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KORKEIMMAN OIKEUDEN JA HOVIOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUS-
REKISTERIIN JA TUOMIOISTUIMEN ILMOITUKSISTA VÄESTÖTIETO-
JÄRJESTELMÄÄN ANNETUN ASETUKSEN 1 §:N 2 MOMENTIN MUKAISET 
ILMOITUKSET VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN

Toimivalta Holhoustoimesta annetun asetuksen (889/1999) 8 §, tuomioistuimen ilmoituk-
sista väestötietojärjestelmään annetun asetuksen (808/1995) 5 §

Voimassaoloaika 1.2.2000 alkaen toistaiseksi

Vastaanottaja Korkein oikeus, hovioikeudet

Holhoustoimesta annetun asetuksen 8 §:n ja tuomioistuimen ilmoituksista
väestötietojärjestelmään annetun asetuksen 5 §:n nojalla oikeusministeriö on
päättänyt antaa seuraavat tarkemmat määräykset holhoustoimesta annetun
asetuksen 6 §:ssä ja tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään
annetun asetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten tekemisestä.

Edunvalvontailmoitus Edunvalvontailmoitukset eli ilmoitukset ratkaisuista, jotka tarkoittavat
edunvalvojan määräämistä, toimintakelpoisuuden rajoittamista, toimintakel-
poisuuden rajoituksen poistamista tai muuttamista, edunvalvojan vapauttamis-
ta, edunvalvojan tehtävän lakkaamista tai tehtävien jakamista edunvalvojien
kesken, laaditaan käyttäen lomaketta "Edunvalvontailmoitus".

Uudessa lomakkeessa on samaan ilmoitukseen yhdistetty väestötietojärjes-
telmään tallennettavat tiedot ja holhoustoimesta annetun asetuksen
(889/1999) 6 §:ssä tarkoitettu tuomioistuimen ilmoitus holhousviranomai-
selle (maistraatille). Yhdistetty ilmoitus toimitetaan toimivaltaiselle maist-
raatille, joka huolehtii sekä tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekiste-
riin että niiden tallentamisesta väestötietojärjestelmään.

Ilmoitus väestötietojärjestelmään tehdään sellaisesta ratkaisusta, josta hol-
houstoimesta annetun lain 65 §:n nojalla tehdään ilmoitus holhousviran-
omaiselle. Tällöin tuomioistuimen ilmoituksen nojalla tehdään siis merkintöjä
sekä holhousasiain rekisteriin että väestötietojärjestelmään. Poikkeuksen muo-
dostaa tapaus, jossa alaikäisen edunvalvojaksi määrätään hänen vanhempansa
(esim. isyytensä tunnustanut mies määrätään edunvalvojana hoitamaan lapsen
omaisuutta ja äiti yksin on lapsen huoltaja). Tieto tällaisesta ratkaisusta mer-
kitään väestötietojärjestelmään, mutta siitä ei tehdä holhousrekisterimerkintää.
Tässäkin tapauksessa ilmoitus lähetetään kuitenkin lapsen kotipaikan maist-
raatille väestötietojärjestelmään tallentamista varten. Jos edunvalvoja on
määrätty holhoustoimesta annetun lain 10 §:n nojalla, tiedot tallennetaan
väestötietojärjestelmään vain siinä tapauksessa, että edunvalvoja on määrätty
10 §:n 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tiedossa olevalle pää-
miehelle ja edunvalvojan tehtävä käsittää omaisuuden hoitamisen tai oikeu-
den valvomisen jakamattomassa pesässä
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Holhoustoimesta annetun asetuksen 6 §:n mukaisesti ilmoitus on välittömästi
ratkaisun antamisen jälkeen toimitettava holhousviranomaiselle (maistraatille).
Jos kuitenkin ratkaisu käy holhoustoimesta annetun lain 83 §:n 2 momentin
nojalla annetun hovioikeuden määräyksen mukaisesti noudatettavaksi vasta
lainvoimaisena, ilmoitus tehdään vasta ratkaisun saatua lainvoiman. Ilmoi-
tuksen tekee tässä tapauksessa se tuomioistuin, jossa asia on viimeksi ollut
vireillä.

Jokaisesta päämiehestä on tehtävä oma ilmoituksensa. Vaikka siis ratkaisussa
on usealle alaikäiselle määrätty sama(t) edunvalvoja(t) ja edunvalvonta päät-
tyy joko alaikäisten täyttäessä 18 vuotta tai kaikkien osalta samana tuomiois-
tuimen määräämänä päättymispäivänä, on ratkaisusta laadittava ilmoitukset
erikseen jokaisesta päämiehestä.

Holhousasiain rekisterin käyttöönoton jälkeen ratkaisuista ei enää tiedoteta
julkaisemalla kuulutuksia virallisessa lehdessä.

Ilmoituksen sisältö
Tunnistetiedot Tuomioistuimen nimi, päätöksen numero, ratkaisupäivä, tuomioistuintunnus,

jaosto, antopäivä ja diaarinumero kirjoitetaan kukin omiin kenttiinsä.

Ratkaisulaji Lomaketta käytetään myös tehtäessä ilmoitus oikeudenkäynnin aikana an-
netusta, holhoustoimesta annetun lain 79 ja 81 §:ssä tarkoitetusta väliaikaises-
ta määräyksestä. Ilmoitukseen merkitään rastilla, onko kysymyksessä lopulli-
nen ilmoitus vaiko ilmoitus väliaikaisesta määräyksestä.

Seuraavassa kentässä on valittavana kahdeksan eri tekstivaihtoehtoa, joilla
ilmaistaan ratkaisun pääasiallinen sisältö. Vaihtoehdot ovat:
1 = Toimintakelpoisuuden rajoitus
2 = Toimintakelpoisuuden rajoituksen poistaminen
3 = Toimintakelpoisuuden rajoituksen muuttaminen
4 = Edunvalvojan määrääminen
5 = Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen (17 § 1 momentin 4 kohta)
6 = Edunvalvojan vapauttaminen
7 = Määräys tehtävien jaosta edunvalvojien kesken
8 = Edunvalvojan tehtävän muuttaminen. 
Ilmoitukseen voidaan tarvittaessa merkitä useampia ratkaisun sisältöä osoitta-
via rasteja. Jos esim. samalla kertaa rajoitetaan henkilön toimintakelpoisuutta
ja määrätään hänelle edunvalvoja, rastitaan vaihtoehdot 1 ja 4. Vastaavasti
jos henkilölle määrätään uusi edunvalvoja samalla kun aikaisempi edunvalvo-
ja vapautetaan tehtävästään ja lisäksi edunvalvojan tehtävää muutetaan,
rastitaan vaihtoehdot 4, 6 ja 8. 

Jos ilmoitus tehdään hylkäävästä ratkaisusta asiassa, jossa henkilölle on
väliaikaisella määräyksellä määrätty edunvalvoja, valitaan ratkaisulajiksi 5.
Sen lisäksi on ilmoituksen lopussa "Lisätietoja" kohtaan kirjoitettava viittaus
aiempaan väliaikaiseen määräykseen.

Päämies Päämiehen tietoina kirjoitetaan sukunimi ja etunimet, henkilötunnus, koti-
kunta, maistraatin nimi ja päämiehen osoite.
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Päämies -kohta jätetään tyhjäksi, kun edunvalvoja määrätään 10 §:n nojalla
tuntemattomalle perilliselle, testamentinsaajalle tai tulevalle omistajalle. 

Edunvalvoja(t) Tietoja edunvalvojasta/edunvalvojista merkitään ilmoitukseen silloin, kun 
- henkilölle ensimmäisen kerran määrätään edunvalvoja/edunvalvojia (tie-

dot kaikista ratkaisun jälkeen edunvalvojina toimivista henkilöistä; 
jos alaikäisen edunvalvojiksi on määrätty hänen vanhempansa, merkitään
ilmoitukseen vanhempien tiedot),

- kun määrätään yksi tai useampi uusi edunvalvoja (uuden edunvalvojan
tiedot) tai 

- edunvalvojan/edunvalvojien tehtävää muutetaan tai määrätään tehtävien
jaosta edunvalvojien kesken. Näissä viimeksi mainituissa tapauksissa
riittää edunvalvojan/edunvalvojien nimen ja henkilötunnuksen tai muiden
vastaavien yksilöintitietojen ilmoittaminen.

Kun edunvalvojana on kunnan yleinen edunvalvoja tai muu yleinen edunval-
voja, kirjoitetaan nimen ja henkilötunnuksen asemesta kuntakoodi ja kunnan
nimi/palveluntuottajan nimi ja LY-tunnus, edunvalvojan nimike sekä, jos
kunnalla tai muulla palveluntuottajalla on useampi kuin yksi yleinen edunval-
voja, edunvalvojan järjestysnumero. Seuraavaksi kirjoitetaan edunvalvojan
osoite ja tehtävän alkamisajankohta. Tehtävän lakkaamisajankohta merkitään
ilmoitukseen silloin, kun edunvalvoja on 15 §:n nojalla määrätty tehtäväänsä
määräajaksi tai kun edunvalvojan tehtävä perustuu päämiehen alaikäisyyteen
(17 § 1 momentin 4 kohta).

Lomakkeella on tilaa kahden edunvalvojan tietojen merkitsemiseen. Jos
edunvalvojia poikkeuksellisesti on tätä enemmän, jatketaan tietojen kirjoitta-
mista lisälehdellä. Tästä tehdään merkintä sivuotsikkosarakkeessa olevaan
merkkiruutuun.

Vapautettu edunvalvoja Tiedot vapautetusta edunvalvojasta merkitään muutoin samalla tavalla kuin
edellisessä kohdassa, mutta alkamis- ja lakkaamisajankohtaa ei merkitä. Jos
uuden edunvalvojan määrääminen on ollut tarpeen sen vuoksi, että
entinen edunvalvoja on kuollut, merkitään kuolleen edunvalvojan tiedot
tähän kohtaan. Ilmoitukseen on tällaisessa tapauksessa syytä kirjoittaa
huomautus siitä, että ko. edunvalvoja on kuollut.

Kohtaa ei täytetä silloin, kun ratkaisulaji on 5=Edunvalvojan tehtävän lakkaa-
minen. 

Tehtävä Kohta täytetään silloin, kun määrätään edunvalvoja, edunvalvojan tehtävää
muutetaan tai määrätään tehtävien jaosta edunvalvojien kesken.

Kohtaan kirjoitetaan tarkka selostus edunvalvojan tehtävästä ja/tai tehtävien
jaosta. Kun ratkaisussa on muutettu edunvalvojan tehtävää, kohtaan kirjoite-
taan vakioteksti "Edunvalvojan tehtävä on (päivämäärä) alkaen seuraava:".
Vakiotekstin jälkeen kirjoitetaan tarkka selostus edunvalvojantehtävästä muu-
toksen jälkeen (pelkkä muutettujen kohtien mainitseminen ei riitä). Jos
selostus on niin pitkä, ettei se mahdu lomakkeessa sille varattuun tilaan,
jatketaan kirjoittamista lisälehdellä. Tästä tehdään merkintä sivuotsikkosarak-
keessa olevaan merkkiruutuun.
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Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen

Jos ratkaisulla on holhoustoimesta annetun lain 17 §:n 1 momentin 4 kohdan
nojalla määrätty edunvalvojan tehtävä lakkaamaa sen vuoksi, ettei päämies
enää ole edunvalvonnan tarpeessa, merkitään rasti tähän kohtaan.

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen yms.

Kohdan ensimmäiselle riville merkitään rasti johonkin neljästä merkkiruudus-
ta sen mukaan, onko ratkaisulla päämies julistettu vajaavaltaiseksi, päämiehen
toimintakelpoisuutta rajoitettu osittain, toimintakelpoisuuden rajoitus poistettu
tai rajoitusta muutettu. Seuraava tekstikenttä täytetään silloin, kun ratkaisussa
on kysymys toimintakelpoisuuden osittaisesta rajoittamisesta tai rajoituksen
muuttamisesta. Kenttään kirjoitetaan tarkka selostus määrätystä osittaisesta
rajoituksesta tai muutetusta rajoituksesta. Viimeksi mainitussa tapauksessa ei
riitä pelkkä muutettujen kohtien selostaminen. Jos selostus on niin pitkä, ettei
se mahdu lomakkeessa sille varattuun tilaan, jatketaan kirjoittamista lisäleh-
dellä. Tästä tehdään merkintä sivuotsikkosarakkeessa olevaan merkkiruutuun.

Päiväys ja allekirjoitus Päiväys ja allekirjoitus merkitään tälle lomakkeella vain siinä tapauksessa,
että lomaketta ei käytetä VTJ-ilmoituksen liitteenä (ratkaisusta tehdään
merkintä vain holhousasioiden rekisteriin).
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Ilmoitus vailla huoltajaa saapuneen lapsen edustajasta

Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
annetun lain (493/1999) 31 §:n nojalla tuomioistuimen on ilmoitettava lapsen
edustajan määräämistä tai vapauttamista koskevista ratkaisuista
- ulkomaalaisvirastolle (ilman oleskelulupaa oleva lapsi) tai
- väestötietojärjestelmään (oleskeluluvan saanut lapsi).

Holhoustoimesta annetun asetuksen 6 §:n mukaan tuomioistuimen tulee
ilmoittaa holhousviranomaiselle sellaisesta 5 §:ssä tarkoitetusta edustajan
määräämistä tarkoittavasta ratkaisustaan, jonka vuoksi edustajan tehtävä on
asetuksen 4 §:ssä mainituilla perusteilla merkittävä holhousasioiden rekiste-
riin. Jotta tuomioistuin voisi tarvittaessa tehdä ilmoituksen holhousviranomai-
selle, asiassa hakijana olevan vastaanottokeskuksen tai alaikäisen oleskelu-
kunnan sosiaaliviranomaisen tulisi esittää käräjäoikeudelle selvitys siitä, onko
4 §:ssä tarkoitettuja perusteita olemassa ja edustajan tehtävä siten tarpeen
merkitä holhousasioiden rekisteriin. 

         
Väestötietojärjestelmään tallentamista ja tarvittaessa holhousasioiden rekiste-
riin merkitsemistä varten toimivaltaiselle maistraatille tehtävät ilmoitukset
laaditaan käyttäen lomaketta "Ilmoitus ratkaisusta/Lapsen edustaja (Laki
493/1999)". Samaa lomaketta käyttäen voidaan tehdä myös ilmoitukset ulko-
maalaisvirastolle.

Ilmoitus laaditaan ja lähetetään maistraatille ja/tai ulkomaalaisvirastolle heti
ratkaisun antamisen jälkeen.

Ilmoituksen sisältö
Osoitekenttä Osoitekenttään kirjoitetaan vastaanottajan (ulkomaalaisvirasto ja/tai toimival-

tainen maistraatti) nimi ja osoite. Jos ilmoitus on lähetettävä sekä ulkomaa-
laisvirastolle (lapsella ei ole oleskelulupaa) että holhousviranomaiselle
holhousasioiden rekisteriin merkitsemistä varten, osoitekenttä täytetään vasta
sitten, kun muutoin valmiiksi laaditusta, allekirjoittamattomasta ilmoituksesta
on otettu tarvittava kopio.

Tunnistetiedot Tuomioistuimen nimi, päätöksen numero, ratkaisupäivä, tuomioistuintunnus,
jaosto, antopäivä ja diaarinumero kirjoitetaan kukin omiin kenttiinsä.

Ilmoituslaji Kohtaan merkitään rastilla, onko kysymyksessä ilmoitus ulkomaalaisvirastolle
(lapsella ei ole oleskelulupaa) tai ilmoitus väestötietojärjestelmään (lapsella
on oleskelulupa). Jos ratkaisusta on tehtävä ilmoitus myös holhousviranomai-
selle, merkitään rasti myös rivin viimeiseen merkkiruutuun.

Lapsi Lapsen tietoina kirjoitetaan sukunimi ja etunimet, henkilötunnus, lapsen
osoite ja oleskelukunta, jollei kunta ilmene osoitteesta. Jos suomalainen
henkilötunnus puuttuu tai se ei ole tiedossa, merkitään ilmoitukseen lapsen
syntymäaika. Silloin kun kohdassa "Ilmoituslaji" on valittu vaihtoehto 2
(ilmoitus väestötietojärjestelmään), merkitään kenttään "Oleskelulupa"
oleskeluluvan myöntämispäivä.
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Edustaja Edustajan tietoina kirjoitetaan sukunimi ja etunimet, henkilötunnus, osoite ja
tehtävän alkamisajankohta. Jos edustajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta
tai se ei ole tiedossa, merkitään ilmoitukseen edustajan syntymäaika.

Vapautettu edustaja Lomakkeen seuraavaan kohtaan merkitään tiedot vapautetusta edustajasta.
Tietojen merkitseminen tapahtuu muutoin samalla tavalla kuin edellisessä
kohdassa, mutta tehtävän alkamisajankohtaa ei merkitä. Jos uuden edustajan
määrääminen on ollut tarpeen sen vuoksi, että entinen edustaja on
kuollut, merkitään kuolleen edustajan tiedot tähän kohtaan. Ilmoitukseen
on tällaisessa tapauksessa myös syytä kirjoittaa lisätietona huomautus siitä,
että ko. edustaja on kuollut.

Holhousviranomaiselle tehtävän ilmoituksen peruste

Jos ratkaisusta tehdään ilmoitus myös holhousviranomaiselle, merkitään tähän
kohtaan ilmoituksen peruste rastimalla jompi kumpi vaihtoehdoista "Ilmoi-
tuksen tekeminen perustuu holhoustoimesta annetun asetuksen 4 §:n 1
momentissa tarkoitetuista seikoista esitettyyn selvitykseen" tai "Ilmoituksen
tekeminen perustuu holhoustoimesta annetun asetuksen 4 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista seikoista esitettyyn selvitykseen". Muissa tapauksissa tämä
kohta jää tyhjäksi. Kohdan täyttäminen perustuu siihen selvitykseen, joka
haettaessa edustajan määräämistä on esitetty käräjäoikeudelle.

Osastopäällikkö
Hallitusneuvos Tuomo Rapola

Hallitussihteeri Merja Väisänen


