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L a k i

N:o 648

edunvalvontavaltuutuksesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan valtuutukseen, jonka
valtuuttaja on määrännyt tulemaan voimaan
siinä tapauksessa, että hän tulee sairauden,
henkisen toiminnan häiriintymisen, heikenty-
neen terveydentilan tai muun vastaavan syyn
vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asi-
oistaan (edunvalvontavaltuutus).

2 §

Edunvalvontavaltuutuksen sisältö

Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu
voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tä-
män omaisuutta koskevissa ja muissa talou-

dellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan oi-
keuttaa edustamaan valtuuttajaa myös sellai-
sissa tämän henkilöä koskevissa asioissa, joi-
den merkitystä valtuuttaja ei kykene ymmär-
tämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta olisi
käytettävä.

Valtuutus voidaan rajoittaa koskemaan
määrättyä oikeustointa, asiaa tai omaisuutta.

Valtuutetulla ei ole kelpoisuutta valtuutta-
jan puolesta antaa suostumusta avioliittoon
tai lapseksiottamiseen, tunnustaa isyyttä, hy-
väksyä isyyden tunnustamista, tehdä tai pe-
ruuttaa testamenttia eikä edustaa valtuuttajaa
muussa sellaisessa asiassa, joka on näihin
rinnastuvin tavoin henkilökohtainen.

3 §

Valtuutetun henkilö

Oikeushenkilöä ei voida määrätä tässä
laissa tarkoitetuksi valtuutetuksi.
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4 §

Varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu

Valtuuttaja voi nimetä toisen valtuutetuksi
sen varalta, että valtuutettu tulee sairauden tai
esteellisyyden vuoksi taikka muusta syystä
tilapäisesti estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä
(varavaltuutettu), tai sen varalta, että valtuu-
tettu ei ota tehtävää vastaan, luopuu siitä tai
tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan sitä
(toissijainen valtuutettu).

Varavaltuutettuun ja toissijaiseen valtuu-
tettuun sovelletaan, mitä tässä laissa sääde-
tään valtuutetusta, jollei erikseen toisin sää-
detä.

2 luku

Valtakirjan tekeminen ja edunvalvonta-
valtuutuksen antaminen

5 §

Kelpoisuus valtakirjan tekemiseen

Valtakirjan edunvalvontavaltuutusta varten
voi tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt
henkilö, joka kykenee ymmärtämään valta-
kirjan merkityksen.

6 §

Valtakirjan muoto

Valtakirja edunvalvontavaltuutusta varten
on tehtävä kirjallisesti. Valtuuttajan on kah-
den todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä
allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava
siinä oleva allekirjoituksensa. Todistajien on
sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoi-
tuksillaan. Todistajien tulee tietää, että asia-
kirja on edunvalvontavaltuutusta varten teh-
tävä valtakirja, mutta valtuuttaja voi olla il-
maisematta heille sen sisältöä.

Valtakirjasta on lisäksi käytävä ilmi:
1) valtuuttamistarkoitus;
2) asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan

edustamaan valtuuttajaa;
3) valtuuttaja ja valtuutettu; sekä
4) määräys, jonka mukaan valtuutus tulee

voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja
tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriinty-
misen, heikentyneen terveydentilan tai muun

vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi
huolehtimaan asioistaan.

7 §

Todistuslausuma

Todistajien on merkittävä allekirjoituk-
sensa oheen syntymäaikansa ja yhteystie-
tonsa sekä todistamisen paikka ja aika. Hei-
dän on mainittava, että he ovat olleet saman-
aikaisesti läsnä valtakirjaa tehtäessä. Heidän
on lisäksi tehtävä merkintä valtuuttajan ky-
vystä ymmärtää valtakirjan merkitys ja muis-
takin seikoista, joiden he katsovat vaikutta-
van valtakirjan pätevyyteen.

Todistajien valtakirjaan merkitsemää todis-
tusta siitä, että valtakirjaa tehtäessä on mene-
telty 6 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,
on pidettävä uskottavana, jollei ole perustel-
tua syytä epäillä sen luotettavuutta.

8 §

Todistajan kelpoisuus

Valtakirjan todistajana ei saa olla:
1) henkilö, joka on kahdeksaatoista vuotta

nuorempi tai joka ei henkisen toiminnan häi-
riintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi
kykene ymmärtämään todistamisen merki-
tystä;

2) valtuuttajan puoliso;
3) valtuuttajan tai hänen puolisonsa lapsi,

lapsenlapsi, sisarus, vanhempi tai isovan-
hempi taikka tällaisen henkilön puoliso;

4) valtuutettu tai hänen puolisonsa; eikä
5) valtuutettuun tai hänen puolisoonsa

3 kohdassa mainitussa suhteessa oleva hen-
kilö.

Puolisoilla tarkoitetaan 1 momentissa avio-
puolisoita ja yhteisessä taloudessa avioliiton-
omaisissa olosuhteissa tai muussa parisuh-
teessa eläviä. Sukulaisiin rinnastetaan vastaa-
vat puolisukulaiset.

9 §

Edunvalvontavaltuutuksen antaminen

Edunvalvontavaltuutus annetaan luovutta-
malla valtakirja valtuutetun haltuun tai muu-
toin ilmoittamalla siitä valtuutetulle.
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3 luku

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo,
lakkaaminen ja peruuttaminen

10 §

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun
se on 24 §:ssä säädetyllä tavalla vahvistettu.

Valtuutettu voi 1 momentissa säädetyn es-
tämättä valtuutuksen vahvistamista haettuaan
ryhtyä valtuutuksen perusteella sellaisiin toi-
miin, jotka ovat välttämättömiä valtuuttajan
turvaamiseksi vahingolta.

11 §

Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen

Edunvalvontavaltuutus lakkaa olemasta
voimassa:

1) kun valtuutus peruutetaan tai, jos pe-
ruuttaminen toimitetaan valtuutuksen voi-
maantulon jälkeen, kun peruuttaminen tulee
12 §:n 3 momentin mukaisesti voimaan;

2) kun valtuuttaja kuolee; tai
3) kun valtuutettu ilmoittaa holhousviran-

omaiselle luopuvansa tehtävästään.
Jos valtuuttajalle määrätään edunvalvoja,

valtuutus lakkaa olemasta voimassa siltä
osalta kuin edunvalvojan tehtäviin kuuluu
huolehtia niistä asioista, joita valtuutus kos-
kee.

Jos valtuuttaja asetetaan konkurssiin, val-
tuutetun sen jälkeen tekemällä oikeustoimella
on sama vaikutus kuin jos oikeustoimen olisi
tehnyt valtuuttaja.

Vaikka valtuutus on 2 tai 3 momentissa
mainitusta syystä lakannut olemasta voi-
massa, valtuutetulla on kuitenkin oikeus, en-
nen kuin edunvalvoja tai pesänhoitaja voi
ryhtyä tarpeellisiin toimiin, valtuutuksen pe-
rusteella huolehtia sellaisista toimenpiteistä,
jotka ovat tarpeen valtuuttajan tai konkurssi-
pesän turvaamiseksi vahingolta.

Varavaltuutetun tehtävän lakkaamiseen so-
velletaan lisäksi, mitä 21 §:n 2 momentissa
säädetään edunvalvojan tehtävän lakkaami-
sesta.

12 §

Edunvalvontavaltuutuksen peruuttaminen

Lupaus olla peruuttamatta edunvalvonta-
valtuutusta ei ole sitova.

Valtuuttaja voi peruuttaa edunvalvontaval-
tuutuksen, jos hän kykenee ymmärtämään pe-
ruuttamisen merkityksen. Peruuttaminen toi-
mitetaan siten, että valtuuttaja ottaa valtakir-
jan takaisin tai hävityttää sen. Jos valtuuttaja
antaa uuden edunvalvontavaltuutuksen, aikai-
sempi valtuutus katsotaan peruutetuksi siltä
osin kuin uusi valtuutus sisältää sen kanssa
ristiriitaisia määräyksiä.

Jos peruuttaminen toimitetaan edunvalvon-
tavaltuutuksen voimaantulon jälkeen, peruut-
taminen tulee voimaan, kun se on 28 §:ssä
säädetyllä tavalla vahvistettu.

13 §

Täydentävät säännökset edunvalvontavaltuu-
tuksen peruuttamisesta

Se, jolle valtuuttaja on ennen edunvalvon-
tavaltuutuksen voimaantuloa erityisellä tie-
donannolla ilmoittanut valtuutuksen peruutta-
misesta, ei ole oikeutettu vetoamaan siihen,
ettei valtuutusta ole peruutettu 12 §:n 2 mo-
mentissa mainitulla tavalla.

Jos valtuuttaja on ennen edunvalvontaval-
tuutuksen voimaantuloa valtuutusta peruutta-
matta kieltänyt valtuutettua käyttämästä val-
tuutusta tai muuten ilmaissut tahtovansa, ettei
valtuutusta saateta voimaan, ei valtuutetun
tekemä oikeustoimi sido valtuuttajaa, jos kol-
mas henkilö tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää
mainitusta seikasta.

Edunvalvontavaltuutuksen peruuttamiseen
sovelletaan lisäksi, mitä varallisuusoikeudel-
lisista oikeustoimista annetun lain (228/1929)
17 ja 19 §:ssä säädetään.

4 luku

Valtuuttajan ja valtuutetun asema

14 §

Valtuuttajan sidonnaisuus oikeustoimeen

Valtuuttaja tulee suhteessaan kolmanteen
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henkilöön välittömästi oikeutetuksi ja velvoi-
tetuksi sellaisen oikeustoimen perusteella,
jonka valtuutettu edunvalvontavaltuutuksen
rajoissa tekee valtuuttajan nimissä.

15 §

Kelpoisuuden tai toimivallan ylittäminen

Oikeustoimi, jonka tekemiseen valtuute-
tulla ei ollut kelpoisuutta, ei sido valtuuttajaa.

Jos valtuutettu tehdessään oikeustoimen on
toiminut vastoin valtuuttajan hänelle antamia
ohjeita, oikeustoimi ei sido valtuuttajaa, jos
kolmas henkilö tiesi tai hänen olisi pitänyt
tietää, että valtuutettu ylitti toimivaltansa.

16 §

Valtuutetun yleiset velvollisuudet

Valtuutetun tulee valtuuttajan puolesta toi-
miessaan tunnollisesti pitää huolta valtuutta-
jan oikeuksista ja edistää hänen parastaan.

Ennen kuin valtuutettu tekee päätöksen
tehtäviinsä kuuluvassa asiassa, hänen on tie-
dusteltava valtuuttajan mielipidettä, jos asiaa
on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuu-
leminen voi tapahtua ilman huomattavaa han-
kaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tar-
peen, jos valtuuttaja ei kykene ymmärtämään
asian merkitystä.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle
kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista
varoistaan.

17 §

Valtuutetun esteellisyys

Valtuutettu ei saa edustaa valtuuttajaa, jos
vastapuolena on:

1) valtuutettu itse, valtuutetun puoliso tai
joku, jota valtuutettu edustaa;

2) valtuutetun tai hänen puolisonsa lapsi,
lapsenlapsi, sisarus, vanhempi tai isovan-
hempi taikka tällaisen henkilön puoliso; tai

3) valtuutetun sisaruksen lapsi tai vanhem-
man sisarus.

Puolisoilla tarkoitetaan 1 momentissa avio-
puolisoita ja yhteisessä taloudessa avioliiton-
omaisissa olosuhteissa tai muussa parisuh-
teessa eläviä. Sukulaisiin rinnastetaan vastaa-
vat puolisukulaiset.

Valtuutettu ei saa edustaa valtuuttajaa
myöskään silloin, kun valtuutetun ja valtuut-
tajan edut saattavat muusta kuin 1 momen-
tissa mainitusta syystä joutua asiassa ristirii-
taan keskenään.

18 §

Omaisuuden lahjoittaminen

Valtuutettu ei saa lahjoittaa valtuuttajan
omaisuutta, jollei 2 momentista muuta johdu.

Valtuutettu saa antaa valtuuttajan puolesta
lahjan, jonka antamisen perusteet on yksilöity
valtakirjassa.

19 §

Oikeustoimien luvanvaraisuus

Valtakirjassa voidaan määrätä, että valtuu-
tetun tekemiin oikeustoimiin sovelletaan hol-
houstoimesta annetun lain (442/1999) 34 §:n
1 momentin säännöksiä edunvalvojan teke-
mien oikeustoimien luvanvaraisuudesta.
Määräys voidaan rajoittaa koskemaan mää-
rättyjä oikeustoimia.

Jos valtakirjassa on 1 momentissa tarkoi-
tettu määräys, lupaa on haettava siltä hol-
housviranomaiselta, joka tämän lain 29 §:n
mukaan valvoo valtuutetun toimintaa. Muu-
toin noudatetaan soveltuvin osin, mitä holho-
ustoimesta annetun lain 34 §:n 2 ja 3 momen-
tissa, 35 §:ssä ja 36 §:n 2 momentissa sääde-
tään.

20 §

Suhde eräisiin muualla laissa oleviin valta-
kirjaa koskeviin säännöksiin

Jos valtakirjassa on nimenomaisesti mää-
rätty, että valtuutettu saa edunvalvontavaltuu-
tuksen nojalla myydä tai muuten luovuttaa
kiinteistön, hakea kiinnitystä taikka perustaa
panttioikeuden kiinteistöön, valtuutettu on
kelpoinen edustamaan valtuuttajaa näissä oi-
keustoimissa sen estämättä, mitä maakaaren
(540/1995) 2 luvun 3 §:ssä, 4 luvun 1—3
§:ssä, 16 luvun 4 §:n 3 momentissa ja 17
luvun 1 §:n 2 momentissa säädetään.

Valtuutettu on edunvalvontavaltuutuksen
piiriin kuuluvissa asioissa oikeutettu otta-
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maan vastaan haasteen sen estämättä, mitä
oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 16 §:n 1
momentissa säädetään.

Muualla laissa olevaa säännöstä, joka ra-
joittaa valtakirjan voimassaoloaikaa, ei sovel-
leta edunvalvontavaltuutukseen.

Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, sovelle-
taan vain, jollei valtakirjassa ole erikseen toi-
sin määrätty.

21 §

Edunvalvojan määrääminen valtuutetun teh-
täviin

Jos valtuutettu on sairauden tai esteellisyy-
den vuoksi taikka muusta syystä tilapäisesti
estynyt hoitamasta tehtäväänsä eikä valtuut-
taja ole nimennyt varavaltuutettua, käräjäoi-
keus tai valtuutetun pyynnöstä holhousviran-
omainen voi määrätä edunvalvojan valtuute-
tun tehtäviin soveltaen, mitä holhoustoimesta
annetussa laissa säädetään sijaisen määräämi-
sestä edunvalvojalle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun edunval-
vojan tehtävä lakkaa, kun valtuutettu ja edun-
valvoja esteen lakattua yhdessä tekevät siitä
ilmoituksen 29 §:ssä tarkoitetulle holhousvi-
ranomaiselle. Jos valtuutettu ja edunvalvoja
ovat eri mieltä siitä, onko edunvalvojan teh-
tävä lakannut, holhoustoimesta annetun lain
70 tai 71 §:ssä tarkoitettu käräjäoikeus ratkai-
see asian jommankumman hakemuksesta.

22 §

Valtuutetun palkkio ja kulujen korvaaminen

Jollei valtuutetun palkkiosta ja kulujen
korvaamisesta ole sovittu eikä valtuuttaja ole
niistä määrännyt, valtuutetulla on oikeus
saada valtuuttajan varoista korvaus tarpeelli-
sista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja
laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio.

23 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Valtuutettu on velvollinen korvaamaan va-
hingon, jonka hän on valtuuttajan puolesta
toimiessaan tahallisesti tai huolimattomuu-
desta aiheuttanut valtuuttajalle.

Vahingonkorvauksen sovittelusta ja korva-
usvastuun jakautumisesta kahden tai useam-
man korvausvelvollisen kesken on voimassa,
mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja
6 luvussa säädetään.

Valtuuttaja ei ole vahingonkorvauslain
3 luvun 1 §:n 3 momentin nojalla velvollinen
korvaamaan vahinkoa, jonka valtuutettu on
aiheuttanut toimiessaan hänen lukuunsa.

Valtuutetun velvollisuudesta korvata kol-
mannelle henkilölle vahinko, jonka tämä kär-
sii sen johdosta, ettei valtuutetun tekemä oi-
keustoimi sido valtuuttajaa, on voimassa,
mitä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista
annetun lain 25 §:ssä säädetään.

5 luku

Edunvalvontavaltuutuksen ja sen peruut-
tamisen vahvistaminen ja rekisteröinti

24 §

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen

Holhousviranomaisen on valtuutetun hake-
muksesta vahvistettava edunvalvontavaltuu-
tus, jos:

1) valtuuttaja oli valtakirjan tehdessään
täyttänyt kahdeksantoista vuotta;

2) valtakirja on tehty 6 §:ssä säädetyllä
tavalla; ja

3) valtuuttaja on sairauden, henkisen toi-
minnan häiriintymisen, heikentyneen tervey-
dentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi tul-
lut pääasiallisesti kykenemättömäksi huoleh-
timaan niistä asioista, joita valtuutus koskee.

Valtuutusta ei kuitenkaan saa vahvistaa,
jos:

1) on ilmeistä, että valtuuttaja ei valtakir-
jan tehdessään kyennyt ymmärtämään valta-
kirjan merkitystä tai että valtakirjan todista-
neet henkilöt eivät olleet 8 §:n mukaan kel-
poisia todistajiksi;

2) on perusteltua aihetta epäillä, että val-
tuutettu on kykenemätön tai sopimaton toimi-
maan valtuutettuna; taikka

3) valtuuttajalla on edunvalvoja, jonka teh-
täviin kuuluu huolehtia niistä asioista, joita
valtuutus koskee.
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Valtuutetun on esitettävä holhousviran-
omaiselle alkuperäinen valtakirja sekä lääkä-
rinlausunto tai muu siihen rinnastettava luo-
tettava selvitys siitä, että valtuutuksen vah-
vistamiseen on 1 momentin 3 kohdassa sää-
detty edellytys.

25 §

Toimivaltainen viranomainen

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista
haetaan siltä holhousviranomaiselta, jonka
toimialueella valtuuttajalla on kotikuntalaissa
(201/1994) tarkoitettu kotikunta.

Jos valtuuttajalla ei ole kotikuntaa Suo-
messa, valtuutuksen vahvistamista haetaan
siltä holhousviranomaiselta, jonka toimi-
alueella hän pääasiallisesti oleskelee.

Jollei 1 ja 2 momentin mukaan ole hol-
housviranomaista, joka on toimivaltainen
vahvistamaan valtuutuksen, valtuutuksen
vahvistaa Helsingin maistraatti.

26 §

Kuuleminen ja asian selvittäminen

Holhousviranomaisen on varattava valtuut-
tajalle tilaisuus tulla kuulluksi edunvalvonta-
valtuutuksen vahvistamista koskevan hake-
muksen johdosta. Tilaisuutta tulla kuulluksi
ei kuitenkaan tarvitse varata, jos valtuuttaja ei
24 §:n 3 momentissa tarkoitetun selvityksen
mukaan kykene ymmärtämään asian merki-
tystä.

Holhousviranomaisen on varattava valtuut-
tajan aviopuolisolle tilaisuus tulla kuulluksi
hakemuksen johdosta, jollei se olosuhteet
huomioon ottaen ole ilmeisen tarpeetonta.

Holhousviranomainen voi tarvittaessa:
1) kuulla valtuutettua henkilökohtaisesti;
2) varata valtuuttajan vanhemmille, lapsille

tai muille läheisille tilaisuuden tulla kuul-
luiksi; sekä

3) vaatia valtuutettua esittämään selvitystä
seikoista, joilla voi olla merkitystä arvioita-
essa tämän kykyä ja sopivuutta toimia valtuu-
tettuna.

27 §

Edunvalvontavaltuutuksen rekisteröinti

Jos edunvalvontavaltuutus koskee valtuut-

tajan edustamista tämän taloudellisissa asi-
oissa, holhousviranomaisen on vahvistaes-
saan valtuutuksen merkittävä se holhousasi-
oiden rekisteriin.

Mitä holhoustoimesta annetun lain 64 §:n
2 momentissa sekä 67 ja 68 §:ssä säädetään
edunvalvojaa, hänen tehtäväänsä ja päämiestä
koskevista tiedoista, sovelletaan vastaavasti
tässä laissa tarkoitettua valtuutettua, hänen
tehtäväänsä ja valtuuttajaa koskeviin tietoi-
hin.

28 §

Edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen
vahvistaminen ja rekisteröinti

Holhousviranomaisen on valtuuttajan ha-
kemuksesta vahvistettava edunvalvontaval-
tuutuksen peruuttaminen, jos valtuuttaja ky-
kenee ymmärtämään peruuttamisen merki-
tyksen.

Valtuutuksen peruuttamisen vahvistamista
haetaan siltä holhousviranomaiselta, joka
29 §:n nojalla valvoo valtuutetun toimintaa.

Jos asia on kiireellinen, holhousviranomai-
nen voi valtuutettua kuulematta väliaikaisesti
vahvistaa valtuutuksen peruuttamisen. Väliai-
kainen päätös on voimassa, kunnes asia lo-
pullisesti ratkaistaan, jollei päätöstä sitä en-
nen peruuteta tai muuteta.

Jos valtuutus on merkitty holhousasioiden
rekisteriin, holhousviranomaisen on vahvista-
essaan valtuutuksen peruuttamisen tehtävä
siitä merkintä holhousasioiden rekisteriin.

6 luku

Valtuutetun toiminnan valvonta

29 §

Valvova viranomainen

Holhousviranomaisen tulee valvoa valtuu-
tetun toimintaa siten kuin jäljempänä sääde-
tään. Valvonta kuuluu sille holhousviran-
omaiselle, joka on vahvistanut edunvalvonta-
valtuutuksen. Jollei valtuutusta ole vahvis-
tettu Suomessa, valvonta kuuluu sille hol-
housviranomaiselle, joka 25 §:n mukaan olisi
toimivaltainen vahvistamaan valtuutuksen.
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Holhousviranomainen, jolle valvonta 1
momentin mukaan kuuluu, voi siirtää valvon-
nan toiselle holhousviranomaiselle, jos val-
tuuttajalla on kotikunta viimeksi mainitun
holhousviranomaisen toimialueella tai jos
siirto on muutoin tarpeen valvonnan kan-
nalta. Ennen valvonnan siirtämistä on kuul-
tava valtuutettua ja holhousviranomaista,
jolle valvonta aiotaan siirtää.

30 §

Omaisuusluettelo

Jos edunvalvontavaltuutus koskee valtuut-
tajan edustamista tämän taloudellisissa asi-
oissa, valtuutetun on kolmen kuukauden ku-
luessa valtuutuksen vahvistamisesta annet-
tava holhousviranomaiselle luettelo niistä
valtuuttajan varoista ja veloista, joiden osalta
hänellä valtuutuksen mukaan on kelpoisuus
edustaa valtuuttajaa. Jos valtuuttaja myöhem-
min saa omaisuutta, jonka osalta valtuutetulla
valtuutuksen mukaan on kelpoisuus edustaa
valtuuttajaa, luettelo saadusta omaisuudesta
on annettava kuukauden kuluessa saannosta.
Velvollisuus antaa luettelo ei kuitenkaan
koske sellaista toistuvaa suoritusta, jonka val-
tuuttaja saa luetteloon merkityn oikeuden no-
jalla.

Jos valtuuttaja tulee kuolinpesän osak-
kaaksi ja jos valtuutetulla valtuutuksen mu-
kaan on kelpoisuus edustaa valtuuttajaa kuo-
linpesää koskevissa asioissa, valtuutetun on
toimitettava holhousviranomaiselle jäljennös
perukirjasta kuukauden kuluessa siitä, kun
perunkirjoitus on toimitettu.

Holhousviranomainen voi valtuutetun ha-
kemuksesta pidentää 1 momentissa mainittua
määräaikaa, jos se on tarpeen omaisuuden
määrän tai muun syyn vuoksi.

31 §

Omaisuusluetteloa koskeva valtuutetun
ilmoitus

Edellä 30 §:ssä tarkoitetussa luettelossa
valtuutetun on ilmoitettava, että hänen anta-
mansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahalli-
sesti ole jättänyt mitään mainitsematta. Kärä-
jäoikeus voi velvoittaa valtuutetun vahvista-

maan ilmoituksensa käräjäoikeudessa valan
tai vakuutuksen nojalla, jos holhousviran-
omainen sitä vaatii.

32 §

Tilinpitovelvollisuus

Jos edunvalvontavaltuutus koskee valtuut-
tajan edustamista tämän taloudellisissa asi-
oissa, valtuutettu on velvollinen pitämään
kirjaa valtuuttajan varoista ja veloista sekä
tilikauden tapahtumista.

Jos valtuutus koskee valtuuttajan edusta-
mista muissa kuin taloudellisissa asioissa,
valtuutettu on velvollinen pitämään sellaista
kirjaa, että hän voi tehdä selon niistä toimen-
piteistä, joihin hän on valtuuttajan puolesta
ryhtynyt.

33 §

Velvollisuus antaa tietoja holhousviranomai-
selle

Jos edunvalvontavaltuutus koskee valtuut-
tajan edustamista tämän taloudellisissa asi-
oissa, valtakirjassa voidaan määrätä, että val-
tuutetun tulee määräajoin, kuitenkin enintään
vuosittain antaa holhousviranomaiselle tili.
Tällaiseen tiliin sovelletaan soveltuvin osin,
mitä holhoustoimesta annetun lain 51 ja
53—56 §:ssä säädetään.

Vaikka valtakirjassa ei ole 1 momentissa
tarkoitettua määräystä, holhousviranomainen
voi pyytää valtuutettua antamaan tilin tehtä-
vänsä hoitamisesta, jos siihen on syytä.

Valtuutettu on velvollinen pyydettäessä
antamaan holhousviranomaiselle 2 momen-
tissa tarkoitetun tilin ja muut tehtäväänsä
koskevat tarpeelliset tiedot, tositteet ja asia-
kirjat sekä esittämään hoidettavanaan olevat
arvopaperit.

34 §

Holhousviranomaisen pakkokeinot

Jos valtuutettu laiminlyö asianmukaisen ti-
lin, luettelon, tositteen tai pyydetyn selvityk-
sen antamisen, holhousviranomaisen pakko-
keinoihin sovelletaan, mitä holhoustoimesta
annetun lain 57 §:ssä säädetään.
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35 §

Toimenpiteet edunvalvontavaltuutuksen laka-
tessa

Edunvalvontavaltuutuksen lakattua ole-
masta voimassa valtuutettu on velvollinen
viipymättä luovuttamaan valtakirjan ja hoi-
dossaan olevan omaisuuden valtuuttajalle, tä-
män edunvalvojalle, toissijaiselle valtuute-
tulle tai muulle omaisuuteen oikeutetulle.

Kun valtuutus lakkaa olemasta voimassa
valtuuttajan kuoleman vuoksi eikä omai-
suutta voida viivytyksettä luovuttaa pesän
osakkaiden yhteishallintoon, valtuutettu voi
luovuttaa omaisuuden sellaisen pesän osak-
kaan hoidettavaksi, joka perintökaaren
(40/1965) 18 luvun 3 §:ssä säädetyin tavoin
voi pitää huolta pesän omaisuudesta. Valtuu-
tetun on ilmoitettava omaisuuden luovuttami-
sesta kaikille niille pesän osakkaille, joiden
henkilöllisyys ja olinpaikka on selvillä.

36 §

Päätöstili

Jollei valtakirjassa toisin määrätä, valtuu-
tettu on edunvalvontavaltuutuksen lakattua
olemasta voimassa velvollinen viipymättä an-
tamaan tilin tehtävänsä hoitamisesta sille,
jolla on oikeus omaisuuden vastaanottami-
seen. Viimeksi mainitulla on oikeus pyyn-
nöstä saada valtuutetulta nähtäväkseen pää-
töstiliin sekä holhousviranomaiselle annettui-
hin tileihin liittyvät tositteet.

Valtuutettu voidaan sakon uhalla velvoit-
taa näyttämään tositteet siten kuin holhous-
toimesta annetun lain 57 §:ssä säädetään.

37 §

Toimenpiteet valtuutetun kuoltua

Jos valtuutettu on kuollut, hänen kuolinpe-
sänsä osakkaiden, pesänselvittäjän ja kon-
kurssipesän velvollisuuksista on soveltuvin
osin voimassa, mitä tässä luvussa säädetään
valtuutetusta.

Sen, jolle kuolinpesän hallinto kuuluu, tu-
lee huolehtia valtuuttajan omaisuudesta niin
kauan kuin se on pesän hallussa.

7 luku

Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan
kuuluvat säännökset

38 §

Kansainvälinen toimivalta valtuutuksen vah-
vistamista ja rekisteröintiä koskevassa asi-

assa

Suomen viranomainen voi vahvistaa edun-
valvontavaltuutuksen, jos valtuuttajalla on
Suomessa asuinpaikka. Jos valtuuttajalla ei
ole Suomessa asuinpaikkaa, mutta valtuutus
koskee Suomessa olevaa omaisuutta, Suomen
viranomainen voi vahvistaa valtuutuksen tä-
män omaisuuden osalta. Jos Suomen viran-
omainen on edellä sanotun mukaisesti toimi-
valtainen vahvistamaan valtuutuksen, se on
myös toimivaltainen merkitsemään valtuu-
tuksen holhousasioiden rekisteriin.

Edunvalvontavaltuutus, joka koskee val-
tuuttajan edustamista tämän taloudellisissa
asioissa, merkitään holhousasioiden rekiste-
riin, vaikka sitä ei ole vahvistettu Suomessa,
jos valtuuttajalla on Suomessa asuinpaikka.

Jos valtuutus on 2 momentin mukaan mer-
kittävä holhousasioiden rekisteriin, valtuute-
tun on ilmoitettava siitä 29 §:n 1 momentissa
tarkoitetulle holhousviranomaiselle.

39 §

Kansainvälinen toimivalta muussa valtuu-
tusta koskevassa asiassa

Suomen viranomainen on toimivaltainen
muussa kuin 38 §:ssä tarkoitetussa edunval-
vontavaltuutusta koskevassa asiassa, jos:

1) valtuuttajalla on Suomessa asuinpaikka;
tai

2) valtuutus on vahvistettu Suomessa ja
asian tutkimista Suomessa on olosuhteisiin
katsoen pidettävä aiheellisena.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
Suomen viranomainen on toimivaltainen
21 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asiassa, jos
edunvalvoja on määrätty Suomessa.

Suomen viranomainen voi päättää, että
valtuutetun toiminnan valvonta lopetetaan,
jos valtuuttajalla ei ole Suomessa asuinpaik-
kaa eikä hänellä ole Suomessa sellaista omai-
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suutta, jota valtuutetun tulee hoitaa. Valvon-
taa ei kuitenkaan saa lopettaa, jos siitä aiheu-
tuisi vaaraa valtuuttajan eduille. Päätös val-
vonnan lopettamisesta on merkittävä hol-
housasioiden rekisteriin.

40 §

Sovellettava laki

Edunvalvontavaltuutuksen olemassaoloon,
laajuuteen, muuttamiseen ja lakkaamiseen so-
velletaan sen valtion lakia, jossa valtuutta-
jalla valtuutuksen antaessaan oli asuinpaikka,
jollei valtuuttaja ole kirjallisesti määrännyt
jonkin 2 momentissa mainitun valtion lakia
sovellettavaksi.

Valtuuttaja voi määrätä, että 1 momentissa
mainitun lain asemesta sovelletaan:

1) hänen kansalaisuusvaltionsa lakia;
2) hänen aikaisemman asuinpaikkavalti-

onsa lakia; tai
3) sen valtion lakia, jossa hänellä on omai-

suutta, tätä omaisuutta koskevalta osalta.
Holhousviranomaisen ja tuomioistuimen

menettelyyn niiden käsitellessä tässä laissa
tarkoitettua asiaa sekä muutoinkin tapaan,
jolla edunvalvontavaltuutusta käytetään, so-
velletaan Suomen lakia.

Viittauksella vieraan valtion lakiin ei 1 ja
2 momentissa tarkoiteta asianomaisen vie-
raan valtion lain kansainvälisen yksityisoi-
keuden alaan kuuluvia säännöksiä.

8 luku

Erinäiset säännökset

41 §

Hallintoa koskevat säännökset

Edunvalvontavaltuutuksen tai sen peruut-
tamisen vahvistamista ja tässä laissa tarkoi-
tettua lupaa tai velvoittamista koskeva asia
ratkaistaan holhousviranomaisessa esittelystä.
Muutoin asia ratkaistaan holhousviranomai-
sessa siten kuin asian ratkaisemisesta maist-
raatin toimivaltaan kuuluvassa asiassa erik-
seen säädetään.

Jollei tämän lain säännöksistä muuta

johdu, asian käsittelyyn ja virkamiehen es-
teellisyyteen sovelletaan hallintolakia
(434/2003).

Holhousviranomaisen suoritteista peritään
maksuja siten kuin valtion maksuperuste-
laissa (150/1992) säädetään. Holhousviran-
omainen voi kuitenkin yksittäistapauksessa
määrätä, ettei sen suoritteesta peritä maksua,
jos maksuvelvollisen maksukyky on olennai-
sesti alentunut käytettävissä olevat tulot ja
varallisuus huomioon ottaen elatusvelvolli-
suuden, työttömyyden, sairauden tai muun
erityisen syyn johdosta tai jos maksun peri-
minen olisi muusta syystä kohtuutonta.

42 §

Päätöksen noudattaminen

Holhousviranomaisen tai hallinto-oikeuden
päätöstä, joka koskee edunvalvontavaltuutuk-
sen tai sen peruuttamisen vahvistamista, on
noudatettava, vaikka päätös ei ole saanut
lainvoimaa, jollei muutoksenhakutuomiois-
tuin toisin määrää.

43 §

Muutoksenhaku

Holhousviranomaisen päätökseen haetaan
muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Holhousviranomaisen päätökseen, joka
koskee valvonnan siirtämistä 29 §:n 2 mo-
mentin nojalla, 30 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun määräajan pidentämistä tai 33 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa holhous-
toimesta annetun lain 51 §:n 1—3 momen-
tissa tarkoitettua tilivelvollisuuden täyttämis-
ajankohtaa, ei saa valittamalla hakea muu-
tosta.

44 §

Valtuuttajan oikeudenomistajan ja kuolinpe-
sän hallinnon oikeus saada tietoja

Valtuuttajan kuoltua hänen oikeudenomis-
tajallaan on oikeus saada tieto niistä holhous-
viranomaisen asiakirjoissa olevista valtuutta-
jaa koskevista tiedoista, jotka viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain
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(621/1999) nojalla olisi tullut antaa valtuutta-
jalle itselleen. Sama oikeus on pesänselvittä-
jällä tai testamentin toimeenpanijalla, jonka
hallinnossa valtuuttajan kuolinpesä on.

45 §

Valtuutetun oikeus saada tietoja

Sosiaali- tai terveydenhuollon viranomai-
nen tai toimintayksikkö ja terveydenhuollon
ammattihenkilö sekä yksityinen sosiaalipal-
velun tuottaja ovat jo ennen edunvalvontaval-
tuutuksen vahvistamista salassapitosäännös-
ten estämättä velvollisia pyynnöstä antamaan
valtuutetulle ne tiedot ja selvitykset, jotka
ovat tarpeen sen selvittämiseksi, onko val-
tuuttaja 24 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitetuin tavoin tullut kykenemättömäksi
huolehtimaan niistä asioista, joita valtuutus
koskee.

Kun valtuutus on vahvistettu, valtuutetulla
on niissä asioissa, joita valtuutus koskee, oi-
keus saada ne tiedot, joihin valtuuttajalla it-
sellään on oikeus, jollei erikseen toisin sää-
detä.

Valtuutetulla on ilman valtuuttajan suostu-
musta oikeus avata vain sellaisia valtuutta-
jalle saapuneita kirjeitä tai niihin rinnastetta-
via suljettuja viestejä, joiden voidaan lähettä-
jän nimen tai muun erityisen seikan perus-
teella päätellä koskevan asiaa, jota edunval-
vontavaltuutus koskee.

46 §

Tietojenantamisvelvollisuus

Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu
julkisoikeudellinen yhteisö, Kansaneläkelai-
tos, Eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu
eläkelaitos, vakuutuslaitos, pankki ja muu ra-
halaitos, sosiaali- tai terveydenhuollon toi-
mintayksikkö ja terveydenhuollon ammatti-
henkilö sekä yksityinen sosiaalipalvelun tuot-
taja ovat salassapitosäännösten estämättä vel-
vollisia pyynnöstä antamaan holhousviran-
omaiselle ja tuomioistuimelle ne tiedot ja sel-
vitykset, jotka ovat tarpeen vireillä olevan
asian ratkaisemiseksi.

Holhousviranomainen tai tuomioistuin voi
pyytää kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon

toimielimeltä lausunnon, jos selvityksen saa-
minen asianomaisen olosuhteista on tarpeen
tässä laissa tarkoitetussa asiassa. Pyyntö on
osoitettava sen kunnan sosiaali- tai tervey-
denhuollon toimielimelle, jossa asianomaisel-
la on kotikunta, tai jos hänellä ei ole kotikun-
taa Suomessa, jossa hän pääasiallisesti oles-
kelee.

Jos muun kuin 2 momentissa tarkoitetun
tiedon tai selvityksen antamisesta aiheutuu
sen antamiseen velvolliselle huomattavia
kustannuksia tai merkittävää lisätyötä, selvi-
tyksen antamisesta voidaan periä kohtuulli-
nen maksu.

47 §

Salassapitovelvollisuus

Valtuutettu ei ilman valtuuttajan suostu-
musta saa ilmaista edunvalvontavaltuutuk-
seen liittyvän tehtävän perusteella tietoon
saamaansa asiaa, joka valtuuttajan taloudelli-
sen edun tai yksityisyyden suojaamiseksi on
pidettävä salassa.

Viranomaisessa toimivan salassapitovel-
vollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sää-
detään.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei estä
asian ilmaisemista:

1) valtion tai kunnan viranomaiselle taikka
muulle henkilölle tämän lain mukaisten tehtä-
vien suorittamista varten;

2) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikok-
sen selvittämistä varten;

3) tuomioistuimelle, jos se on tarpeen tä-
män lain mukaisessa asiassa; eikä

4) sille, jolla on lain nojalla oikeus saada
asiasta tieto.

48 §

Rangaistussäännökset

Joka kieltäytyy antamasta tietoja, joiden
antamiseen hän on 46 §:n mukaan velvolli-
nen, on tuomittava edunvalvontavaltuutuk-
sesta annetussa laissa säädetyn tietojenanta-
misvelvollisuuden rikkomisesta sakkoon.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä
1 momentissa tarkoitetusta teosta, jollei hol-
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housviranomainen ole ilmoittanut sitä syyt-
teeseen pantavaksi.

Rangaistus salassapitovelvollisuuden rik-
komisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38
luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole
rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan
tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa
rangaistusta.

49 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset edunvalvontaval-
tuutuksen merkitsemisestä holhousasioiden

rekisteriin, tuomioistuimen velvollisuudesta
ilmoittaa päätöksestään holhousviranomai-
selle rekisteriin merkitsemistä varten sekä
muutoin tämän lain täytäntöönpanosta anne-
taan valtioneuvoston asetuksella.

50 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Valtuutukseen, jota koskeva valtakirja on
tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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L a k i

N:o 649

holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999) 74 §:n 2

momentti,
muutetaan 13 §, 15 §:n 2 momentti, 16 §:n 2 momentti, 32 §, 34 §:n 1 momentin 10, 11 ja

13 kohta sekä 2 momentti, 45 §:n 3 momentti, 64 §:n 1 momentti, 73 §:n 3 momentti, 79 ja
81 §, 83 §:n 1 momentti, 85—88 § ja 92 §:n 1 ja 2 momentti, sekä

lisätään 15 §:ään uusi 3 momentti, 16 §:ään uusi 3 momentti, 17 §:ään uusi 4 momentti,
jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, lakiin uusi 17 a ja 47 a §, 73 §:ään uusi 4 ja
5 momentti, 76 §:ään uusi 2 momentti, 82 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 86 a ja 87 a §
seuraavasti:

2 luku

Edunvalvojat

13 §
Hakemus edunvalvojan määräämiseksi

12 §:n nojalla on tehtävä sille holhousviran-
omaiselle, joka 46 tai 47 §:n mukaan valvoo
edunvalvojan toimintaa.

15 §
— — — — — — — — — — — — —

Tuomioistuin voi tarvittaessa muuttaa
edunvalvojan tehtävää tai määräyksen voi-
massaoloaikaa.

Tuomioistuimen ohella myös holhousvi-
ranomainen voi tarvittaessa muuttaa edunval-
vojan tehtävää tai määräyksen voimassaolo-
aikaa, jos edunvalvoja on määrätty 8 tai 9 §:n
nojalla. Edellytyksenä on lisäksi, että pää-
mies kykenee ymmärtämään asian merkityk-

sen ja että hän yhdessä edunvalvojan kanssa
pyytää edunvalvojan tehtävän tai määräyksen
voimassaoloajan muuttamista.

16 §
— — — — — — — — — — — — —

Tuomioistuimen on vapautettava edunval-
voja tehtävästään myös, jos hän sitä pyytää.
Alaikäisen lapsensa huoltajana oleva van-
hempi voidaan omasta pyynnöstään vapaut-
taa lapsensa edunvalvojan tehtävästä ainoas-
taan, jos siihen on erityinen syy.

Tuomioistuimen ohella myös holhousvi-
ranomainen voi vapauttaa tehtävästään muun
edunvalvojan kuin alaikäisen lapsensa huol-
tajana olevan vanhemman, jos hän sitä pyy-
tää. Samalla holhousviranomainen voi
omasta aloitteestaan tarvittaessa määrätä
edunvalvojan jatkamaan tehtävässään, kun-
nes uusi edunvalvoja on määrätty.

HE 52/2006
LaVM 29/2006
EV 288/2006
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17 §
— — — — — — — — — — — — —

Tuomioistuimen ohella myös holhousvi-
ranomainen voi 3 momentissa mainitulla pe-
rusteella määrätä edunvalvojan tehtävän lak-
kaamaan, jos edunvalvoja on määrätty 8 tai
9 §:n nojalla. Edellytyksenä on lisäksi, että
päämies kykenee ymmärtämään asian merki-
tyksen ja että hän yhdessä edunvalvojan
kanssa pyytää edunvalvojan tehtävän määrää-
mistä lakkaamaan.
— — — — — — — — — — — — —

17 a §
Hakemus edunvalvojan tehtävän muutta-

miseksi 15 §:n 3 momentin nojalla, edunval-
vojan vapauttamiseksi tehtävästään 16 §:n 3
momentin nojalla tai edunvalvojan tehtävän
määräämiseksi lakkaamaan 17 §:n 4 momen-
tin nojalla on tehtävä sille holhousviranomai-
selle, joka 46 tai 47 §:n mukaan valvoo edun-
valvojan toimintaa.

32 §
Edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehensä

omaisuutta.
Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään,

jos vastapuolena on edunvalvoja itse, edun-
valvojan puoliso tai lapsi taikka joku, jota
edunvalvoja edustaa. Jos sisaruksilla on yh-
teinen edunvalvoja, hänellä on kuitenkin
valta edustaa sisaruksia perinnönjaossa, jos
näiden edut eivät ole perinnönjaossa esitetty-
jen vaatimusten tai muiden jakoon liittyvien
seikkojen johdosta ristiriidassa keskenään.

Muu edunvalvoja kuin alaikäisen lapsensa
huoltajana oleva vanhempi ei saa edustaa
päämiestään myöskään, jos vastapuolena on:

1) edunvalvojan lapsen puoliso taikka
edunvalvojan puolison lapsi tai tämän puo-
liso;

2) edunvalvojan tai hänen puolisonsa lap-
senlapsi, sisarus, vanhempi tai isovanhempi
taikka tällaisen henkilön puoliso; tai

3) edunvalvojan sisaruksen lapsi tai van-
hemman sisarus.

Puolisoilla tarkoitetaan 2 ja 3 momentissa
aviopuolisoita ja yhteisessä taloudessa avio-
liitonomaisissa olosuhteissa tai muussa pari-
suhteessa eläviä. Sukulaisiin rinnastetaan
vastaavat puolisukulaiset.

Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään

myöskään silloin, kun edunvalvojan ja hänen
päämiehensä edut saattavat muusta kuin 2 tai
3 momentissa mainitusta syystä joutua asi-
assa ristiriitaan keskenään.

34 §
Jollei laissa toisin säädetä, edunvalvojalla

ei ole oikeutta ilman holhousviranomaisen
lupaa päämiehensä puolesta:
— — — — — — — — — — — — —

10) luovuttaa tai vastiketta antamalla hank-
kia asumisoikeusasunnoista annetussa laissa
(650/1990) tarkoitettua asumisoikeutta taikka
osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat hal-
litsemaan huoneistoa tai muuta osaa raken-
nuksesta tai kiinteistöstä, lukuun ottamatta 13
kohdan g alakohdassa tarkoitettuja osakkeita
tai osuuksia;

11) luovuttaa 10 kohdassa tarkoitetun asu-
misoikeuden, osakkeiden tai osuuksien no-
jalla hallittua huoneistoa tai muuta osaa ra-
kennuksesta tai kiinteistöstä määräaikaisella
sopimuksella toisen käytettäväksi pitemmäksi
ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai pitemmäksi
ajaksi kuin vuodeksi täysi-ikäisyyden alkami-
sesta;
— — — — — — — — — — — — —

13) antaa rahalainaa tai vastiketta anta-
malla hankkia sijoituspalveluyrityksistä anne-
tun lain (579/1996) 2 §:ssä tarkoitettuja sijoi-
tuskohteita taikka osuuksia yhteisöissä lu-
kuun ottamatta:

a) varojen tallettamista Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saaneeseen luottolaitokseen;

b) valtion, Ahvenanmaan maakunnan, kun-
nan tai kuntayhtymän liikkeeseen laskemien
joukkovelkakirjojen hankkimista;

c) sellaisten arvopapereiden hankkimista,
joilla käydään arvopaperimarkkinalain
(495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin
julkisesti kauppaa;

d) osuuksien hankkimista Suomessa rekis-
teröidyssä sijoitusrahastolain (48/1999) 2 §:n
9 kohdassa mainitun sijoitusrahastodirektii-
vin mukaisessa sijoitusrahastossa tai sellai-
sessa sijoitusrahastolain 128 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetussa ulkomaisessa yhteissijoi-
tusyrityksessä, joka mainitun 128 §:n 2 mo-
mentin mukaan saa markkinoida osuuksiaan
Suomessa;

e) osuuksien hankkimista muussa kuin d
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alakohdassa tarkoitetussa sijoitusrahastossa,
jos rahaston pääomasta rahaston sääntöjen
mukaan vähintään kolme neljäsosaa on sijoi-
tettuna a, b ja c alakohdassa tarkoitettuihin
talletuksiin, joukkovelkakirjoihin ja arvopa-
pereihin;

f) a—e alakohdassa tarkoitettuihin rinnas-
tettavien sijoituskohteiden hankkimista, joista
valtioneuvoston asetuksella niin säädetään;

g) sellaisten osakkeiden tai osuuksien
hankkimista, joiden tuottaman oikeuden pää-
asiallisena sisältönä on oikeus kotitaloudessa
tavallisesti käytettävän hyödykkeen tai palve-
lun saamiseen, jos osuuteen ei liity henkilö-
kohtaista vastuuta yhteisön veloista.

Lupaa on haettava siltä holhousviranomai-
selta, joka 46 tai 47 §:n mukaan valvoo edun-
valvojan toimintaa. Jos oikeustoimeen tai toi-
menpiteeseen ryhdytään useiden edunvalvon-
nassa olevien puolesta, lupaa voidaan kaik-
kien osalta hakea myös holhousviranomai-
selta, jolle valvonta kuuluu heistä jonkun
osalta. Asian käsitelleen holhousviranomai-
sen on tällöin ilmoitettava päätöksestään hol-
housviranomaisille, joille valvonta kuuluu
muiden osalta. Jos lupaa haetaan alaikäisen
puolesta tehtävään oikeustoimeen, holhousvi-
ranomaisen on varattava 15 vuotta täyttä-
neelle alaikäiselle tilaisuus tulla kuulluksi,
jollei tämän mielipide luotettavasti käy ilmi
hakemusasiakirjoista. Asianosaisen kuulemi-
seen sovelletaan muutoin, mitä hallintolaissa
(434/2003) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

45 §
— — — — — — — — — — — — —

Päämies ei ole vahingonkorvauslain 3 lu-
vun 1 §:n 3 momentin nojalla velvollinen
korvaamaan vahinkoa, jonka edunvalvoja on
aiheuttanut toimiessaan hänen lukuunsa.

6 luku

Edunvalvojan toiminnan valvonta

Valvova viranomainen

47 a §
Jos se on holhousviranomaisten työn tasaa-

miseksi tarkoituksenmukaista, sisäasiainmi-
nisteriön asetuksella voidaan säätää, että hol-

housviranomaisen, joka 46 tai 47 §:n mukaan
valvoo edunvalvojan toimintaa, on siirrettävä
56 §:ssä tarkoitettuja tilintarkastustehtäviä
toisen holhousviranomaisen suoritettaviksi.
Sisäasiainministeriön asetuksella säädetään
tarkemmin tilintarkastustehtäviä siirtävistä ja
vastaanottavista holhousviranomaisista, vuo-
sittain siirrettävien tilintarkastustehtävien
määristä sekä muutoin siirron toteuttamisesta.
Ennen asetuksen antamista on sekä tilintar-
kastustehtävän siirtävälle että sen vastaanot-
tavalle holhousviranomaiselle varattava tilai-
suus tulla kuulluksi.

Vastuu valvonnasta säilyy siirrosta huoli-
matta muilta osin siirtävällä holhousviran-
omaisella. Tilintarkastustehtävän siirrosta on
ilmoitettava asianomaiselle edunvalvojalle.

64 §
Holhousasioiden rekisteri on valtakunnalli-

nen rekisteri, jota holhousviranomaiset ja Vä-
estörekisterikeskus pitävät edunvalvojan ja
edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa
(648/2007) tarkoitetun valtuutetun toiminnan
valvomiseksi ja kolmansien oikeuden turvaa-
miseksi. Rekisteriin saadaan merkitä edun-
valvojaa ja hänen päämiestään tai valtuutet-
tua ja valtuuttajaa koskevat tunniste- ja yhte-
ystiedot. Rekisteriin saadaan lisäksi merkitä
tiedot henkilön toimintakelpoisuuden rajoitta-
misesta, toimintakelpoisuuden rajoituksen si-
sällöstä, edunvalvojan tehtävästä ja määrää-
misen perusteesta tai edunvalvontavaltuutuk-
sen sisällöstä, omaisuusluettelon, tilin ja hoi-
tosuunnitelman antamisesta ja tarkastami-
sesta, 34 §:ssä tarkoitettua lupaa koskevasta
päätöksestä sekä holhousviranomaisen 57 ja
60 §:n mukaisista toimenpiteistä. Rekisteriin
saadaan lisäksi merkitä sellaisia rekisterin
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tie-
toja, jotka eivät ole henkilötietoja.
— — — — — — — — — — — — —

73 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos se, jonka etua on valvottava, on anta-
nut edunvalvontavaltuutuksen ja edunvalvo-
jan määrääminen saattaa aiheuttaa, että edun-
valvontavaltuutus lakkaa kokonaan tai osaksi
olemasta voimassa, valtuutetulle on varattava
tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.

Tilaisuutta tulla kuulluksi ei kuitenkaan
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tarvitse varata, jos kuulemistilaisuuden varaa-
mista koskeva tiedoksianto olisi toimitettava
oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 9 §:ssä tar-
koitetulla tuomioistuimen kuulutuksella.

Jos kuulemistilaisuuden varaamista koske-
vaa tiedoksiantoa ei ole kuultavan tilan
vuoksi saatu toimitetuksi sille, jonka etua on
valvottava, tiedoksianto toimitetaan 82 §:n
nojalla määrätylle edunvalvojalle. Jos edun-
valvojan määrääminen oikeudenkäyntiä var-
ten ei ole kuultavan oikeusturvan kannalta
tarpeellista, kuulemisesta voidaan kuitenkin
luopua.

76 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos 1 momentissa tarkoitettu kuultava ei
ilman huomattavaa vaikeutta voi saapua is-
tuntoon tai jos siihen on muu erityinen syy,
kuuleminen voidaan toimittaa pääkäsittelyn
ulkopuolella.

79 §
Asiassa, joka koskee edunvalvojan mää-

räämistä tai toimintakelpoisuuden rajoitta-
mista, tuomioistuin voi antaa väliaikaisen
määräyksen. Jos asiaa ei voida viivyttää,
määräys voidaan antaa kuulematta sitä, jonka
edun valvomisesta on kysymys, sekä muita
73 §:ssä mainittuja henkilöitä. Väliaikainen
määräys on voimassa, kunnes tuomioistuin
antaa asiassa päätöksen, jollei määräystä sitä
ennen peruuteta tai muuteta.

Väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea
muutosta.

81 §
Mitä 69—80 §:ssä säädetään, on soveltu-

vin osin voimassa myös asiassa, joka koskee
edunvalvojan vapauttamista tehtävästään tai
hänen tehtävänsä muuttamista tai määrää-
mistä lakkaamaan, sekä asiassa, joka koskee
toimintakelpoisuuden rajoituksen poistamista
tai muuttamista.

Käsiteltäessä 1 momentissa tarkoitettua
asiaa on edunvalvojalle varattava tilaisuus
tulla kuulluksi. Väliaikainen määräys voidaan
kuitenkin antaa varaamatta edunvalvojalle ti-
laisuutta tulla kuulluksi, jos asiaa ei voida
viivyttää. Tilaisuutta tulla kuulluksi ei tar-
vitse varata myöskään, jos kuulemistilaisuu-
den varaamista koskeva tiedoksianto olisi toi-

mitettava oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 9
§:ssä tarkoitetulla tuomioistuimen kuulutuk-
sella.

82 §
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentissa tarkoitetun oikeuden-
käyntiavustajan palkkiosta ja kulujen korvaa-
misesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 44
§:ssä säädetään edunvalvojan osalta.

83 §
Käräjäoikeuden päätöstä, joka koskee

edunvalvojan määräämistä tai vapauttamista
tehtävästään taikka jolla jonkun toimintakel-
poisuutta on rajoitettu, on noudatettava,
vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa. Sama
koskee käräjäoikeuden päätöstä, jolla edun-
valvojan tehtävää on muutettu, jollei päätök-
sessä ole toisin määrätty.
— — — — — — — — — — — — —

9 luku

Holhoustoimen hallinto ja muutoksenhaku
holhousviranomaisen päätökseen

Hallintoa koskevat säännökset

85 §
Edunvalvojan määräämistä tai vapautta-

mista tehtävästään tai hänen tehtävänsä muut-
tamista tai määräämistä lakkaamaan ja tässä
laissa tarkoitettua lupaa tai velvoittamista
koskeva asia ratkaistaan holhousviranomai-
sessa esittelystä. Muutoin asia ratkaistaan
holhousviranomaisessa siten kuin asian rat-
kaisemisesta maistraatin toimivaltaan kuulu-
vassa asiassa erikseen säädetään.

Jollei tämän lain säännöksistä muuta
johdu, asian käsittelyyn ja virkamiehen es-
teellisyyteen sovelletaan hallintolakia.

Holhousviranomaisen suoritteista peritään
maksuja siten kuin valtion maksuperuste-
laissa (150/1992) säädetään. Holhousviran-
omainen voi kuitenkin yksittäistapauksessa
määrätä, ettei sen suoritteesta peritä maksua,
jos maksuvelvollisen maksukyky on olennai-
sesti alentunut käytettävissä olevat tulot ja
varallisuus huomioon ottaen elatusvelvolli-
suuden, työttömyyden, sairauden tai muun
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erityisen syyn johdosta tai jos maksun peri-
minen olisi muusta syystä kohtuutonta.

86 §
Kun holhousviranomaista on pyydetty

määräämään edunvalvoja tämän lain 12 §:n
1 momentin nojalla, muuttamaan edunvalvo-
jan tehtävää 15 §:n 3 momentin nojalla tai
määräämään edunvalvojan tehtävä lakkaa-
maan 17 §:n 4 momentin nojalla, holhousvi-
ranomaisen tulee kuulla henkilökohtaisesti
sitä, jonka edun valvomisesta on kysymys.
Holhousviranomainen voi vaatia, että hakija
esittää holhousviranomaiselle lääkärin lau-
sunnon niistä seikoista, joilla on merkitystä
asian ratkaisemisen kannalta.

86 a §
Holhousviranomaisen päätöstä, joka kos-

kee edunvalvojan määräämistä tai tehtäväs-
tään vapauttamista, on noudatettava, vaikka
päätös ei ole saanut lainvoimaa. Sama koskee
holhousviranomaisen päätöstä, jolla edunval-
vojan tehtävää on muutettu, jollei päätök-
sessä ole toisin määrätty.

87 §
Holhousviranomaisen päätökseen haetaan

muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Holhousviranomaisen päätökseen, joka
koskee edunvalvojan määräämistä 12 §:n no-
jalla, edunvalvojan tehtävän muuttamista
15 §:n 3 momentin nojalla, edunvalvojan va-
pauttamista tehtävästään 16 §:n 3 momentin
nojalla, edunvalvojan tehtävän määräämistä
lakkaamaan 17 §:n 4 momentin nojalla,
edunvalvojien keskinäisen erimielisyyden
ratkaisemista 30 §:n 3 momentin nojalla,
48 §:n 3 momentissa tarkoitetun määräajan
pidentämistä tai 51 §:n 1—3 momentissa tar-
koitettua tilivelvollisuuden täyttämisajankoh-
taa, ei saa valittamalla hakea muutosta.

87 a §
Jos holhousviranomainen on määrännyt

edunvalvojan 12 §:n nojalla, muuttanut edun-
valvojan tehtävää 15 §:n 3 momentin nojalla,
vapauttanut edunvalvojan tehtävästään 16 §:n
3 momentin nojalla tai määrännyt edunvalvo-

jan tehtävän lakkaamaan 17 §:n 4 momentin
nojalla, hakija voi saattaa asian käräjäoikeu-
den tutkittavaksi (ratkaisupyyntö). Jos on ky-
symys sijaisen määräämisestä 12 §:n 3 mo-
mentin nojalla, ratkaisupyynnön voi tehdä
myös päämies.

Ratkaisupyyntö on tehtävä 30 päivän kulu-
essa holhousviranomaisen päätöksen tiedoksi
saamisesta. Se on toimitettava päätöksen teh-
neelle holhousviranomaiselle. Ratkaisu-
pyyntö on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on
ilmoitettava se holhousviranomaisen päätös,
jota ratkaisupyyntö koskee, sekä miltä osin ja
millä perusteella ratkaisupyynnön tekijä on
päätökseen tyytymätön.

Holhousviranomaisen on viipymättä toimi-
tettava ratkaisupyyntö 70 tai 71 §:ssä tarkoi-
tetun käräjäoikeuden tutkittavaksi. Holhous-
viranomaisen on samalla lähetettävä käräjäoi-
keudelle jäljennös päätöksestään ja asiassa
kertyneet asiakirjat.

Ratkaisupyynnön käsittelyyn tuomiois-
tuimessa sovelletaan soveltuvin osin, mitä
73 ja 75—83 §:ssä säädetään.

88 §
Edunvalvonnassa olevalla on oikeus saada

tieto holhousviranomaisen asiakirjoissa ole-
vista häntä itseään koskevista tiedoista siten
kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään. Edun-
valvonnassa olleen kuoltua hänen oikeuden-
omistajallaan on oikeus saada ne tiedot, jotka
olisi tullut antaa edunvalvonnassa olevalle
itselleen.

92 §
Viranomaisessa toimivan salassapitovel-

vollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sää-
detään.

Edunvalvoja, holhoustoimen edunvalvon-
tapalvelun tuottajan palveluksessa oleva hen-
kilö, luottamushenkilö ja holhoustoimen teh-
tävässä käytetty asiantuntija eivät ilman
asianomaisen suostumusta saa ilmaista hol-
houstoimeen liittyvän tehtävän perusteella
tietoon saamaansa asiaa, joka yksityisen ta-
loudellisen edun tai yksityisyyden suojaami-
seksi on pidettävä salassa.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007. Lain 47 a § tulee kuitenkin voi-
maan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Arvioitaessa sellaisen oikeustoimen päte-
vyyttä, jonka edunvalvoja on tehnyt ennen
tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Holhousviranomaisen päätökseen, joka on
annettu ennen tämän lain voimaantuloa, hae-
taan muutosta ja muutoksenhakemus käsitel-
lään noudattaen tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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L a k i

N:o 650

oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §, sellaisena kuin se on laissa 444/1999,

seuraavasti:

12 luku

Asianosaisista

4 a §
Jos asianosainen sairauden, henkisen toi-

minnan häiriintymisen, heikentyneen tervey-
dentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on
kykenemätön valvomaan etuaan oikeuden-
käynnissä tai jos asianosaisen edunvalvoja on
esteellisyyden vuoksi tai muusta syystä esty-
nyt käyttämästä siinä puhevaltaa, tuomiois-

tuin, jossa oikeudenkäynti on vireillä, voi
viran puolesta määrätä asianosaiselle edun-
valvojan oikeudenkäyntiä varten. Edunvalvo-
jaan sovelletaan holhoustoimesta annetun
lain (442/1999) säännöksiä.

Jollei tuomioistuin toisin päätä, edunvalvo-
jan määräys on voimassa myös ylemmässä
oikeusasteessa, jossa asia tulee vireille muu-
toksenhaun johdosta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax

HE 52/2006
LaVM 29/2006
EV 288/2006
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L a k i

N:o 651

hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun hallintolainkäyttölain (586/1996) 19 a §,

sellaisena kuin se on laissa 446/1999, seuraavasti:

19 a §

Edunvalvojan määrääminen oikeudenkäyntiä
varten

Jos asianosainen sairauden, henkisen toi-
minnan häiriintymisen, heikentyneen tervey-
dentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on
kykenemätön valvomaan etuaan oikeuden-
käynnissä tai jos asianosaisen edunvalvoja on
esteellisyyden vuoksi tai muusta syystä esty-
nyt käyttämästä siinä puhevaltaa, tuomiois-

tuin, jossa oikeudenkäynti on vireillä, voi
viran puolesta määrätä asianosaiselle edun-
valvojan oikeudenkäyntiä varten. Edunvalvo-
jaan sovelletaan holhoustoimesta annetun
lain (442/1999) säännöksiä.

Jollei tuomioistuin toisin päätä, edunvalvo-
jan määräys on voimassa myös ylemmässä
oikeusasteessa, jossa asia tulee vireille muu-
toksenhaun johdosta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax

HE 52/2006
LaVM 29/2006
EV 288/2006
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 652

Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahan-
tuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen

kumoamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön toimi-
alaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn hallinto- ja kuntaministerin esittelystä, sääde-
tään:

1 §
Tällä asetuksella kumotaan Suomen ja

Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alko-
holitavarain luvattoman maahantuonnin eh-
käisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaan-
saattamisesta 6 päivänä huhtikuuta 1934 an-
nettu asetus (140/1934).

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä kesä-

kuuta 2007.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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