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EDUNVALVOJAN PALKKION MÄÄRÄYTYMISEN PERUSTEET  
______________________________________________________________________ 
Toimivalta  Holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44 §:n 3 momentti 
Voimassaoloaika 1.1.2002 alkaen toistaiseksi 
Kumoaa Edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteista 19.10.1999 annettu ohje 

OM 0151:00/06/01/1999 
Vastaanottaja  Maistraatit, Ahvenanmaan lääninhallitus 
________________________________________________________________________ 

 
1 § 

Näitä ohjeita sovelletaan harkittaessa edunva lvojalle holhoustoimesta annetun lain 44 §:n 
2 momentin nojalla maksettavan palkkion oikeaa suuruutta. 
 
Ohjeita, jotka koskevat edunvalvojan palkkiota, sovelletaan myös palkkioon, joka suorite-
taan holhouslakiin (19/1898) perustuvasta holhoojan tai uskotun miehen tehtävästä. 

 
2 § 

Edunvalvojan vuosipalkkio muodostuu perusmaksusta, lisämaksusta ja erityiskorvauksesta. 
 
Perusmaksun suuruus on 200 euroa. 
 
Lisämaksua saadaan periä seuraavista edunvalvojan toimenpiteistä enintään seuraavasti: 

1) omaisuusluettelon taikka vuosi- tai päätöstilin antamisesta 30 - 340 euroa omai-
suuden määrästä ja tilin laajuudesta riippuen; 
2) omaisuuden hoitosuunnitelman laatimisesta 30 - 340 euroa omaisuuden määrästä 
ja sen laatimisen edellyttämästä työmäärästä riippuen; 
3) holhousviranomaisen luvan hakemisesta päämiehen puolesta tehtävään oikeus-
toimeen 80 euroa  
4) toimenpiteistä, jotka koskevat huolehtimista päämiehen henkilökohtaisessa käy-
tössä olevasta asunnosta, 170 euroa jos päämies yksin tai yhdessä toisen kanssa ha l-
litsee asuntoaan sellaisen oikeuden nojalla, jonka luovuttamiseen tarvitaan holhous-
toimesta annetun lain 34 §:n 1 tai 10 kohdan nojalla holhousviranomaisen lupa; sekä 
5) muun kuin edellä 4 kohdassa tarkoitetun omaisuuden hoitamisesta 2 % hoidetta-
vana olevan omaisuuden arvosta, joka lasketaan siten kuin jäljempänä 4 §:ssä osoite-
taan. 
 

Edunvalvoja, joka suorittaa päämiehensä puolesta tälle tarpeellisen, erityistä 
ammattitaitoa tai huomattavaa työmäärää vaativan tehtävän, on oikeutettu saamaan siitä 
kohtuullisen erityiskorvauksen esittämänsä hyväksyttävän laskun mukaisesti, jos tehtävän 
hoitaminen tällä tavoin on päämiehen edun mukaista. 
 
Jos edunvalvojan tehtävä on käsittänyt vain osan vuodesta, perusmaksua ja edellä 3 
momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua lisämaksua on alennettava vastaavasti. 

 
3 § 

Perusmaksua ja lisämaksua ei peritä, jos päämiehen nettotulot rahana annetut sosiaaliset 
etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 4200 euroa vuodessa. Nettotulolla tarkoite-



 2

taan tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen tulo ista ennakonpidätyksen tai ennakon-
kannon mukainen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut. 
 
Jos päämiehen 1 momentissa tarkoitettu vuositulo on enemmän kuin 4200 euroa, perusmak-
sua ja lisämaksua ei peritä siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää 18 % summasta, joka 
saadaan, kun päämiehen vuositulosta vähennetään 4200 euroa. 
 
Sovellettaessa 1 ja 2 momenttia tulona saadaan 1 momentissa mainitun lisäksi ottaa 
huomioon 2 % hoidettavana olevan päämiehen omaisuuden arvosta, joka lasketaan siten 
kuin jäljempänä 4 §:ssä osoitetaan. 
 
Jos edunvalvojan tehtävä on kestänyt vuotta lyhyemmän ajan, päämiehen vuositulosta ja 2 
momentissa tarkoitetusta vähennyksestä on palkkion suuruutta laskettaessa vähennettävä 
vastaava osuus. 

 
4 § 

Sen omaisuuden arvo, jota tarkoitetaan 2 §:n 3 momentin 5 kohdassa ja 3 §:n 3 momentissa, 
lasketaan ottamalla huomioon edunvalvojan hoidettavana olevan omaisuuden käypä arvo 2 
§:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun asunnon arvoa lukuun ottamatta ja vähentämällä siitä 
13 500 euroa. Jos päämiehellä on velkaa, omaisuuden käyvästä arvosta vähennetään lisäksi 
muut kuin edellä tarkoitettuun asuntoon kohdistuvat päämiehen velat. 

 
5 § 

Edellä 2 - 4 §:ssä olevia ohjeita, ei sovelleta, jos edunvalvoja on määrätty lyhytaikaiseen 
tehtävään, johon ei liity omaisuuden hoitamista. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi tietyn 
oikeustoimen tekeminen päämiehen puolesta tai tietyn omaisuuden vastaanottaminen pää-
miehen lukuun. Näissä tapauksissa edunvalvoja on oikeutettu saamaan tehtävästään kohtuul-
lisen korvauksen esittämänsä hyväksyttävän laskun mukaisesti. 

 
6 § 

Holhousviranomainen voi olla hyväksymättä näiden ohjeiden mukaisesti laskettua edunva l-
vojan palkkiota, jos palkkion suuruus on edunvalvojan työmäärään ja tehtävän vaativuuteen 
nähden kohtuuttoman suuri tai jos on ilmeistä, ettei edunvalvoja ole hoitanut tehtäväänsä 
asianmukaisesti. 

 
7 § 

Jos edunvalvoja perii peruspalkkion lisäksi muita palkkioita, hänen on toimitettava holhous-
viranomaiselle erittely tässä ohjeessa mainituista palkkion perusteena olevista toimenpiteis-
tä. Erittelystä on käytävä ilmi se vuositulon ja omaisuuden määrä, jonka perusteella palkkio 
on laskettu. 
Edunvalvojan on lisäksi toimitettava erittely holhousviranomaiselle perimistään kuluista. 

 
8 § 

Holhousviranomainen voi hyväksyä vuotta 1999 koskevan edunvalvojan palkkion, vaikka se 
ei ole näiden ohjeiden mukainen, jos palkkion suuruus perustuu holhouslautakunnan aikai-
semmin hyväksymiin perusteisiin. 
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9 § 
Tällä ohjeella kumotaan oikeusministeriön 19.10.1999 antama ohje 
OM0151:00/06/01/1999. 
 
Niihin edunvalvojan palkkioihin ja kuluihin, jotka koskevat ennen 1.1.2002 suoritettuja toi-
menpiteitä, sovelletaan oikeusministeriön ohjetta 19.10.1999 OM0151:00/06/01/1999. Tä-
män ohjeen 7 §:ää sovelletaan kuitenkin ohjeen voimaan tulosta lukien. 

 
10 § 

Tämä ohje on saatavissa oikeusministeriön kirjaamosta. 
 

 

 

 

Oikeusministeri Johannes Koskinen 

 

 

Ylitarkastaja  Maaria Leskelä 

 

 

 

 

 

 


