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Oikeusministeriön asetus

238/2011

tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2011

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999)
95 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 122/2011:

1 §

Holhousasioiden rekisteriin merkittävät
tiedot

Holhoustoimesta annetun lain (442/1999)
64 §:ssä tarkoitettuun holhousasioiden rekis-
teriin merkitään:

1) edunvalvonnassa olevan henkilön (pää-
mies) nimi, henkilötunnus, osoite ja kotikunta
sekä edunvalvonnan alkamisajankohta;

2) edunvalvojan nimi, henkilötunnus ja
osoite sekä, jos edunvalvojan tehtävä perus-
tuu tuomioistuimen tai holhousviranomaisen
päätökseen, tehtävän alkamisajankohta;

3) edunvalvojan tehtävä;
4) edunvalvojan tehtävän lakkaamisajan-

kohta, jos edunvalvoja on määrätty tehtä-
väänsä määräajaksi;

5) tieto siitä, onko päämiehen toimintakel-
poisuutta rajoitettu;

6) jos päämiehen toimintakelpoisuutta on
rajoitettu, tieto siitä, millä tavoin toimintakel-
poisuutta on rajoitettu ja mistä alkaen;

7) tieto siitä, mikä viranomainen on anta-
nut edunvalvojan määräämistä, edunvalvojan
tehtävää tai toimintakelpoisuuden rajoitta-
mista koskevan päätöksen ja milloin;

8) holhousviranomainen, joka valvoo
edunvalvojan toimintaa; sekä

9) sellaiset kirjaamista koskevat tiedot,
jotka ovat tarpeen rekisterin pidon ja käytön
kannalta.

Kun edunvalvojana on yleinen edunval-
voja, holhousasioiden rekisteriin merkitään
nimen ja henkilötunnuksen asemesta palve-
luntuottajan nimi ja muut palveluntuottajan
yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot, edunvalvo-
jan nimike sekä, jos palveluntuottajalla on
useampi kuin yksi yleinen edunvalvoja,
edunvalvojan järjestysnumero.

2 §

Muutosten merkitseminen

Jos asiassa, josta on tehty merkintä hol-
housasioiden rekisteriin, tapahtuu muutos, re-
kisteriin merkitään muuttunut tieto. Jos edun-
valvoja vaihtuu taikka edunvalvojan tehtävää
tai toimintakelpoisuuden rajoitusta muute-
taan, rekisteriin merkitään lisäksi, mistä al-
kaen muutos on voimassa.

Holhousasioiden rekisteriin merkitään
myös tieto päämiehen ja edunvalvojan kuole-
masta sekä, jos edunvalvojan tehtävä on la-
kannut muusta syystä, tieto edunvalvojan teh-
tävän lakkaamisesta ja lakkaamisen ajankoh-
dasta.

3 §

Edustajan tehtävän merkitseminen

Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja tur-
vapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun



lain (493/1999) 31 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun edustajan tehtävän merkitsemisessä hol-
housasioiden rekisteriin noudatetaan soveltu-
vin osin, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään.

4 §

Rekisteriin merkitsemisen ajankohta

Saatuaan holhoustoimesta annetun lain
65 §:n 3 momentissa tai maahanmuuttajien
kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta annetun lain 31 §:n 2 momentissa
tarkoitetun tuomioistuimen ilmoituksen hol-
housviranomaisen on viipymättä ja viimeis-
tään ilmoituksen saapumista seuraavana arki-
päivänä huolehdittava ilmoituksessa olevien
tietojen merkitsemisestä holhousasioiden re-
kisteriin.

Mitä 1 momentissa säädetään tietojen mer-
kitsemisestä holhousasioiden rekisteriin, on
vastaavasti sovellettava, kun holhousviran-
omainen määrää edunvalvojan holhoustoi-
mesta annetun lain 12 §:n nojalla tai kun
holhousviranomaisen ratkaisulla muutetaan
asiantilaa, josta on tehty rekisteriin merkintä.
Jos päätöstä on noudatettava vasta lainvoi-
maisena, tiedot kuitenkin merkitään rekiste-
riin vasta päätöksen saatua lainvoiman.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.
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