava K:n mielipiteelle. 

 

K:n vaatimus täydestä jaosta on ollut sinänsä epätäsmällinen. Kuitenkin vaatimuksesta ilmenee, 

ettei hän ollut hyväksynyt sopimusta. Asiakirjoista ei ilmene, että häntä olisi kehotettu täsmen-

tämään vaatimustaan. K:n vaatimuksen sisältöä on luonnollisinta tulkita siten, että hän on vaati-

muksellaan täydestä jaosta tarkoittanut vaatia osuutta kaikenlaisesta omaisuudesta. 

 

Pöytäkirjasta 28.8.1998 ilmenee, että sopimuksen mukainen määrä oli maksettu K:n uskotulle mie-

helle. Tämä ei ole kuitenkaan riittävä selvitys siitä, että K vastoin lausumaansa olisi hyväksynyt 

sopimuksen. 

 

Koska sopimus ei ole K:ta sitova, ei perinnönjakoa hänen osaltaan tule toimittaa tuon sopimuksen 

perusteella. Sopimus on ollut perinnönjaon pohjana pesänjakajalla ja käräjäoikeudessa. Muiden 

asianosaisten esittämiä väitteitä, joista he ovat edellä tarkoitetussa sitomattomassa sopimuksessa 

luopuneet, ei ole tutkittu eikä asiaa myöskään ole tutkittu ja käsitelty K:n itse tekemän vaatimuksen 

pohjalta. Näin ollen asia on palautettava pesänjakajalle perinnönjaon uudelleen toimittamista varten. 

 

Päätöslauselma   

 

Käräjäoikeuden tuomio ja pesänjakajan toimittama perinnönjako kumotaan avustajille, V:lle ja to-

distajille maksettaviksi määrättyjä palkkioita lukuun ottamatta ja K vapautetaan käräjäoikeuden tuo-

mitsemasta korvausvelvollisuudesta. Asia palautetaan pesänjakajalle lainmukaisen perinnönjaon 

toimittamiseksi. Pesänjakajan on tämän päätöksen saatua lainvoiman viipymättä ryhdyttävä toimen-

piteisiin perinnönjaon toimittamiseksi. 

 

Avustajien palkkiot 

 

Varatuomari N on laskuttanut F:n avustamisesta neljän työtunnin mukaan. Vastauskirjelmä on ollut 

yhteinen viiden muun asianosaisen kanssa ja yhteensä laskuista ilmenevä työmäärä on ollut kaksi-

toista tuntia. Hovioikeus arvioi, että F:n avustamisesta on aiheutunut kahden tunnin työmäärä. 

 

L:lle maksetaan valtion varoista F:n avustamisesta kahden työtunnin mukaan palkkioksi 168 euroa 

ja arvonlisäveron määrä 36,96 euroa eli yhteensä 204,96 euroa, joka jää valtion vahingoksi. 

 

Valtion varoista maksetaan K:n avustajaksi määrätylle asianajaja S:lle kymmenen työtunnin mu-

kaan 840 euroa ja arvonlisäveron määrä 184,80 euroa eli yhteensä 1.024,80 euroa, joka jää valtion 

vahingoksi. 

 

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenneuvos Päivi Hirsikangas, hovioikeudenneuvos Teppo Hurme, 

hovioikeudenneuvos Kim Fröman. Esittelijä viskaali Erkki Reijonen 

 

Ratkaisu on yksimielinen 

 



Liite 

 

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU 11.4.2003 

 

 

K on vaatinut, että asianajaja V:n 22.3.2001 tekemä perinnön jako L:n ja H:n jälkeen kumotaan ja 

palautetaan pesänselvittäjä ja -jakaja V:lle uutta perinnönjakoa varten. 

 

Perusteet  

 

V on raastuvanoikeuden 16.8.1993 antamalla päätöksellä määrätty pesänselvittäjän ja pesänjakajan 

toimeen. Perinnönjakohetkellä pesissä on ollut yhteensä kahdeksan kiinteistöä sekä rahavaroja. Ra-

havarojen määrä 13.1.2001 päivätyn tiliotteen mukaan on ollut 134 367,81 markkaa. Varattavia 

kustannuksia on ollut yhteensä 1 1845 markkaa. Näin ollen pesissä on ollut rahavaroja yhteensä 

122 522,80 markkaa. 

 

K:lle on määrätty perinnönjaossa perintöosuudeksi yhteensä 155 248,11 markkaa rahaa, jonka hän 

on saanut ennakkoon. 

 

Näin ollen edellä mainituista summista pesien laskennalliseksi arvoksi rahavarojen osalta saadaan 

yhteensä 277 770,91 markkaa. 

 

Perintökaaren mukaan jokaisen pesän osakkaan on saatava yhtä paljon omaisuutta. Tätä kutsutaan 

niin sanotuksi tasajaon periaatteeksi. Perintökaaren toisena lähtökohtana on, että kukin pesän osakas 

saa osuutensa kaikenlaatuisesta pesän tai pesien omaisuudesta. 

 

Tasajaon periaatteen mukaisesti pesien arvomääräinen laskennallinen jakosaldo tulisi olla yhteensä 

155 248,11 markkaa kerrottuna seitsemällä. Tänä tarkoittaa, että pesien arvomääräinen arvo olisi 

yhteensä 1086 736,77 markkaa.  Pesänjakajan käytössä olleiden arviokirjojen perusteella pesien 

yhteenlaskettu arvo oli vähintään 1 700 000 markkaa. Kun arviokirjat olivat kuitenkin useita vuosia 

vanhoja ja kun kiinteän omaisuuden arvot olivat nousseet, pesien todellinen arvo oli ainakin 

2 000 000 markkaa. 

 

Pesissä on kiinteän omaisuuden osalta käytännössä kolmen laatuista omaisuutta. Perinnönjakokirjan 

sivun 3 alalaidassa on yksilöity jaettavat kiinteistöt. 

 

Kiinteistöistä H ja V -nimiset tilat ovat käytännössä metsätalousmaata, joilla sijaitsee erittäin arvo-

kas puusto. Metsänhoitoyhdistys ry on 10.9.2001 päivätyssä arviossaan katsonut, että puuston käy-

pä arvo on yhteensä 719 677 markkaa. Kyseinen arvio on luotettava ja se on tehty paikan päällä 

käymällä. 

 

Perinnönjakokirjaan sivulle 3 merkityt kiinteistöt 3.6 eli tilat L 1, L 7, M ja K ovat asumiseen tar-

koitettuja noin 6000 - 7000 neliömetrin määräaloja. Kyseiset tontit ovat arvoltaan vähintään 50 000 

markkaa. 

 

HR -niminen tila on 2441 neliömetrin suuruinen vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu saarikiinteistö. Ky-

seiseen tilaan on lokakuussa 2000 vahvistetussa osayleiskaavassa määrätty rakennusoikeudeksi yksi 

rakennuspaikka. Tämä yksi rakennuspaikka tarkoittaa 100 neliömetrin rakennusoikeutta, mikä ja-

kautuu 80 neliömetrin vapaa-ajan rakennukseksi ja 20 neliömetrin saunarakennukseksi. 

 



KN -niminen tila on yli 6 hehtaarin suuruinen saarikiinteistö, johon on edellä mainitussa kaavassa 

vahvistettu kaksi uutta rakennuspaikkaa. Jo rakennettuja rakennuspaikkoja on kaksi kappaletta. 

 

Maanmittaustoimistosta maanmittausinsinööri on arvioinut 17.4.1996 kyseisten tilojen arvoksi yh-

teensä 540 000 markkaa ja eräässä toisessa arviossa on päädytty 460 000 markkaan. Kun insinöörin 

arvio on yli viisi vuotta sitten tehty, on selvää, että kyseisten tilojen arvo perinnönjakohetkellä ylitti 

insinöörin arvioiman 540 000 markkaa. 

 

Edellä mainituista arvioista pesän minimiarvoksi saadaan 1 737 770 markkaa. Kullekin pesäosuu-

delle olisi tullut arvomääräisesti näin ollen tulla 248 252 markkaa. Näin ei ole K:n kohdalla tapah-

tunut. 

 

Perintökaaren systematiikassa arvomääräinen jako-osuus on yksi keskeisimmistä tekijöistä perintö-

kaaren perinnönjaon oikeellisuutta arvioitaessa. Tehty perinnönjako olennaisella tavalla loukkaa 

K:n oikeutta saada yhtä suuri osuus pesistä kuin muut pesänosakkaat ovat saaneet. 

 

Perintökaaren systematiikan yleensä keskeisenä periaatteena on, että kukin pesänosakas saa kaiken-

laatuista omaisuutta eli sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Riidatonta on, että K on saanut ainoas-

taan rahavaroja eli irtainta omaisuutta, kunkin muun osakkaan saadessa sekä kiinteää että irtainta 

omaisuutta. Perinnönjako loukkaa siis paitsi arvomääräistä myös esineellistä tasajaon periaatetta. 

 

Perinnönjako on kokonaisuudessaan kumottava ja määrättävä pesänjakaja toimittamaan lain mukai-

nen perinnönjako, jossa kukin pesänosakas saa sekä arvomääräisen että esineellisen osuuden, joka 

on yhtä suuri kullakin pesänosakkaalla. 

 

Kuolinpesien osakkaiden 28.8.1998 tekemä sopimus ei sitonut K:ta. Pesänjakajan olisi tullut itse-

näisesti arvioida, oliko sopimus K:n etujen mukainen ja saiko K arvomääräisen osuuden tasajaon 

periaatteen mukaisesti. K on itse koko ajan vaatinut muiden perillisten perintöosuuksiin verrattuna 

yhtä suurta perintöosuutta. 

 

K ei ole saanut kuolinpesistä mitään muiden osakkaiden väittämää, hyötyä tai etuuksia. 

 

Pesänjakajan olisi tullut havaita, että K ei saa samansuuruista osuutta kuin muut pesänosakkaat ja 

tämän vuoksi hänen ei olisi tullut vahvistaa perinnönjakoa. 

 

Edunvalvoja on laiminlyönyt tehtävänsä hyväksyessään tällaisen sopimuksen ottaen huomioon, että 

nämä muiden pesänosakkaiden esittämät väitteet olivat ainoastaan väitteentasolla eikä niiden tueksi 

oltu esitetty mitään näyttöä. Toisin sanoen edunvalvoja on puhuttu ympäri. 

 

K on itse vaatinut koko ajan täyttä perintöosuutta, jonka pesänjakaja on hyvin tiennyt. 

 

A, B, C, D, E ja F ovat kiistäneet kanteen ja vaatineet, että kanne hylätään, ja että K velvoitetaan 

korvaamaan A:n, B:n, C:n D:n ja E:n oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. 

 

L:n ja H:n kuolinpesiin on vuonna 1993 määrätty pesänselvittäjä ja jakaja kantajan haastehakemuk-

sessa mainitulla tavalla. Pesänjakaja V on toimittanut perinnönjaon edellä mainituissa kuolinpesissä 

22.3.2001. Tätä pesänjakajan toimittamaa perinnönjakoa on edeltänyt toimitusjakoprosessi, jonka 

kuluessa V on pitänyt yhteensä seitsemän pesänselvitys- ja perinnönjakokokousta. 

 



K ja muut kuolinpesien osakkaat ovat tehneet 28.8.1998 pidetyssä perinnönjakokokouksessa, järjes-

tyksessään kuudennessa kokouksessa, kaikkia osakkaita sitovan sopimuksen, joka on koskenut pe-

rinnön-jaon sisältöä. Sopimuksessa on sovittu, että K saa perinnönjaossa rahana 155 248,11 mark-

kaa. Tämä tilitettävä määrä on koostunut K:n osalle tulleen niin sanotan lahjatontin realisoinnista. 

Tämän tontin myynnistä on kertynyt varoja K:n hyväksi yhteensä 180 000 markkaa, josta on ennen 

K:lle tehtyä tilitystä vähennetty myyntikulut ja kuolinpesän saatava tältä. Sopimuksessa on samalla 

sovittu, että muut edellä mainittujen kuolinpesien osakkaat luopuvat pesien selvityksen kuluessa 

esitetyistä ja yksilöidyistä vaatimuksista K:ta kohtaan. Nämä vaatimukset ovat koostuneet K:n saa-

mista huomattavista eduista kuolinpesistä ja hänen aiheuttamistaan vahingoista kuolinpesien varal-

lisuudelle. 28.8.1998 pidetyn perinnönjakokokouksen pöytäkirjasta ilmenevällä tavalla muut kuo-

linpesän osakkaat ovat yksilöineet yhteensä 610 000 markan vaatimukset. Muut pesän osakkaat 

ovat vaatineet, että edellä mainittu 610 000 markkaa otetaan huomioon perinnönjaossa. 

 

Asianajaja M oli tullut käräjäoikeuden 21.8,1997 antamalla päätöksellä määrätyksi kantajan usko-

tuksi mieheksi valvomaan tämän etua ja oikeutta L:n ja H:n kuolinpesiin liittyvissä asioissa. Sopi-

musta 28.8.1998 tehtäessä on K:n uskottu mies M hyväksynyt K:n puolesta sanotun sopimuksen. 

Tämä hyväksyminen on tapahtunut sen johdosta, että sopimus on ollut K:n edun mukainen. Usko-

tun miehen määräys on ollut voimassa 9.2.2001 asti. K ei ole sen jälkeenkään, kun edunvalvonta on 

päättynyt, esittänyt pesänjakajalle seikkaa tai perustetta, minkä johdosta 28.8.1998 solmittua sopi-

musta tulisi arvioida eri tavalla kuin mitä toimitetussa perinnönjaossa on tehty. 

 

K:n nyt vireille panemassa kanteessa ei ole yksilöity tai esitetty seikkaa, jonka johdosta edellä se-

lostettua sopimusta olisi pidettävä joitain osin sitomattomana. tai pätemättömänä. Lainmukaisia pe-

rusteita kumota ja palauttaa perinnönjako pesänjakajalle ei ole, koska kysymys on K:n osalta loppu-

tuloksesta, johon on päädytty osakkaiden sopimuksella. Pesänjakaja on toimittamassaan perinnön-

jaossa ottanut huomioon 28.8.1998 osakkaiden välillä syntyneen sopimuksen. Huomioiden perintö-

kaaren 23 luvun 7 §:n sisältämä oikeusohje, on pesänjakajan tullut noudattaa toimittamassaan jaossa 

osakkaiden tekemää sopimusta, joka pesänjakajan harkinnan mukaan on ollut K:n edun mukainen. 

 

O on kiistänyt kanteen. Perinnönjakoa ei tule palauttaa pesänjakajalle ja asia tulee päättää jo tehtyyn 

jakoon. 

 

G on kiistänyt kanteen kokonaisuudessaan ja vaatinut, että K velvoitetaan korvaamaan G:n oikeu-

denkäyntikulut tässä asiassa valtiolle oikeusaputoimiston perimänä korkolain mukaisine 

korkoineen. 

 

Suoritettu perinnönjako on perustunut kaikkien osakkaiden tekemään kaikkia osapuolia sitovaan so-

pimukseen ja myös K:n puolesta sopimus on hyväksytty hänelle määrätyn uskotun miehen toimesta. 

Tältä osin myös pesänjakaja on harkinnut sopimuksen olevan K:n edun mukaisen. Sopimus perin-

nönjaon suorittamisesta osakkaiden kesken on tehty jo 28.8.1998 siten, että K tuolloin sai osuutensa 

pesän varoista ennakkoon hallintaansa. Tämä sopimus, kun sen K:n puolesta on tehnyt hänelle mää-

rätty laillinen edustaja, sitoo K:ta siten, ettei hän voi moittia sovitun mukaisesti tehtyä perinnönja-

koa. Mikäli sopimus ei ole ollut K:n edun mukainen, on se hänen ja hänen edustajanaan toimineen 

uskotun miehen välinen asia. 

 

Mikäli katsotaan, että tehty sopimus ei sido K:ta hänellä näin ollen on oikeus moittia perinnönjakoa, 

niin K:n on joka tapauksessa katsottava perinnönjaossa saaneen hänelle kuuluneen ja hänen 

vaatimansa mukaisen täyden osuuden pesien varoista. 

 



K:n perinnönjaossa saaman osuuden arvo ei ole ollut 155 248,11 markkaa, vaan hän sai osuutenaan 

pesistä tilan V RN:o 4:223, talouskeskuksesta muodostetun tilan T RNro 4;255 myynnistä saadut 

varat myyntikuluilla ja pesällä K:lla olleena 18 451,89 markan saatavalla vähennettynä. 

 

K:n osuuden arvoa määriteltäessä on otettu huomioon hänen kuolinpesistä saamat ja ottamat muut 

etuudet ja hänen pesien varallisuudelle aiheuttamat vahingot. K on pitänyt hallinnassaan edellä mai-

nittua V:n tilaa ja tilalla olevaa talouskeskusta korvauksetta 1960-luvulta saakka. K on harjoittanut 

tilalla hevoskasvatustoimintaa ja ratsastustallia. Hän on myynyt tilan metsistä huomattavan määrän 

puutavaraa ja muun muassa joulujen aikaan joulukuusia ja hän käytännössä on hankkinut toimeen-

tulonsa tilalla harjoittamastaan toiminnasta. K:n hallitessa tilaa vastoin muiden osakkaiden tahtoa 

hän on käytännössä toiminnallaan aiheuttanut omaisuuden arvon olennaisen alenemisen käyttämällä 

ja käytännössä lähes hävittämällä suuren osan tilan talouskeskuksessa olleista rakennuksista. 

 

Kuolinpesien osakkaista D on vaatinut 30.4.1994 pesänjakajalle, osoittamassaan kirjeessä, että K oli 

jo saanut pesistä hyötynä asumisetuna 10 vuodelta 264 000 markkaa, tallien ja muiden rakennusten 

käytöstä 264 000 markkaa, tilan peltojen ja niittyjen käytöstä 88 000 markkaa, myymistään tukki-

puista 43 500 markkaa ja joulukuusista 99 000 markkaa ja aiheuttanut tilan rakennusten hävittämi-

sellä kuolinpesille vahinkoa 200 000 markkaa. Samoin C on vaatinut vastaavilla perusteilla pesänja-

kajalle osoittamassaan 2.3.1994 päivätyssä kirjeessä, että K jo oli saanut osuutensa pesistä ja että 

K:n osuus ei edes ole riittänyt kattamaan hänen pesistä jo saamaansa hyötyä ja hänen aiheuttamaan-

sa vahinkoa. Myös kaikki muut osakkaat ovat esittäneet vastaavia vaatimuksia K:n pesistä jo saa-

mien etuuksien ja pesille aiheuttamien vahinkojen osalta. Osakkaiden vaatimukset käyvät ilmi 

vuonna 1994 pidetystä jatkokokouksesta laaditusta, päiväämättömästä pöytäkirjasta. 

 

Kansanterveystyön kuntayhtymän valvontajaoston 31.5.1995 antaman päätöksen mukaan kuolin-

pesät on velvoitettu 20 000 markan sakon uhalla korjaamaan ja hävittämään V:n tilalla K:n hal-

linnassa olleita rakennuksia. Muun muassa tämän päätöksen takia tilalla on suoritettu kunnostus-

töitä, joista on. aiheutunut kuolinpesälle ainakin 17.6.1997 päivätyn laskun mukaiset kulut 

34 406,57 markkaa. 28.8.1998 pidetyn jakokokouksen pöytäkirjan 5 §:n mukaan pesänselvittäjä on 

ilmoittanut ennakkotietona, että mahdollisessa toimitusjaossa K:n katsottaisiin saaneen kuolinpe-

sistä sellaista hyötyä, josta hänen tulisi suorittaa korvaus. Pöytäkirjan 6 §:n mukaan pesien muiden 

osakkaiden mukaan K:n pesistä saaman hyödyn määräksi on katsottava 610 000 markkaa. 

 

Ottaen huomioon K:n kuolinpesistä saamat edut ja hänen pesien varallisuudelle aiheuttamansa va-

hingot, K on perinnönjaossa saanut muiden osakkaiden suostumuksella enemmän varoja kuin mitä 

hän olisi saanut, jos hänen saamansa hyöty olisi arvioitu täysimääräisenä. K on saanut tämän mukai-

sesti pesien varoista enemmän kuin, vaatimansa täyden osuuden. 

 

K:n puolesta on 28.8.1998 kokouksen pöytäkirjaan merkityn mukaisesti häntä sitovasti hyväksytty 

se, että hän sai osuutensa pesästä jo ennakolta ja pelkästään rahana. K ei itse myöhemminkään en-

nen perinnönjaon suorittamista ole esittänyt tältä osin muuta vaatimusta, vaikka hänellä 22.3.2001 

pidetyssä perinnönjakokokouksessa on ollut avustajanaan lainoppinut avustaja, jolloin voidaan edel-

lyttää, että mahdollinen aiemmasta suostumuksesta poikkeava vaatimus yksilöidään siten, että vaati-

muksen sisältö ja sen perusteet ovat selkeästi ymmärrettävissä. 

 

TUOMION PERUSTELUT 

 

Käräjäoikeus on päätöksellään 21.8.1997 määrännyt asianajaja M:n K:n uskotuksi mieheksi valvo-

maan hänen oikeuttaan ja etuaan H:n ja L:n kuolinpesiin liittyvissä asioissa. 

 

   
  

  
 

 



Käräjäoikeus on päätöksellään 1.10.1997 määrännyt asianajaja M:n K:n uskotuksi mieheksi talou-

dellisten asioiden hoitoa varten vuotuisin tilintekovelvoituksin. 

 

Käräjäoikeus on 9.2.2001 antamallaan päätöksellä määrännyt, että K:n edunvalvojana toimivan, K:n 

uskotuksi mieheksi 1.10.1997 määrätyn M:n edunvalvontatehtävä lakkaa välittömästi eli 9.2.2001. 

 

Todistajana kuultu M on kertonut, että hän hyväksyi 28.8.1998 pidetyssä pesänselvitys- ja perin-

nönjakokouksessa K:n puolesta pesien osakkaiden tekemän sopimusjaon, joka jäi pesänjakajan vah-

vistettavaksi. M on todennut hyväksyneensä sopimusjaon, koska K oli ollut huonossa fyysisessä 

kunnossa, K oli tarvinnut rahaa ja sopimusjako oli K:n kannalta määrältään edullinen ja tämän edun 

mukainen. Lisäksi M:n käsityksen mukaan oli ollut mahdollista, että pesänjakaja V olisi tullut hy-

väksymään ainakin osan muiden pesänosakkaiden 28.8.1998 vaatimasta 610 000 markan hyöty-

vaatimuksesta. M:n kertomuksesta käy myös ilmi, ettei hänen tekemäänsä holhoustiliä ajalta 

1.1.2000 - 9.2.2001 ole 11.5.2001 tehdyn tarkastuksen jälkeen moitittu. 

 

Pesänjakajana kuultu V on todennut, että pesien osakkaiden 28.8.1998 tekemä sopimus pesien jaka-

misesta on ollut K:n edun mukainen. Mikäli perinnönjako olisi tehty ilman sopimusta, V pesänjaka-

jana olisi hyväksynyt muiden pesänosakkaiden 28.8.1998 vaatimasta 610 000 markan hyötyvaati-

muksesta, arvonalennuksesta noin 200 000 markkaa, asumishyödystä 150 000 - 200 000 markkaa, 

metsästä otetun puutavaran arvosta 10 000 markkaa ja peltojen käytöstä 90 000 markkaa eli K:n 

käteisenä saamat noin 156.000 markkaa mukaan lukien, K:n saarna pesäosuus oli ollut vähintään 

600 000 markkaa eli K oli saanut omaisuutta yli oman pesäosuutensa. V:n kertomuksen mukaan 

perinnönjakokirjaan liitetty kartta oli hyväksytty ja allekirjoitettu maastossa. 

 

V on katsonut, että rakennuksen arvonalennus oli ollut K:n syytä ja näyttö tämän saamasta käyttö-

hyödystä oli ollut riittävä. Tosin tarkka vaatimus 610 000 markkaa oli ollut vasta 28.8.1998 ensim-

mäisen kerran käsiteltävänä. Korvauksia oli jo aikaisemmin vaadittu. C:n kertomus tukee M:n ja 

V:n kertomuksia K:n saamasta hyödystä. 

 

Perintökaaren 23 luvun 7 §:n 2 momentin (1153/1995) mukaan jos holhooja tai uskottu mies on teh-

nyt 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen asiakkaan puolesta, jako voidaan toimittaa sopimuksen 

mukaisesti, jos pesänjakaja katsoo sen päämiehen edun mukaiseksi. 

 

Holhouslain (34/1898) 70 §:n 2 momentissa todetaan, että mitä muutoin on holhouksesta tässä 

laissa säädetty, sitä on noudatettava myöskin uskotun miehen toimeen nähden. Holhoustoimesta 

1.12.1999 voimaan tulleen lain 99 §:n 2 kohdan mukaan arvioitaessa sellaisen oikeustoimen päte-

vyyttä, jonka holhooja tai uskottu mies on tehnyt ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan aikai-

semman lain säännöksiä. 

 

Holhouslain voimassa ollessa oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että holhooja voi tehdä vajaavaltai-

sen lapsensa puolesta muiden kuolinpesän osakkaiden kanssa jakoa koskevan "esisopimuksen", jota 

sopimusta pesänjakajan on PK 23:7:n mukaan noudatettava, jos se on vajaavaltaisen edun mukainen 

(Kangas: Uskottu mies holhousoikeuden järjestelmässä 1987 s. 236 - 237). Edelleen on katsottu, et-

tä vaikkakin uskottu mies olisi määrätty väärillä perusteilla ja tämä sitten on tehnyt päämiehensä 

puolesta jonkun oikeustoimen, on selvää, että tuo oikeustoimi on päämiestä sitova (Rautiala: Hol-

housoikeus 1986 s. 124). Tältä osin on viitattu korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuihin 1937 

tiedonantaja 425 ja 1950 selostuksia 8. 

 

M:n on näytetty 28.8,1998 tehneen K:n puolesta perintökaaren 23 luvun 7 §:ssä tarkoitetun sopi-

muksen, ja V on pesänjakajana katsoen sanotun sopimuksen K:n edun mukaiseksi, toimittanut jaon 



sopimuksen mukaisesti. M:n K:n puolesta tekemä sopimus sitoo K:ta. Tämän vuoksi kanne tulee 

hylätä. 

 

Oikeudenkäyntikuluista 

 

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen kor-

vaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäynti-

kulut. 

 

Huomioon ottaen K:n korvattavaksi tulevien oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärä, G:n vaatimus 

1 412 euron oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta valtiolle jätetään tuomitsematta yleisistä oikeus-

avusta annetun lain (104/1998) 24 §:n nojalla, koska korvausvelvollisuus tältä osin muodostuisi K:n 

taloudellisiin oloihin nähden kohtuuttomaksi. 

 

TUOMIOLAUSELMA 

 

Kanne hylätään. 

 

K velvoitetaan suorittamaan A:lle, B:lle, C:lle, D:lle ja  E:lle yhteisesti korvaukseksi oikeudenkäyn-

tikuluista 6 928,28 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen siitä lähtien, kun kuu-

kausi on kulunut tämän tuomion antamisesta. 

 

Valtion varoista maksetaan varatuomari N:lle F:n avustamisesta käräjäoikeudessa, palkkioksi 1 110 

euroa ja arvonlisävero-osuutena 244,20 euroa eli yhteensä 1 354,20 euroa, joka K velvoitetaan kor-

vaamaan valtiolle. 

 

Valtion varoista suoritetaan todistaja M:lle puolipäiväraha 13 euroa ja korvauksena ansionmenetyk-

sestä 58,87 euroa sekä V:lle korvauksen ansionmenetyksestä 50 euroa eli yhteensä 121,87 euroa, 

joka K velvoitetaan korvaamaan valtiolle. 

 

A, B, C, D ja E velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan korvaukseksi tämän kuulemisesta 

käräjäoikeudessa 250 euroa. 

 

Valtion varoista maksetaan asianajaja S:lle K:n avustamisesta käräjäoikeudessa palkkioksi 3 751 

euroa, kulujen korvaukseksi 164,35 euroa ja arvonlisävero-osuutena 861,38 euroa eli yhteensä 

4 776,73 euroa, joka jää valtion vahingoksi. 



  

Turun HO       

Antopäivä 9.12.2002  

Diaarinro S 02/1697  

Nro 3151 

  

EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMINEN – YLEINEN EDUNVALVOJA 

 

X on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan, että kaupungin yleinen edunvalvoja vapaute-

taan tehtävästään sekä että E määrätään X:n edunvalvojaksi. Perusteina vaatimuksilleen X on lausu-

nut, että päämiehen pyytäessä edunvalvojan vapauttamista tehtävästään tähän vapauttamiseen on 

katsottava olevan erityinen syy. Lisäksi X on katsonut yleisen edunvalvonnan olevan hänelle liian 

kallista, ettei yleinen edunvalvoja ole ollut häntä tarvittaessa tavattavissa sekä etteivät hänen ja E:n 

edut A:n ja B:n kuolinpesän osakkaina ole tosiasiassa keskenään ristiriidassa.  

 

Kaupungin yleinen edunvalvoja on vaatinut, että valitus hylätään, koska riittävänä perusteena edun-

valvojan vaihtamiselle ei ole pidettävä pelkästään päämiehen vaatimusta, kun muita asiallisia perus-

teita edunvalvojan vaihtamiselle ei ole esitetty. X:n omaisuus koostuu pääosin osuudesta A:n ja B:n 

kuolinpesissä, joissa myös E on osakas. Edunvalvojan esteettömyydelle on tämän vuoksi annettava 

läheistä sukulaisuussuhdetta ja päämiehen mielipidettä suurempi painoarvo.  

 

Maistraatti on vastannut valitukseen ja katsonut, että X:n pyytäessä itse edunvalvojan vaihtamista 

estettä sille, että edunvalvojaksi sopiva E määrättäisiin edunvalvojaksi hoitamaan tämän taloudel-

lisia asioita tilintekovelvollisuuksin lukuunottamatta A:n ja B:n kuolinpesiä koskevia asioita, ei ole. 

Koska X ja E ovat osakkaina samoissa kuolinpesissä, E on kuitenkin esteellinen toimimaan edun-

valvojana kuolinpesiä koskevissa asioissa. Vielä maistraatti on todennut, että edunvalvojalle mak-

settava palkkio määräytyy samoilla perusteilla on edunvalvojana sitten yleinen edunvalvoja tai yksi-

tyishenkilö.  

 

X on häneltä maistraatin vastauksen johdosta pyydetyssä lausumassa katsonut, ettei päämiehen ja 

edunvalvojan osakkuus samassa kuolinpesässä estä E:n määräämistä hänen edunvalvojakseen, vaan 

eturistiriitatilanteessa tälle on määrättävä sijainen. Lisäksi X on vaatinut, että mikäli edunvalvojan 

sijaisen määrääminen katsotaan jo tässä vaiheessa tarpeelliseksi, sijaiseksi on määrättävä suostu-

muksensa mukaisesti F. 

 

Yleinen edunvalvoja on häneltä maistraatin vastauksen johdosta pyydetyssä lausumassa katsonut, 

ettei asiassa ole tullut esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella edunvalvojaa tulisi vaihtaa. Lisäksi 

asiassa on otettava huomioon se, ettei X täysin ymmärrä edunvalvojan määräämisen merkitystä. 

Joka tapauksessa E:lle on määrättävä sijainen hoitamaan kuolinpesiin liittyviä asioita.  

 

HOVIOIKEUDEN RATKAISU  

  

Käsittelyratkaisu 

  

1. Pääkäsittelypyyntö  

Yleinen edunvalvoja on pyytänyt, että hovioikeus toimittaa asiassa pääkäsittelyn X:n henkilökoh-

taista kuulemista varten sen seikan selvittämiseksi, ovatko valituksessa esitetyt perusteet hänen 

omiaan.  



 

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 §:n 1, 2 ja 3 momentin nojalla hovioikeuden on toimitettava 

hakemusasiassa pääkäsittely, jos asianosainen sitä pyytää, ellei sen toimittaminen ole selvästi tar-

peetonta.  

 

X on allekirjoittanut itse sekä käräjäoikeuteen toimittamansa edunvalvojan vaihtamista koskevan 

hakemuksen että hovioikeuteen toimittamansa valituksen. Maistraatin hovioikeudelle toimittaman 

8.5.2001 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan X ymmärtää konkreettisella tasolla edunvalvojan teh-

tävät, vaikka täyttä varmuutta tämän ymmärryksen pysyvyydestä, abstraktimmasta hahmotuksesta 

ja kokonaistilanteen hahmottamisesta ei olekaan.  

  

Huomioon ottaen edellä mainittu sekä se, ettei vastauksessa ole tuotu esiin sellaisia seikkoja, joiden 

perusteella hovioikeudella olisi syytä epäillä, ettei X:n valituksessaan esittämä vastaisi hänen omaa 

mielipidettään, pääkäsittelyn toimittaminen hänen kuulemisekseen on tarpeetonta.  

 

Kerrotuilla perusteilla hovioikeus hylkää kaupungin yleisen edunvalvojan pääkäsittelyn toimitta-

mista koskevan vaatimuksen.  

 

Hovioikeus ei ole oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 §:n 4 momentissa tarkoitetuin tavoin varan-

nut kaupungin yleiselle edunvalvojalle tilaisuutta täydentää vastaustaan, koska vastauksen täyden-

täminen ei ole pääkäsittelyä koskevan pyynnön hylkäämisen johdosta tarpeellista.  

 

2. C:n lisäkirjelmä 

  

C ei ole holhoustoimesta (1.4.1999/442) annetun lain 73 §:ssä määritelty läheinen henkilö, jolle 

olisi varattava tilaisuus tulla kuulluksi X:n edunvalvonta-asiassa. Näin ollen hovioikeus ei ota huo-

mioon C:n hovioikeudelle toimittamaa, yksityisluontoiseksi kertomukseksi luokiteltavaa kirjelmää 

liitteineen.  

 

Pääasiaratkaisu  

 

Perustelut  

 

Holhoustoimesta annetun lain 16 §:n mukaan tuomioistuimen on vapautettava edunvalvoja tehtä-

västään, jos hän osoittautuu siihen kykenemättömäksi tai sopimattomaksi tai jos vapauttamiseen on 

muu erityinen syy. Hallituksen esityksessä holhouslainsäädännön uudistamiseksi (146/1998 vp.) ei 

ole tarkemmin määritelty edunvalvojan vapauttamiseen oikeuttavaa erityistä syytä. Tämän vuoksi 

erityisen syyn käsite on ratkaistava tapauskohtaisesti erikseen. 

  

X on itse pyytänyt edunvalvojan vaihtamista. Koska X edellä mainitun lääkärinlausunnon mukaan 

ymmärtää asian merkityksen, on hänen omalle mielipiteelleen edunvalvojan henkilöstä, annettava 

suuri merkitys.  

 

Kunnan järjestämä edunvalvonta on tarkoitettu toissijaiseksi, kun muuta henkilöä kuin yleistä edun-

valvojaa ei ole sopivasti saatavissa edunvalvojaksi. Toissijaisuuden periaatetta on noudatettu myös 

korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO: 1997:126.  

 

E on maistraatin lausunnon mukaan sopiva X:n edunvalvojaksi. Hänellä on sisareensa läheiset ja 

luottamukselliset suhteet. Näin ollen asiassa ei anneta ratkaisevaa merkitystä sille seikalle, että X ja 

E ovat molemmat osakkaina A:n ja B:n kuolinpesissä. Kuolinpesien asioiden hoitoa varten E:n on 



haettava itselleen holhoustoimilain 11 §:n mukaan sijainen. Näillä perusteilla, vaikka kaupungin 

yleistä edunvalvojaa ei voida, pitää tehtäväänsä kykenemättömänä tai sopimattomana, on hänen 

vapauttamiselleen tehtävästään edellä selostettu erityinen syy.  

 

Hovioikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee päätöslauselmasta.  

 

Päätöslauselma  

 

Käräjäoikeuden päätös kumotaan. Kaupungin yleinen edunvalvoja vapautetaan hovioikeuden pää-

töksen antopäivästä lukien X:n edunvalvojan tehtävästä ja E määrätään samasta päivästä lukien 

suostumuksensa mukaisesti X:n edunvalvojaksi hoitamaan X:n omaisuutta, edustamaan häntä hänen 

omaisuuttaan ja taloudellisia asioitaan koskevissa oikeustoimissa sekä valvomaan hänen etuaan ja 

oikeuttaan.  

 

Kaupungin yleisen edunvalvojan tulee holhoustoimilain 52 §:n mukaisesti heti tehdä tili X:n omai-

suuden hoitamisesta maistraatille ja luovuttaa hallussaan oleva X:n omaisuus E:lle.  

 

E:n on hoidettava X:n omaisuutta maistraatin valvonnan alaisena siten kuin holhoustoimilain 6 lu-

vussa säädetään.  

 

Lainkohdat  

 

laki holhoustoimesta 5 §, 16 §, 48 §, 50 §, 51 §, 52 § ja 59 §  

 

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenneuvos Lauri Vihervaara, hovioikeudenneuvos Raimo 

Kyllästinen, hovioikeudenneuvos Arto Suomi. Esittelijä: Esittelijä: Paula Virrankoski 

 

Ratkaisu on yksimielinen.  

 

 



Vaasan HO      

Antamispäivä 15.1.2002    

Diaarinro  

  

  

EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMINEN – YLEINEN EDUNVALVOJA 

 

Valitus  

 

X on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin Z on määrätty Y:n edunvalvo-

jaksi. Y:n edunvalvojaksi määrätään kaupungin yleinen edunvalvoja ja Y velvoitetaan korvaamaan 

X:n oikeudenkäyntikulut hovioikeudesta 7.180,80 markalla laillisine viivästyskorkoineen.  

 

Z on tuomittu kaksi eri kertaa rangaistukseen rikoksista, joista viimeisin on ollut talousrikos. Lisäk-

si Z on jo ennen kuin hänet oli määrätty edunvalvojaksi tehnyt Y:n puolesta 250.000 markan mää-

räisen sijoitusvakuutuksen ja aiheuttanut menettelyllään sen, ettei perintöveroja ollut maksettu mää-

räajassa. Z:n yritysten taloudellisen tilanteen ilmoitettiin olevan vakaa, mutta nyttemmin on ilmen-

nyt, että Oy oli asetettu konkurssiin jo vuonna 1995, mikä seikka oli salattu käräjäoikeudessa. Ei ole 

myöskään sopivaa edunvalvojan tehtävien ja niiden hoitamisen kannalta, että Z on lainannut Y:lle 

rahaa ja että Y työskentelee Z:n yrityksessä. Z ei siten ole sopiva toimimaan Y:n edunvalvojana ku-

ten myös maistraatti on arvioinut. Z asuu I:n kunnassa, mikä ei mahdollista edunvalvojan tehtävän 

asianmukaista hoitamista. Y ei kykene itse arvioimaan, onko Z:n määrääminen edunvalvojaksi hä-

nen etujensa mukainen ratkaisu.  

 

Vastaus  

 

Y on vaatinut, että valitus hylätään ja X velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa 

hovioikeudesta 13.938,50 markalla laillisine viivästyskorkoineen. Z on käräjäoikeuden arvioimalla 

tavalla sopiva toimimaan Y:n edunvalvojana. Myös maistraatti on myöhemmin esittänyt Z:aa erään 

toisen henkilön edunvalvojaksi. I:n kunta on niin lähellä N:n kuntaa, ettei asuinpaikkojen välinen 

etäisyys ole este tehtävän asianmukaiselle hoitamiselle. Lisäksi Z:n yritys toimii N:n kunnassa ja 

S:n kunnassa, joten Z:lla on hyvät mahdollisuudet tavata Y:tä ja pitää tähän yhteyttä. Z on tuntenut 

Y:n pitkään ja Y on itse pyytänyt Z:lta apua asioiden hoitamisessa sen jälkeen, kun Y:n veli oli 

vuonna 1999 kuollut. Z ei ole menetellyt moitittavasti hoitaessaan Y:n taloudellisia asioita.  

  

Maistraatti on lausumassaan katsonut, ettei Z ole sopiva toimimaan Y:n edunvalvojana ja että kärä-

jäoikeus on ratkaisussaan antanut Y:n omalle mielipiteelle liian suuren painoarvon. Z on sopimaton 

edunvalvojan tehtävään, koska Y:llä on merkittävää varallisuutta ja koska Z on syyllistynyt verope-

tokseen ja siten virheellisten tietojen antamiseen viranomaisille. Ei ole olemassa estettä sille, että 

kaupungin yleinen edunvalvoja kykenisi hoitamaan asianmukaisesti Y:n taloudelliset asiat.  

  

VÄLITOIMI  

 

Hovioikeus on varannut Y:lle tilaisuuden lausua käsityksensä maistraatin lausumasta. Y on edelleen 

katsonut, että Z on sopiva edunvalvojan tehtävään ja ettei käräjäoikeuden päätöstä ole syytä muut-

taa. Sijoitusvakuutusta oli jouduttu purkamaan tästä oikeudenkäynnistä ja traktorin korjauksesta ai-

heutuneiden yllättävien menojen vuoksi. Z ei ollut enää omistanut Oy:n osakkeita, kun yhtiö oli ase-

tettu konkurssiin. Z:n ja hänen yhtiönsä Oy:n taloudellinen asema on vakaa. Y:n omaisuuden laatu 



on sellainen, että edunvalvojan tilitysvelvollisuus ja muu julkinen valvonta takaavat toimen asian-

mukaisen hoitamisen.  

  

Hovioikeuden pääkäsittelyssä vastaanotettu näyttö  

 

Todistelu: xxx xxx 

 

Y on vastustanut yleisen edunvalvojan määräämistä. Y on jo 1960-luvun lopusta lukien tuntenut 

Z:n, joka on moitteettomasti hoitanut Y:n laki- ja veroasiat yhteisymmärryksessä tämän kanssa. Li-

säksi Z on huolehtinut mm. siitä, että Y pääsee käymään lääkärissä. Z on toiminnassaan aina ottanut 

huomioon Y:n edut ja mm. lainannut tälle 80.000 markkaa verojen maksamista varten. Lisäksi Y 

saa työskennellä Z:n yrityksessä, jolloin hänellä on mahdollisuus olla toisten ihmisten seurassa. Z 

oli poikkeuksellisesti määrätä edunvalvojaksi, jos hänen sopivuutensa puolesta puhuvat seikat ovat 

olennaisesti painavammat kuin hänen sopivuuttaan vastaan puhuvat seikat.  

 

Asiassa on riidatonta, että Z on 30.1.1996 tuomittu sakkorangaistukseen veropetoksesta, johon hän 

on syyllistynyt 23.5.1995 merkittyään tätä ennen ostajana yksissä tuumin myyjien kanssa 14.5.1993 

tehtyyn määräalan kauppakirjaan kauppahinnan todellisuudessa sovittua kauppahintaa pienemmäk-

si. Muutoin Z:n ei ole näytetty syyllistyneen rikoksiin. Muitakaan Z:n sopivuutta vastaan puhuvia 

seikkoja ei ole näytetty olevan olemassa, koska Z on Y:n asioita hoitaessaan menetellyt tämän etu-

jen mukaisesti. Sijoitusvakuutuksen ottamista ei ole pidettävä Y:n etujen vastaisena toimenpiteenä, 

koska sijoitusvakuutus on yleinen säästämismuoto, jonka pitkällä aikavälillä voidaan yleensä olettaa 

tuottavan pankkitalletusta paremman tuoton sijoitetuille varoille. Sijoitusvakuutuksen tekemiseen ei 

tässä tapauksessa liity sellaisia poikkeuksellisia seikkoja, joiden johdosta ko. sijoitusmuotoon liitty-

viä riskejä, joita vastaa pankkitalletusta suuremmat tuotto-odotukset, olisi pidettävä osoituksena Y:n 

taloudellisten asioiden huonosta hoitamisesta ja Z:n sopivuutta vastaan puhuvina seikkoina. Kes-

keistä on huomata, että X on Y:n sukulaisena nimetty sijoitusvakuutuksen edunsaajaksi Y:n kuole-

mantapauksen varalta. Myöskään ne seikat, että Z asuu I:n kunnassa, Y työskentelee Z:n yrityksessä 

tai että Z on lainannut Y:lle 80.000 markkaa verojen maksamista varten, eivät ole seikkoja, jotka 

puhuisivat Z:n sopivuutta vastaan. Näiltä osin ei ole olemassa perusteltuja syitä epäillä, etteikö Z 

pitäisi selkeästi toisistaan erillään omat ja Y:n varat. Z ei ole myöskään enää vuonna 1995 omista-

nut Oy:n osakkeita, jolloin yhtiö on asetettu konkurssiin. Z:n kertomusta taloudellisen asemansa 

vakavaraisuudesta ei ole myöskään esitetyn näytön perusteella syytä epäillä.  

 

Z:lla on pitkäaikainen kokemus omasta yritystoiminnasta ja siten myös tavanomaista paremmat val-

miudet hoitaa omien taloudellisten asioiden ohella myös toisten taloudellisia asioita. Z on syksyn 

1999 jälkeen hoitanut Y:n taloudelliset asiat kuntoon ja tällöin mm. estänyt Y:n talon pakkohuuto-

kaupan. Z:lla on näin ollen katsottava olevan se taito ja kyky, jota Y:n taloudellisten asioiden hoi-

taminen edellyttää. Tehtävien hoitaminen osoittaa, että Z:n tarkoituksena on vilpittömästi hoitaa 

Y:n taloudellisia asioita tämän etujen mukaisesti ilman minkäänlaisia sivuajatuksia. Z:n sopivuutta 

puoltaa myös hänen pitkäaikainen ystävyytensä Y:n kanssa ja se, että Y tällä hetkellä selvästi luot-

taa ainoastaan Z:aan taloudellisten asioidensa hoitajana. Näin ollen on vaarana, ettei hän suostu hoi-

tamaan asioitaan yhteisymmärryksessä kaupungin yleisen edunvalvojan kanssa, jolloin yleisen 

edunvalvojan tehtävien tarkoituksenmukainen ja Y:n etujen mukainen hoitaminen saattaisi myös 

vaarantua. On huomattava, ettei Y:n oikeutta vallita omaisuuttaan ja tehdä oikeustoimia ole rajoi-

tettu. Ei ole myöskään perusteltua syytä olettaa, että Z pyrkisi Y:n taloudellisia asioita hoitaessaan 

epäasianmukaisesti vaikuttamaan tämän tahdonmuodostukseen ja siten siihen, ettei taloudellisia 

asioita hoidettaisikaan Y:n etujen edellyttämällä tavalla.  

 



Punnittaessa edellä mainittuja Z:n sopivuutta puoltavia seikkoja sitä Z:n sopivuutta vastaan puhu 

vaan seikkaan, että hän on vuonna 1995 syyllistynyt veropetokseen, on päädyttävä siihen, että Z:n 

sopivuuden puolesta puhuvat seikat ovat olennaisesti painavampia kuin mikä merkitys em. rikok-

sella on arvioitaessa sitä, tuleeko Z todennäköisesti hoitamaan Y:n edunvalvojan tehtävät rehelli-

sesti ja tunnollisesti tämän etujen mukaisesti maistraatin valvonnassa. Kun otetaan huomioon Y:n ja 

Z:n pitkäaikainen ystävyys ja sen myötä syntynyt molemminpuolinen luottamussuhde ja se, että Z 

on hovioikeuden pääkäsittelyssä antanut itsestään luotettavan kuvan, ei ole uskottavaa, että Z syyl-

listyisi vilpillisyyteen hoitaessaan Y:n asioita. Näin ollen hovioikeus katsoo, että Z on sopiva Y:n 

edunvalvojaksi. Ottaen huomioon se, että Y luottaa Z:aan ja että tällä tavalla päämiehen ja edunval-

vojan välisen yhteistyön voidaan olettaa myös käytännössä toteutuvan parhaiten, hovioikeus katsoo, 

että Z on yleisen edunvalvojan sijasta määrättävä Y:n edunvalvojaksi käräjäoikeuden päätöksestä 

ilmenevällä tavalla.  

 

Kysymys Z:n sopivuudesta on vielä käräjäoikeuden ratkaisunkin jälkeen ollut perustellusti kyseen-

alainen ja harkinnanvarainen, mikä käy ilmi mm. siitä, että maistraatti on vahvasti tukenut X:n nä-

kemyksiä vielä hovioikeudessa. X:n valitusta ei siten voida pitää tarpeettomana eikä asiassa näin ol-

len ole olemassa oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:n edellyttämiä erityisiä syitä velvoittaa X:ää 

korvaamaan Y:n oikeudenkäyntikuluja hovioikeudesta.  

 

Päätöslauselma  

X:n valitus hylätään. Käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta. Y:n vaatimus X:n velvoittamisesta kor-

vaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudesta hylätään ja asianosaiset saavat pitää oikeu-

denkäyntikulunsa hovioikeudesta vahinkonaan. 

  

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenlaamanni Björn Hagman, hovioikeudenneuvos Raija 

Liljenfeldt (valmistelusta vastannut jäsen), hovioikeudenneuvos Raimo Risku.Valmistelija: viskaali 

Petteri Korhonen 

 


