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1140/2019

Laki
edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 49 § sekä
muutetaan 25 ja 27 §, 41 §:n 1 momentti ja 43 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä

ovat 25 § laissa 1397/2015 ja 43 §:n 1 momentti laissa 909/2015, seuraavasti:

25 §

Toimivaltainen viranomainen

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista haetaan holhoustoimesta annetun lain 84 §:n
1 tai 2 momentissa tarkoitetulta holhousviranomaiselta. Tällöin valtuuttajaan sovelletaan,
mitä säädetään siitä, jonka etua on valvottava.

27 §

Edunvalvontavaltuutuksen rekisteröinti

Jos edunvalvontavaltuutus koskee valtuuttajan edustamista tämän taloudellisissa
asioissa, holhousviranomaisen on vahvistaessaan valtuutuksen merkittävä se holhous-
asioiden rekisteriin siten kuin Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä an-
netussa laissa (1156/2019) säädetään.

Kun tuomioistuin tekee ratkaisun, jonka vuoksi edunvalvontavaltuutus tulee merkittä-
väksi holhousasioiden rekisteriin tai jolla muutetaan asiantilaa, josta on tehty rekisteriin
merkintä, tuomioistuimen on välittömästi ratkaisun antamisen tai julistamisen jälkeen il-
moitettava siitä holhousviranomaiselle. Jos päätöstä on noudatettava vasta lainvoimaise-
na, ilmoitus tehdään kuitenkin vasta päätöksen saatua lainvoiman. Ilmoituksen tekee vii-
meksi mainitussa tapauksessa se tuomioistuin, jossa asia on viimeksi ollut esillä.

41 §

Hallintoa koskevat säännökset

Edunvalvontavaltuutuksen tai sen peruuttamisen vahvistamista ja tässä laissa tarkoitet-
tua lupaa tai velvoittamista koskevan asian ratkaisee holhousviranomaisessa esittelystä oi-
keustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oi-
keustieteen maisterin tutkinnon suorittanut virkamies, jonka tehtäviin se työjärjestyksen
mukaan kuuluu. Muutoin asia ratkaistaan holhousviranomaisessa siten kuin asian ratkai-
semisesta Digi- ja väestötietoviraston tai Ahvenanmaan valtionviraston toimivaltaan kuu-
luvassa asiassa erikseen säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 10/2019
HaVM 3/2019
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43 §

Muutoksenhaku

Holhousviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Hal-
linto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin mainitussa laissa
säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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