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1 YLEISTÄ Tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään annetun asetuksen
(808/1995) nojalla tehtävät käräjäoikeuden konekieliset ilmoitukset laadi-
taan ja lähetetään Tuomas-järjestelmän välityksellä. Tavoitteena on, että
suurin osa käräjäoikeuden ilmoituksista tehdään konekielisinä ja että
lomakkeiden käsittely ja tallennus väestörekisterikeskuksessa (1.5.2000
jälkeen maistraateissa) rajoittuu edunvalvontailmoitusten ja vailla huoltajaa
saapuneiden lasten edustajista tehtävien ilmoitusten lisäksi eräisiin poik-
keustilanteisiin sekä ylempien tuomioistuinten ilmoituksiin. Ilmoitusten
laatiminen tapahtuu edelleen sekä konekielisten että paperilla lähetettävien
ilmoitusten osalta ratkaisuasiakirjan laatimisesta erillisenä työvaiheena.

1.1 Lähettäminen Ilmoitukset käräjäoikeuden lopullisista ratkaisuista voidaan lähettämisajan-
kohdan mukaan jakaa kahteen ryhmään:
1 ilmoitukset asetuksen 1 §:n 1 momentin 1 - 5 kohdissa (asetuksen

muutoksen jälkeen 1 - 6 kohdissa) tarkoitetuista ratkaisuista, jotka
ovat lainvoimaa vailla olevinakin täytäntöönpanokelpoisia ja siten
heti väestötietojärjestelmään merkittävissä sekä

2 ilmoitukset asetuksen 1 §:n 1 momentin 6 - 13 kohdissa (asetuksen
muutoksen jälkeen 7 - 14 kohdissa) tarkoitetuista ratkaisuista, jotka
lähetetään konekielisinä vain siinä tapauksessa, että käräjäoikeu-
den ratkaisu on saanut lain voiman.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ilmoitukset samoin kuin ilmoitukset
asetuksen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista väliaikaisista mää-
räyksistä lähetetään heti ratkaisun antamisen tai julistamisen jälkeen.
Toiseen ryhmään kuuluvat konekieliset ilmoitukset lainvoiman saaneista
ratkaisuista samoin kuin paperilla lähetettävät ilmoitukset toimintakelpoi-
suuden rajoituksen poistamista tai edunvalvojan tehtävän lakkaamista
tarkoittavista ratkaisuista lähetetään joko tyytymättömyyden ilmoittamiselle
tai valittamiselle säädetyn määräajan päätyttyä.

1.2 TSO-yhteys Väestötietoilmoitusten lähettämiseen käytetään TSO-tiedonsiirto-ohjelmaa.
Yhteys avataan VRK-ilmoitusten siirto -ikkunan kautta. Ikkuna löytyy Tuo-
maksen päävalikolla olevasta massatoiminnot -valikosta. Näytöllä on
annettava käyttäjätunnus, joka on määritelty VRK-käyttäjäksi sekä käyttäjä-
tunnukseen liittyvä salasana. Siirto -näppäintä painamalla lähtevät kaikki
tuomioistuimessa tallennetut VRK-ilmoitukset TietoEnatorille ja tarkistusten
jälkeen edelleen väestötietojärjestelmään.

Lähetettäessä ilmoituksia on huomattava, että kaikki edellisen lähetyksen
jälkeen tallennetut ilmoitukset lähtevät samalla lähetyskomennolla. Sen
vuoksi järjestelmään ei voi tallentaa ilmoituksia odottamaan myö-
hemmin tapahtuvaa lähettämistä.

Liitteessä 1 on esitetty ne ehdot, joiden on täytyttävä, jotta asiassa voidaan
tehdä ilmoitus. Ilmoituksia ei saa lähettää kuin kerran päivässä.

1.3 Allekirjoitus Konekielisiä ilmoituksia ei allekirjoiteta.

1.4 Erityistilanteita Edunvalvontailmoituksia ja ilmoituksia vailla huoltajaa saapuneiden lasten
edustajista ei toistaiseksi voida tehdä konekielisinä, vaan nämä ilmoitukset
tehdään käyttäen OMPOHJAT-hakemistossa olevia ilmoituspohjia.
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Eräistä harvoin kysymykseen tulevista ratkaisuista on ilmoitettu vapaamuo-
toisesti, esim. päätöksen tai tuomion jäljennöksellä. Näitä ovat vihkimi-
sen mitättömäksi julistamista ja sukuaseman menettämistä koskevat ratkai-
sut. Konekielisten ilmoituspohjien tekemistä näitä asioita varten ei ole
katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Ilmoitukset lähetetään edelleen paperilla ja
väestörekisterikeskus (1.5.2000 jälkeen maistraatti) tallentaa tiedot. 

Joissakin tapauksissa on tarpeen lähettää ilmoitus paperilla väestörekisteri-
keskuksessa (1.5.2000 jälkeen maistraatissa) tallennettavaksi myös sellaisis-
sa asioissa, joissa muutoin on käytettävissä konekielinen ilmoitus. Paperi-
ilmoituksen käyttö tulee kysymykseen esim. silloin, kun samassa ilmoituk-
sessa olisi ilmoitettava niin monen henkilön tiedot, ettei tietuemallia
vastaavassa ilmoituspohjassa ole riittävästi tilaa (esim. enemmän kuin 9
samalla päätöksellä kuolleeksi julistettavaa onnettomuudessa kadonnutta
tms. henkilöä). Näissä tapauksissa voidaan edelleen käyttää OMPOHJAT-
hakemistossa olevia lomakepohjia.

Paperille laaditut ilmoitukset on edelleen allekirjoitettava ja jäljempänä
kohdissa 3.3 ja 3.7 mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta niihin merki-
tään entiseen tapaan lainvoimaisuustiedot. Ilmoitukset lähetetään väestöre-
kisterikeskuksella (1.5.2000 jälkeen toimivaltaiselle maistraatille) asetuksen
4 §:n mukaisesti viipymättä. Aiemmasta poiketen paperille laadittuja
ilmoituksia ei ole enää tarpeen lähettää useana kappaleena, yksi ilmoitus
riittää.

Väestörekisterikeskuksen tai maistraatin sitä pyytäessä käräjäoikeuden on
lähetettävä maksutta jäljennös päätöksestä tai tuomiosta tai OMPOHJAT-
hakemiston lomakepohjaa käyttäen laadittu ilmoitus.
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2 ILMOITUSPOHJAN VALINTA

Useimmissa tapauksissa Tuomas-järjestelmä valitsee menettelytapakoodin
ja asianimikkeen perusteella valmiiksi käytettävän konekielisen ilmoitus-
pohjan. Avioeroasian ratkaisun osalta käyttäjä joutuu itse valitsemaan
jomman kumman järjestelmän tarjoamista ilmoituspohjista.

2.1 Avioeroilmoitus Ilmoitus tehdään avioeroasian lopullisesta ratkaisusta. Jos avioeroasian rat-
kaisu sisältää määräyksiä lapsen huollosta ja ilmoitus voidaan samalla
kertaa tehdä koko ratkaisusta (avioeroa koskevaan osaan ei ole ilmoitettu
tyytymättömyyttä), ilmoitus tehdään käyttäen avioeroasian konekielistä
ilmoituspohjaa.

2.2 Huoltoilmoitus Ilmoituspohjaa käytetään laadittaessa ilmoitus lasten huollosta annetusta
lopullisesta ratkaisusta tai väliaikaisesta määräyksestä.

2.3 Edunvalvontailmoitus

Edunvalvontailmoitusta ei toistaiseksi voida tehdä konekielisenä, vaan il-
moitus laaditaan käyttäen OMPOHJAT-hakemistossa olevaa EDUNVALV -
nimistä asiakirjapohjaa.

2.4 Ottolapsi-ilmoitus Ilmoituspohjaa käytetään laadittaessa ilmoitus ratkaisusta, jolla on vahvis-
tettu ottolapsisuhde tai määrätty ottolapsisuhteessa sovellettavaksi lapsek-
siottamisesta annettua lakia (153/1985).

2.5 Kuolleeksijulistamisilmoitus

Ilmoituspohjaa käytetään laadittaessa ilmoitus ratkaisusta, jolla henkilö/hen-
kilöt julistetaan kuolleeksi.

2.6 Lapsen sukuasemaa koskeva ilmoitus

Ilmoituspohjaa käytetään laadittaessa ilmoitus ratkaisusta, jolla tuomari on
vahvistanut isyyden tunnustamisen tai käräjäoikeus on vahvistanut taikka
kumonnut isyyden.

2.7 Ilmoitus vailla huoltajaa saapuneen lapsen edustajasta

Ilmoitusta ei toistaiseksi voida tehdä konekielisenä, vaan se laaditaan
käyttäen OMPOHJAT-hakemistossa olevaa LAPSEDUS -nimistä asiakirja-
pohjaa.

2.8 Sukunimen menettämistä koskeva ilmoitus

Sukunimen menettämistä koskeva ilmoitus väestötietojärjestelmään tehdään
lähettämällä tuomion jäljennös väestörekisterikeskukseen (1.5.2000 jälkeen
toimivaltaiselle maistraatille).

2.9 Ilmoitus vihkimisen julistamisesta mitättömäksi

Vihkimisen julistamista mitättömäksi koskevasta ratkaisusta ilmoitetaan
väestötietojärjestelmään päätösjäljennöksellä.
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3.3 Edunvalvontailmoitus

Edunvalvontailmoituksia eli ilmoituksia käräjäoikeuden ratkaisuista, jotka
tarkoittavat edunvalvojan määräämistä, toimintakelpoisuuden rajoittamista,
toimintakelpoisuuden rajoituksen poistamista tai muuttamista, edunvalvojan
vapauttamista, edunvalvojan tehtävän lakkaamista tai tehtävien jakamista
edunvalvojien kesken, ei toistaiseksi voida tehdä konekielisinä Tuomas-
järjestelmän välityksellä. Ilmoitukset laaditaan käyttäen OMPOHJAT-
hakemistossa olevaa uusittua lomakepohjaa. 

Uudessa lomakepohjassa on samaan ilmoitukseen yhdistetty väestötieto-
järjestelmään 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
rekisteriin 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 merkin-
töjä sekä holhousasiain rekisteriin että väestötietojärjestelmään. Poikkeuksen
muodostaa tapaus, jossa alaikäisen edunvalvojaksi määrätään hänen
vanhempansa (esim. isyytensä tunnustanut mies määrätään edunvalvojana
hoitamaan lapsen omaisuutta ja äiti yksin on lapsen huoltaja). Tieto tällai-
sesta ratkaisusta merkitään väestötietojärjestelmään, mutta siitä ei tehdä
holhousrekisterimerkintää. Tässäkin tapauksessa ilmoitus lähetetään kuiten-
kin lapsen kotipaikan maistraatille 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 päämiehelle ja edunvalvojan tehtävä käsittää
omaisuuden hoitamisen tai oikeuden valvomisen jakamattomassa pesässä

Ilmoitus käräjäoikeuden lopullisesta ratkaisusta, joka tarkoittaa
- edunvalvojan määräämistä
- edunvalvojan vapauttamista tehtävistään
- edunvalvojan tehtävän muuttamista 
- toimintakelpoisuuden rajoittamista
- toimintakelpoisuuden rajoituksen muuttamista tai
- ainoastaan tehtävien jakoa edunvalvojien kesken
samoin kuin ilmoitukset em. asioissa annetuista väliaikaisista määräyksistä
laaditaan ja lähetetään heti ratkaisun antamisen tai julistamisen jälkeen. Sen
sijaan käräjäoikeus ei ilmoita lainvoimaa vailla olevasta ratkaisustaan,
joka tarkoittaa 
- toimintakelpoisuuden rajoituksen poistamista tai
- edunvalvojan tehtävän lakkaamista holhoustoimesta annetun lain

17 §:n 3 momentin nojalla.

Entisestä käytännöstä poiketen jokaisesta päämiehestä on tehtävä oma
ilmoituksensa. Vaikka siis ratkaisussa on usealle alaikäiselle määrätty
sama(t) edunvalvoja(t) ja edunvalvonta päättyy joko alaikäisten täyttäessä
18 vuotta
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tai kaikkien osalta samana tuomioistuimen määräämänä päättymispäivänä,
on ratkaisusta laadittava ilmoitukset erikseen jokaisesta päämiehestä.

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

3.3.1 Ilmoituksen sisältö
Tunnistetiedot Tuomioistuintunnus, ratkaisupäivä ja -numero kirjoitetaan ohjeviestien

osoittamille kohdille.

Ratkaisulaji Asiakirjapohjaa käytetään myös tehtäessä ilmoitus oikeudenkäynnin aikana
annetusta, holhoustoimesta annetun lain 79 ja 81 §:ssä tarkoitetusta väliai-
kaisesta määräyksestä. Ilmoitukseen tulostuu joko teksti "Lopullinen
ratkaisu" tai "Väliaikainen määräys" sen mukaan, kumpi tilarivin ohjeteks-
tin antamista vaihtoehdoista valitaan.

Seuraavalla rivillä ohjeviesti tarjoaa valittavaksi kahdeksaa eri tekstivaih-
toehtoa, joilla ilmaistaan ratkaisun pääasiallinen sisältö. Vaihtoehdot ovat:
1 = Toimintakelpoisuuden rajoitus
2 = Toimintakelpoisuuden rajoituksen poisto
3 = Toimintakelpoisuuden rajoituksen muutos
4 = Edunvalvojan määrääminen
5 = Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen (17 § 3 momentti)
6 = Edunvalvojan vapauttaminen
7 = Määräys tehtävien jaosta edunvalvojien kesken
8 = Edunvalvojan tehtävän muutos. 
Ilmoitukseen voidaan tarvittaessa kirjoittaa useampia tekstejä vastaamalla
ensimmäisen valinnan jälkeen ruudulle tulevaan kysymykseen "Muita
ratkaisulajeja?" myöntävästi. Tällöin ohjeviesti kehottaa kirjoittamaan
halutun tekstin. Jos esim. samalla kertaa rajoitetaan henkilön toimintakel-
poisuutta ja määrätään hänelle edunvalvoja, valitaan ensin vaihtoehto 1 ja
kirjoitetaan sen jälkeen "Edunvalvojan määrääminen". Vastaavasti jos
henkilölle määrätään uusi edunvalvoja samalla kun aikaisempi edunvalvoja
vapautetaan tehtävästään ja lisäksi edunvalvojan tehtävää muutetaan,
valitaan ensin vaihtoehto 4 ja kirjoitetaan sen lisäksi vaihtoehtojen 6 ja 8
tekstit. Koska tässä kohdassa tehty tekstivaihtoehdon valinta vaikuttaa
eräisiin lomakepohjan muihin kohtiin, on huomattava, että jos
ratkaisussa on kyse ratkaisulajeista 1, 2, 3 tai 5, nämä vaihtoehdot on
merkittävä ilmoitukseen ensimmäisinä numeronäppäimellä valiten.

Jos ilmoitus tehdään hakemuksen hylkäävästä ratkaisusta asiassa, jossa hen-
kilölle 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, maist-
raatin nimi, päämiehen osoite ja kotikunta. 

Päämies -kohta jätetään tyhjäksi, kun edunvalvoja määrätään 10 §:n nojalla
tuntemattomalle perilliselle, testamentinsaajalle tai tulevalle omistajalle. 
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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, merki-
tään 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 mui-
den vastaavien yksilöintitietojen ilmoittaminen.

Kohdan täyttäminen aloitetaan valitsemalla jokin ohjeviestin tarjoamista
vaihtoehdoista: 1=Edunvalvoja, 2=Kunnan yleinen edunvalvoja tai 3=Muu
yleinen edunvalvoja. Valinta vaikuttaa siihen, millaiset yksilöintitiedot ohje-
viestit kehottavat kirjoittamaan. Kun edunvalvojana on kunnan yleinen
edunvalvoja tai muu yleinen edunvalvoja, kirjoitetaan nimen ja henkilötun-
nuksen asemesta kuntakoodi ja kunnan nimi/palveluntuottajan nimi ja LY-
tunnus, edunvalvojan nimike sekä, jos kunnalla tai muulla palveluntuottajal-
la on useampi kuin yksi yleinen edunvalvoja, edunvalvojan järjestysnumero.
Seuraavaksi kirjoitetaan edunvalvojan osoite ja tehtävän alkamisajankohta.
Vastaamalla myöntävästi kysymykseen "Onko lakkaamispvää?" päästään
kirjoittamaan tehtävän lakkaamisajankohta silloin, kun edunvalvoja on 15
§:n nojalla määrätty tehtäväänsä määräajaksi tai kun edunvalvojan tehtävä
perustuu päämiehen alaikäisyyteen (17 § 1 momentin 4 kohta).

Jos edunvalvojia on määrätty useampia, päästään seuraavan edunvalvojan
tietoja kirjoittamaan vastaamalla "kyllä" kysymykseen "Muita edunval-
vojia?".

Lomakepohjan seuraavalla rivillä ohjeviesti kysyy, onko (ratkaisussa) va-
pautettu edunvalvoja. Vastattaessa kieltävästi ilmoituksen tähän kohtaan ei
tulostu mitään. Kieltävä vastaus tulee antaa myös silloin, kun ratkaisulaji on
5=Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen. Myönteisen vastauksen seurauksena
ilmoitukseen tulostuu otsikkoteksti "Vapautettu edunvalvoja". Tiedot merkit-
ään muutoin samalla tavalla kuin edellisessä kohdassa, mutta alkamis-
ajankohtaa ei merkitä. Jos uuden edunvalvojan määrääminen on ollut
tarpeen sen vuoksi, että entinen edunvalvoja on kuollut, merkitään
kuolleen edunvalvojan tiedot tähän kohtaan. Haluttaessa otsikkotekstiä
voidaan lomakepohjan täyttämisen lopuksi asiakirjan muokkaustilassa
muuttaa ja kirjoittaa otsikoksi esim. "Entinen edunvalvoja". Ilmoituksen
lisätietoihin on tällaisessa tapauksessa syytä kirjoittaa huomautus siitä, että
ko. edunvalvoja on kuollut.

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 tulostuu
vakioteksti "Edunvalvojan tehtävä on alkaen seuraava:". Vakiotekstiä
täyden-netään päivämäärällä ja sen jälkeen kirjoitetaan tarkka selostus
edunvalvojantehtävästä muutoksen jälkeen (pelkkä muutettujen kohtien
mainitseminen ei riitä).
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Toimintakelpoisuuden rajoittaminen yms.

Jos ratkaisulajin kohdalla on valittu vaihtoehto 1, tulostuu ilmoitukseen ot-
sikko "Toimintakelpoisuuden rajoittaminen" ja ohjeviesti pyytää kohdan
täyttämisen aluksi valitsemaan vaihtoehdoista "Julistettu vajaavaltaiseksi"
tai "Toimintakelpoisuutta osittain rajoitettu". Ensimmäinen vaihtoehto
tulostaa ilmoitukseen vakiotekstin vajaavaltaiseksi julistamisesta ja pyytää
lisäksi kirjoittamaan alkamispäivän. Osittaista toimintakelpoisuuden rajoitta-
mista tarkoittavaan vaihtoehtoon lisätään niin ikään alkamispäivän ja
kirjoitetaan vakiotekstin jälkeen tarkka selostus toimintakelpoisuuden
rajoituksesta.

Jos ratkaisulajiksi on valittu 2, tulostuu ilmoitukseen otsikko "Toimintakel-
poisuuden rajoituksen poistaminen". Vakiotekstiin lisätään ohjeviestin
osoittamalle kohdalle päivä, josta alkaen rajoitus on poistettu. Silloin kun
ratkaisulajina on 3, tulostuu otsikko "Toimintakelpoisuuden rajoituksen
muuttaminen". Vakiotekstiä täydennetään alkamispäivämäärällä, minkä
jälkeen ohje kehottaa kirjoittamaan tarkan selostuksen muutetusta rajoituk-
sesta.

Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen

Kun ratkaisussa on kyse edunvalvojan tehtävän lakkaamisesta 17 §:n 3 mo-
mentin nojalla ja ratkaisulajiksi on sen mukaisesti valittu 5, tulostuu ilmoi-
tukseen otsikko "Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen". Vakiotekstiin
"Edunvalvojan tehtävä on lakannut alkaen" lisätään se päivä, jona ratkaisu
on tullut lainvoimaiseksi.

Lainkohta Ratkaisussa sovelletuista lainkohdista merkitään vain holhoustoimesta anne-
tun lain pykälät momentin ja kohdan tarkkuudella.

Lainvoimaisuustiedot Ratkaisuja, joissa ratkaisulaji on 1, 3, 4 tai 6 - 8, on noudatettava, vaikka
ratkaisu ei ole saanut lainvoimaa. Ratkaisulajin valinnan perusteella tällai-
seen ilmoitukseen ei tulostu lainkaan lainvoimaisuustietoa tarkoittavaa
kohtaa. Jos sen sijaan ratkaisulaji on 2 tai 5, valitaan seuraavaksi se,
halutaanko jo tässä vaiheessa jatkaa täyttämistä loppuun asti merkitsemällä
lainvoimaisuustiedot vai tallennetaanko ilmoitus odottamaan lainvoimaisuu-
den selvittämistä. Lainvoimaisuustietoa merkittäessä on valittavissa kaksi
tekstivaihtoehtoa: "Ratkaisuun ei ole ilmoitettu tyytymättömyyttä" tai
"Ratkaisuun ei ole haettu muutosta" Jos valituskirjelmä on jätetty määräajan
jälkeen, siitä kirjoittaan huomautus lisätietoihin. Lainvoimaisuustietojen
merkitsemisessä on lisäksi huomattava, että väliaikaiseen määräykseen ei
saa hakea muutosta.

Lisätiedot Vastaamalla "kyllä" ohjeviestin kysymykseen "Onko lisätietoja" päästään
kirjoittamaan lisätietoja, kuten esim. valituskirjelmän saapuminen määräajan
jälkeen, edunvalvojan kuolema tai viittaus väliaikaiseen määräykseen. Koh-
dassa 3.3 mainitussa tapauksessa, jossa alaikäisen vanhempi määrätään
edunvalvojaksi, lisätietoihin merkitään, että määrätty edunvalvoja on
alaikäisen vanhempi ja esim. sulkeisiin huomautus "Vain VTJ-merkintä". 
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3.7 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 käräjäoikeus voisi tarvittaessa tehdä ilmoituksen holhousvi-
ranomaiselle, asiassa hakijana olevan vastaanottokeskuksen tai alaikäi-
sen oleskelukunnan sosiaaliviranomaisen tulisi esittää käräjäoikeudelle
selvitys siitä, onko 4 §:ssä tarkoitettuja perusteita olemassa ja edusta-
jan tehtävä siten tarpeen merkitä holhousasioiden rekisteriin. 

         
Väestötietojärjestelmään tallentamista ja tarvittaessa holhousasioiden
rekisteriin merkitsemistä varten toimivaltaiselle maistraatille tehtävät ilmoi-
tukset laaditaan käyttäen asiakirjapohjaa, joka on OMPOHJAT-hakemis-
tossa nimellä "LAPSEDUS". Samaa asiakirjapohjaa käyttäen voidaan tehdä
myös ilmoitukset ulkomaalaisvirastolle.

Koska edustajan määräämistä tai tehtävästään vapauttamista tarkoittavaa
käräjäoikeuden ratkaisua on noudatettava, vaikka ratkaisu ei ole saanut
lainvoimaa, ilmoitus laaditaan ja lähetetään maistraatille ja/tai ulkomaalais-
virastolle heti ratkaisun antamisen tai julistamisen jälkeen.

3.7.1 Ilmoituksen sisältö Tuomioistuintunnus, ratkaisupäivä ja -numero kirjoitetaan ohjeviestien
osoittamille kohdille.

Ilmoituslaji Kohdassa valitaan ensin numeronäppäimellä joko ilmoitus ulkomaalaisviras-
tolle (lapsella ei ole oleskelulupaa) tai ilmoitus väestötietojärjestelmään
(lapsella on oleskelulupa). Tämän jälkeen ohjeviesti kysyy, tehdäänkö
ratkaisusta ilmoitus myös holhousviranomaiselle. Jos kysymykseen vasta-
taan myöntävästi, kohtaan tulostuu vakioteksti "Holhoustoimesta annetun
asetuksen 6 §:n mukainen ilmoitus holhousviranomaiselle".

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), tulostuu ilmoitukseen teksti "Oleskelulu-
pa" ja ohjeviesti pyytää kirjoittamaan oleskeluluvan myöntämispäivän.

Edustaja Edustajan tietoina kirjoitetaan sukunimi ja etunimet, henkilötunnus, osoite
ja tehtävän alkamisajankohta. Jos edustajalla ei ole suomalaista henkilötun-
nusta tai se ei ole tiedossa, merkitään ilmoitukseen edustajan syntymäaika.
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Vapautettu edustaja Lomakepohjan seuraavalla rivillä ohjeviesti kysyy, onko (ratkaisussa) va-
pautettu edustaja. Vastattaessa kieltävästi ilmoituksen tähän kohtaan ei
tulostu mitään. Myönteisen vastauksen seurauksena ilmoitukseen tulostuu
otsikkoteksti "Vapautettu edustaja". Tietojen merkitseminen tapahtuu
muutoin samalla tavalla kuin edellisessä kohdassa, mutta tehtävän alka-
misajankohtaa ei merkitä. Jos uuden edustajan määrääminen on ollut
tarpeen sen vuoksi, että entinen edustaja on kuollut, merkitään kuol-
leen edustajan tiedot tähän kohtaan. Haluttaessa kohdan otsikkotekstiä
voidaan lomakepohjan täyttämisen lopuksi asiakirjan muokkaustilassa
muuttaa ja kirjoittaa otsikoksi esim. "Entinen edustaja". Ilmoitukseen on
tällaisessa tapauksessa myös syytä kirjoittaa lisätietona huomautus siitä, että
ko. edustaja on kuollut.

Holhousviranomaiselle tehtävän ilmoituksen peruste

Jos kohdassa "Ilmoituslaji" on vastattu myöntävästi kysymykseen siitä, teh-
däänkö ratkaisusta ilmoitus myös holhousviranomaiselle, ohjeviesti kehottaa
valitsemaan jomman kumman holhoustoimiasetuksen 4 §:n momenteista.
Valinnan perusteella ilmoitukseen tulostuu tällöin joko teksti "Ilmoituksen
tekeminen perustuu holhoustoimesta annetun asetuksen 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetuista seikoista esitettyyn selvitykseen" tai "Ilmoituksen tekeminen
perustuu holhoustoimesta annetun asetuksen 4 §:n 2 momentissa tarkoite-
tuista seikoista esitettyyn selvitykseen". Muissa tapauksissa tämä kohta jää
tyhjäksi.


