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Tutkimuksessa käsitellään holhoustoimesta annetun lain (442/1999, HolhTL) 39.2 §:n mukaista edunvalvojan sijoittamisvelvolli-
suutta ja siihen liittyviä ongelmakohtia. Edunvalvojan sijoittamisvelvollisuutta tutkitaan selvittämällä, mitä omaisuutta edunvalvoja 
voi ylipäätään käyttää sijoittamiseen, millaisella toiminnalla edunvalvoja täyttää sijoittamisvelvollisuutensa ja mitä seikkoja edunval-
vojan tulee ottaa huomioon valitessaan sijoituskohteita. Ongelmien suhteen tutkimuksessa keskitytään pitkälti HolhTL 34.1 §:n 13 
kohdan sallittuihin ja luvanvaraisiin sijoitustuotteisiin sekä edunvalvojan sijoittamisvelvollisuuden vähäiseen sääntelyyn. Tutkimuk-
sen tavoitteena on kartoittaa näihin liittyvät ongelmat ja etsiä niihin ratkaisuja (de lege ferenda). 
 
Edunvalvontaoikeutta on tutkittu runsaasti, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt edunvalvojan sijoittamisvelvollisuuteen (HolhTL 
39.2 §) ja sijoitustuotteiden luvanvaraisuuteen (HolhTL 34 §) liittyvät kysymykset. Nämä ovat kuitenkin mielenkiintoisia aiheita, sillä 
niihin liittyy useita ongelmia. Ongelmat johtuvat pitkälti siitä, että sijoittamista ja sijoitustuotteiden luvanvaraisuutta koskevat sään-
nökset ovat pysyneet lähes ennallaan viimeisen 20 vuoden ajan. Samaan aikaan sijoitustuotteet ovat muuttuneet, monimutkaistu-
neet ja lisääntyneet. Holhoustoimilain sääntely on jäänyt jälkeen tästä muutoksesta, sillä uudistamisen sijaan lakia on vain pyritty 
paikkailemaan muun lainsäädännön muuttuessa. Tämä on johtanut epäselvään sääntelyyn, joka ei vastaa nykyajan vaatimuksia. 
 
Tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys koskee edunvalvojan sijoittamisvelvollisuutta. Sijoitettavaksi käytettävissä oleva 
omaisuus määritellään HolhTL 38 §:n 1 momentissa ja 39 §:n 1–2 momenteissa. Tutkimuksen johtopäätökset ensimmäisen tutki-
muskysymyksen osalta voitaisiin tiivistää seuraavaan kolmen virkkeeseen. Edunvalvojalla on HolhTL 39.2 §:n mukainen sijoitta-
misvelvollisuus silloin, kun sijoitettavaksi kelpaavaa omaisuutta on päämiehellä enemmän kuin vain vähän ja tätä omaisuutta ei ole 
jo sijoitettu HolhTL 39.2 §:n edellyttämällä tavalla turvaavasti ja tuottavasti sekä päämiehen edun mukaisesti. Sijoituskohteiden 
tulisi olla turvaavia ja tuottavia kuitenkin niin, että turvaavuus on ensisijaista. Turvaavuuden ja tuottavuuden lisäksi sijoituskohteen 
tulisi olla päämiehen edun mukainen. 
 
Sijoittamisvelvollisuuteen ja sijoittamisen sääntelyyn liittyvät ongelmat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Ensinnäkin luvanvarai-
suuden määräytymiseen ja sen sääntelyyn liittyy ongelmia. Luvanvaraiset oikeustoimet on määritelty oikeustoimityypeittäin ja sen 
mukaan, millaisia riskejä niihin keskimäärin liittyy. Ongelmana on se, että esimerkiksi jotkut ei-luvanvaraiset sijoitusrahastot sisäl-
tävät enemmän riskejä kuin jotkut luvanvaraiset rahastot. Samaan kategoriaan kuuluvat oikeustoimet eivät siis ole välttämättä 
keskenään yhtä riskipitoisia, mitä voidaan pitää päämiehen edun vastaisena. Lisäksi sijoitustuotteiden luvanvaraisuutta määrittele-
vä HolhTL 34 §:n 13 kohta on monimutkainen ja epäselvä, mikä aiheuttaa edunvalvojille haasteita ja vaikeuksia. Toinen kategoria 
on luvan hakemiseen liittyvät ongelmat. Merkittävimpinä voidaan mainita se, että vain edunvalvoja voi hakea lupaa luvanvaraisiin 
oikeustoimiin ja se, että lupa voidaan kerralla myöntää vain yhteen oikeustoimeen. Säännöllinen sijoittaminen, esimerkiksi luvanva-
raiseen rahastoon, ei siis tule varsinaisesti kysymykseen. Kolmantena ongelmien kategoriana voidaan mainita sijoittamisen sään-
telyyn liittyvät ongelmat. Edunvalvojan sijoitustoimintaa ohjaa lähinnä vain HolhTL 39.2 §, jonka mukaan edunvalvojan tulisi sijoit-
taa päämiehensä omaisuus turvaavasti ja tuottavasti. Vähäisestä sääntelystä seuraa se, että edunvalvojat eivät välttämättä osaa 
sijoittaa päämiestensä omaisuutta heidän etunsa mukaisesti sekä turvaavasti ja tuottavasti. Seurauksena on myös se, että edun-
valvojat sijoittavat päämiestensä omaisuutta erilaisin periaattein ja tavoin, mikä saattaa johtaa päämiesten keskinäiseen eriarvoi-
suuteen. 
 
Tutkielmassa esitetään ratkaisuehdotuksia näihin edellä mainittuihin ongelmiin. Luvanvaraisuuteen ja sen sääntelyyn liittyviin 
ongelmiin ehdotetaan ratkaisuksi sääntelyn selkiyttämistä. Tämän tulisi tapahtua etenkin vähentämällä lakiviittauksia ja poikkeuk-
sia. Ratkaisuksi siihen, että lupa voidaan kerralla myöntää vain yhteen oikeustoimeen, esitetään ensisijaisesti HolhTL 40 §:n mu-
kaisen omaisuuden hoitosuunnitelman käyttöalan laajentamista siten, että edunvalvojan ei tarvitsisi hakea lupaa niihin sijoittami-
seen liittyviin luvanvaraisiin oikeustoimiin, jotka toteutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoitosuunnitelman käyttöalan laajenta-
minen edistäisi myös edunvalvojien sijoittamisen suunnitelmallisuutta. Ratkaisuna sijoittamisen sääntelyyn liittyviin ongelmiin esite-
tään sääntelyn tarkentamista niin, että sääntely ohjaisi tarkemmin edunvalvojien sijoittamista esimerkiksi hajauttamista koskevilla 
säännöksillä. Mallina sääntelyn tarkentamisessa voitaisiin käyttää Tanskan holhouslainsäädäntöä sekä vuonna 1971 esitettyä 
ehdotusta holhouslainsäädännön uudistamiseksi (komiteamietintö 1971: A 22). Yhdessä nämä edellä mainitut muutokset mahdol-
listaisivat päämiehen edun paremman toteutumisen omaisuuden hoitamisessa ja sijoittamisessa. 
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Liite 1 
 
Aihe: VS: Tiedustelu: edunvalvottavien määrä  
Lähettäjä: "paivi.tiainen-hyrkas@om.fi" <paivi.tiainen-hyrkas@om.fi>  
Päiväys: 27.3.2019 klo 15.20  
Vastaanottaja: <hannele.alanen@helsinki.fi>  
 
Hei Yleistietona voin kertoa  

  -  valtion edunvalvontatoimistoissa oli noin 560 henkilötyövuotta v. 2018   
  -  edunvalvojan virkoja oli noin 175 ja edunvalvontasihteerin virkoja 345   
  -  päämiehiä oli noin 37400   
  -  päämiehiä per htv noin 67   
  -  päämies määrä per edunvalvoja vaihtelee paljon alueen laajuuden, toimis-

ton henkilöstörakenteen ja tehtäväjaon mukaan 100 päämiehestä (esim. johtava 
yleinen edunvalvoja – jopa 370 päämieheen) – keskiarvo olisi noin 213   

  -  edunvalvontatehtäviä on voitu jakaa esim. erityistehtäviä, alaikäisiä jne. 
joiden työllistävyys voi olla erilainen ja vaikuttaa siihen kuinka monta päämiestä 
voi hoitaa   

Kysy mielellään tarkentavia tietoja, jotta saat varmasti oikeat arviot ja johtopäätökset. 
Ohessa myös tilinpäätöksemme, jossa tietoja, ellei sinulla sitä jo ollut. Mielelläni näkisin 
sitten valmiin gradun. Onnea työhön! t. Päivi  
 
Lähettäjä: Hannele Alanen <hannele.alanen@helsinki.fi>  
Lähetetty: keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 14.47  
Vastaanottaja: Tiainen-Hyrkäs Päivi (OM) <paivi.tiainen-hyrkas@om.fi>  
Aihe: Tiedustelu: edunvalvottavien määrä  
 
Hei,  
olen oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopistossa ja kirjoitan Pro Gradu -tutkielmaani 
edunvalvontaan liittyen. Tarvitsisin tutkielmaani tietoa siitä, kuinka paljon päämiehiä yh-
dellä yleisellä edunvalvojalla on keskimäärin. Sain yleisestä edunvalvonnasta vinkkiä, että 
oikeusministeriöstä voisi saada tilaston, johon on koottu tiedot kaikista edunvalvontatoi-
mistoista. Olisiko teillä antaa tällaisia tilastoja?  
 
Kiitän jo etukäteen avustanne ja vastauksestanne!  
Ystävällisin terveisin, Hannele Alanen  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen taustaa ja aiheen ajankohtaisuus 

Edunvalvontaoikeutta on tutkittu runsaasti sekä holhouslain (34/1898, HL) että holhoustoi-

milain (442/1999, HolhTL) aikana. Tutkimuksissa vähemmälle huomiolle on jäänyt edun-

valvojan sijoittamisvelvollisuuteen (HolhTL 39.2 §) ja sijoitustuotteiden luvanvaraisuuteen 

(HolhTL 34 §) liittyvät kysymykset. Näitä aiheita sivutaan monissa edunvalvontaan liitty-

vissä tutkimuksissa, mutta ne jäävät usein vain huomautusten varaan. Ainoa aihetta syvälli-

semmin käsittelevä tutkimus on Tanja ja Jaakko Mikkilän artikkeli ”Holhoustoimesta anne-

tun lain 34 §:n sallittujen ja luvanvaraisten sijoitusrahastosijoitusten muodostama ongelma 

holhousviranomaisen lupaharkinnassa”.1 Vähäisestä tutkimuksesta huolimatta edunvalvo-

jan sijoittamisvelvollisuus ja sijoitustuotteiden luvanvaraisuus ovat mielenkiintoisia aiheita, 

sillä niihin liittyy useita ongelmia. Tässä työssä keskitytäänkin juuri näihin ongelmiin. 

 

Holhoustoimilaki perustuu sijoittamisen sääntelyn (erityisesti HolhTL 34 § ja 39 §) osalta 

pitkälti holhouslaissa omaksuttuihin ratkaisuihin.2 Kyseiset holhoustoimilain säännökset 

ovat lain säätämisen jälkeen säilyneet pääosin ennallaan. Muutokset ovat olleet lähinnä tek-

nisiä ja niiden taustalla on yleensä ollut muiden lakien muutokset.3 Sääntely on siis osittain 

yli 20 vuotta vanhaa. Samaan aikaan sijoitustuotteet ovat muuttuneet, monimutkaistuneet ja 

lisääntyneet. Holhoustoimilain sääntely on jäänyt jälkeen tästä muutoksesta, sillä uudistami-

sen sijaan lakia on vain pyritty paikkailemaan muun lainsäädännön muuttuessa. Tämä on 

johtanut epäselvään sääntelyyn, joka ei vastaa nykyajan vaatimuksia. Esimerkiksi sijoitus-

rahastojen4 kohdalla luvanvaraisuus perustuu pääosin holhouslaissa olleeseen vastaavaan 

sääntelyyn. Sijoitusrahastot ovat kuitenkin yleistyneet sijoituskohteina vasta tällä vuositu-

hannelle, minkä vuoksi sääntely ei vastaa näitä nykyisiä markkinoita ja rahastoja.5 

 

Holhoustoimilain sijoittamista koskevien säännösten tutkiminen on aiheena ajankohtainen 

väestön ikääntymisen ja ikääntyvän väestön varallisuuden kasvun vuoksi. Vuonna 2010 yli 

                                                
1 Artikkeli on julkaistu teoksessa Luukkonen, Irene – Raulos, Ville – Sirén, Erkki – Sisula-
Tulokas, Lena (toim.), Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 40 vuotta. Helsinki 2011. 
2 HE 146/1998 vp, s. 47 ja 50. 
3 Esimerkki sijoitusrahastolain (213/2019) kokonaisuudistuksen yhteydessä HolhTL 34.1 
§:n 13 kohdan d-alakohdan pykäläviittaukset korjattiin vastaamaan uutta lakia (230/2019). 
4 ”Sijoitusrahastolla (Mutual Fund, Open End Fund) tarkoitetaan osakkeista, korkoinstru-
menteista ja muista arvopapereista koostuvaa salkkua, jonka omistavat siihen sijoittaneet 
yksityiset henkilöt, yritykset ja muut yhteisöt.” Puttonen – Repo 2011, s. 30. 
5 Puttonen – Repo 2011, s. 7–8 ja 29. 
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65-vuotiaiden osuus väestöstä oli 17,5 %. Arvion mukaan vastaava osuus vuonna 2030 on 

25,6 % ja vuonna 2060 jo 28,8 %.6 Vuonna 1987 yli 65-vuotiaiden nettovarallisuus oli noin 

50 000 euroa. Vastaava lukema vuonna 2016 oli 150 000–200 000 euroa.7 Suomalaisten 

kotitalouksien rahoitusvarat ovat yleisesti ottaen kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana. Suurimman osan rahoitusvaroista muodostavat talletukset.8 Lisäksi huomionarvoista 

on, että edunvalvottavien määrät ovat nousseet tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana.9 

 

Näiden lukujen perusteella on odotettavissa, että tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen 

tarvitsee edunvalvojaa ja erityisesti iäkkäiden päämiesten määrä kasvaa. Voidaan myös olet-

taa, että heillä on edellisiä ikäpolvia enemmän sijoitettavaksi käytettävissä olevaa omai-

suutta, jolloin sijoittaminen on ajankohtainen aihe myös edunvalvonnan aikana. Kaikkien 

tässä kappaleessa mainittujen seikkojen vuoksi on hyödyllistä tutkia, miten sijoittamista 

edunvalvonnassa on säännelty, miten sijoituskohteiden luvanvaraisuus on määritelty ja mil-

laisia muutoksia sääntely kaipaa näiltä osin, jotta se vastaisi nykypäivän ja tulevaisuuden 

tarpeita. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset, aiheen rajaus ja tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen aiheena on siis edunvalvojan sijoittamisvelvollisuus ja siihen liittyvät ongel-

mat. Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovatkin: ”Millainen on edunvalvojan HolhTL 39.2 

§:n mukainen sijoittamisvelvollisuus?” ja ”Mitä ongelmia sijoittamisvelvollisuuteen liittyy 

ja miten näitä ongelmia voidaan ratkaista?”. Ensimmäinen tutkimuskysymys toimii poh-

jana ja esikysymyksenä jälkimmäiselle tutkimuskysymykselle. Ongelmien suhteen tutki-

muksessa keskitytään pitkälti HolhTL 34.1 §:n 13 kohdan sallittuihin ja luvanvaraisiin sijoi-

tustuotteisiin sekä edunvalvojan sijoittamisvelvollisuuden vähäiseen sääntelyyn. Tutkimuk-

sen tavoitteena on kartoittaa näihin liittyvät ongelmat ja etsiä niihin ratkaisuja (de lege fe-

renda). 

                                                
6 Tilastokeskus 2015, liitetaulukko 1. URL: http://www.stat.fi/til/vaenn/2015/vaenn_2015_ 
2015-10-30_tau_001_fi.html. Luettu 24.3.2019. 
7 Vaihteluväli johtuu siitä, että tilastossa on eroteltu 65–74 –vuotiaat sekä yli 74 –vuotiaat. 
Tilastokeskus 2018a, s. 11. URL: https://www.stat.fi/til/vtutk/2016/vtutk_2016_2018-06-
05_fi.pdf. Luettu 25.3.2019. 
8 Tilastokeskus 2018b, liitekuvio 1. URL: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/03/rtp_ 
2018_03_2018-12-21_kuv_001_fi.html. Luettu 26.3.2019. 
9 Maistraatin tilastot: Voimassaolevat edunvalvonnat ja edunvalvontavaltuutukset kuukau-
sittain. URL: https://www.maistraatti.fi/Palvelut/Mare/. Luettu 19.4.2019. 
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Aihetta on rajattu mielekkään kokonaisuuden saavuttamiseksi. Ensinnäkin työssä keskity-

tään vain täysi-ikäisiin päämiehiin, joten alaikäiset on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 

Toiseksi työssä ei käsitellä lain edunvalvontavaltuutuksesta (648/2007, EVVL) mukaista 

edunvalvontaa.  Sijoituskohteiden osalta työ on rajattu HolhTL 34.1 §:n 13 kohdassa ja sen 

a–f -alakohdissa mainittuihin sijoituskohteisiin.10 Näistä kuitenkin perinteinen rahalainan 

antaminen jää työssä myöhemmin vain maininnan varaan, sillä kyse ei ole samalla tavalla 

sijoittamisesta kuin muissa 13 kohdassa mainituissa oikeustoimissa. Tutkimuksen ulkopuo-

lelle on rajattu myös vakuutukset sijoituskohteina.11 Näin ollen, kun tässä työssä puhutaan 

sijoituskohteista, tarkoitetaan HolhTL 34.1 §:n 13 kohdassa ja sen a–f alakohdissa mainittuja 

sijoitustuotteita edellä mainituin poikkeuksin. HolhTL 34.1 §:n 13 kohdan kattamat sijoitus-

tuotteet määritellään kappaleessa 5.4.  

 

Tutkimus on kirjoitettu päämiehen näkökulmasta, sillä työn johtavana periaatteena on pää-

miehen etu. Työn tutkimusmenetelmänä on lainoppi eli oikeusdogmatiikka, jonka tarkoituk-

sena on tulkita ja systematisoida voimassa olevaa oikeutta. Lisäksi kappaleessa 7.3 tutki-

musmenetelmänä on oikeusvertailu oikeusdogmaattisella painotuksella, sillä kappaleessa 

tutkitaan, miten edunvalvonnan aikaista sijoittamista on säännelty muissa Pohjoismaissa.12 

 

1.3 Lähdeaineisto 

Pääasiallisena lähteenä tutkimuksessa on käytetty kotimaista oikeuskirjallisuutta edunval-

vonta- ja vanhuusoikeuden aloilta. Tutkimuksessa on hyödynnetty kirjallisuutta myös sijoi-

tustuotteista sekä muilta oikeudenaloilta. Sijoittamisen osalta työssä on viitattu sekä suoma-

laiseen että kansainväliseen aineistoon. Kappaleessa 7.3 lähteinä on kotimaisen aineiston 

lisäksi käytetty pohjoismaista lainsäädäntöä, kirjallisuutta sekä esitöitä.  

 

Työssä on viitattu runsaasti holhouslain ja holhoustoimilain esitöihin sekä holhouslainsää-

dännön uudistamiseen liittyviin mietintöihin ja ehdotuksiin. Holhoustoimea koskeva lain-

säädäntö koki kokonaisuudistuksen lain holhoustoimesta tultua voimaan vuonna 1999. Tä-

hän johtanut lainsäädäntöprosessi kesti kymmeniä vuosia, joiden aikana ehdittiin valmistella 

                                                
10 Näin ollen esimerkiksi asunto-osakkeita ja kiinteistöjä sijoituskohteina ei käsitellä tässä 
tutkimuksessa.  
11 Vakuutuksista sijoituskohteina ks. Jokela – Lammi – Lohi – Silvola 2009, s. 93–142. 
12 Husa – Mutanen – Pohjolainen 2008, s. 20 ja 24. 
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useita komiteamietintöjä ja ehdotuksia.13 Kokonaisuudistuksesta huolimatta nykyisessä 

laissa on paljon yhteneväisyyksiä edeltäjäänsä, sillä osa holhouslain säännöksistä muotoil-

tiin uudelleen ja osa siirrettiin sellaisenaan holhoustoimilakiin.14 Holhouslain aikaisesta kir-

jallisuudesta ja oikeuskäytännöstä on siis apua tulkittaessa joitakin holhoustoimilain sään-

nöksiä, mitä on hyödynnetty tässä tutkimuksessa.  

 

Oikeuskäytännön osalta työssä on viitattu korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oi-

keuden, hallinto-oikeuksien sekä Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisuihin viimeisen sa-

dan vuoden ajalta. Lisäksi tutkimuksessa on käsitelty eduskunnan oikeusasiamiehen ratkai-

suja. Niiden osalta tulee ottaa huomioon, että kyseessä on sallittu oikeuslähde eikä niillä ole 

samaa merkitystä ja asemaa kuin tuomioistuinratkaisuilla. Oikeusasiamiehen ratkaisut sisäl-

tävät kuitenkin hyödyllistä informaatiota siitä, miten viranomaiset todellisuudessa toimivat 

ja onko heidän toimintansa lainmukaista.15 Ratkaisuissa on myös hyviä esimerkkejä käytän-

nön ongelmista.  

 

1.4 Tutkielman rakenne 

Aluksi tutkimuksessa käsitellään edunvalvontaoikeuteen liittyviä peruskysymyksiä eli edun-

valvojan määräämisen edellytyksiä, edunvalvonnan eri muotoja sekä edunvalvontaa talou-

dellisten asioiden hoitamisena. Seuraavassa luvussa määritellään kaksi edunvalvontaoikeu-

den tärkeintä periaatetta eli päämiehen etu ja itsemääräämisoikeus. Käsiteltäväksi valittiin 

nämä periaatteet, koska ne ovat merkityksellisiä tutkimuksen aiheen käsittelyn kannalta.16 

Kaksi ensimmäistä lukua luovat teoreettista pohjaa tutkimuskysymysten käsittelylle. 

 

Periaatteiden käsittelyn jälkeen paneudutaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli edun-

valvojan sijoittamisvelvollisuuteen. Ensinnäkin tutkitaan, mitä omaisuutta edunvalvoja voi 

ylipäätään käyttää sijoittamiseen. Toiseksi selvitetään, millaisella toiminnalla edunvalvoja 

                                                
13 Erityisesti KM 1971: A 22, KM 1974:117 ja KM 1989:50. Kaikki mietinnöt ja ehdotuk-
set eivät johtaneet lainsäädäntötoimenpiteisiin, mikä on otettu huomioon lähdeaineistoa 
hyödynnettäessä. 
14 Saarenpää 2000, s. 143. 
15 Eduskunnan oikeusasiamiehen valvoo, että päämiesten perus- ja ihmisoikeudet toteutu-
vat edunvalvonnan aikana. Husa – Mutanen – Pohjolainen 2008, s. 68–69 ja Tornberg 
2012, s. 142. 
16 Tutkimatta jää esimerkiksi ihmisarvon kunnioittaminen. Ks. aiheesta tarkemmin Torn-
berg 2012, s. 222–224. 
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täyttää holhoustoimilain asettaman sijoittamisvelvollisuuden. Lopuksi selvitetään, mitä seik-

koja edunvalvojan tulee ottaa huomioon valitessaan sijoituskohteita. Seuraavassa luvussa 

keskitytään sijoitustuotteiden luvanvaraisuuteen. Aluksi käsitellään yleisesti oikeustoimen 

luvanvaraisuuteen liittyviä kysymyksiä, minkä jälkeen tutkitaan, miten luvanvaraiset oi-

keustoimet on määritelty ja valittu. Viimeisessä kappaleessa syvennytään sijoitustuotteiden 

luvanvaraisuuteen liittyviin erityiskysymyksiin. 

 

Luvussa kuusi tutkitaan sijoittamiseen ja sijoitustuotteiden luvanvaraisuuteen liittyviä on-

gelmakohtia. Seuraavassa luvussa pyritään puolestaan löytämään niihin ratkaisuja. Tässä 

hyödynnetään vuoden 1971 ehdotusta holhouslainsäädännön uudistamiseksi (komiteamie-

tintö 1971: A 22) sekä oikeusvertailua muihin Pohjoismaihin, lukuun ottamatta Islantia. Lo-

puksi ratkaisuehdotukset kootaan yhteen ja niistä valitaan kolme realistisinta ja päämiehen 

edun mukaisinta uudistusta de lege ferenda. 

 

2 Yleistä edunvalvonnasta 

2.1 Edunvalvojan määräämisen edellytykset 

Edunvalvonnalla pyritään turvaamaan sellaisten henkilöiden oikeudet ja edut, jotka eivät 

kykene niistä itse huolehtimaan (HolhTL 1 §). Koska edunvalvojan määräämisellä puututaan 

vahvasti henkilön itsemääräämisoikeuteen, on laissa määritelty sille tarkat edellytykset. 

Täysi-ikäiselle edunvalvoja voidaan määrätä vain HolhTL 8 §:n mukaisissa tilanteissa: 

 

”Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle, joka sairauden, hen-

kisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaa-

van syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itse-

ään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule 

asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin.” 

 

Edunvalvojan tarpeen ja määräämisen edellytysten arvioiminen jakaantuu siis ikään kuin 

kahteen osaan: kykenemättömyyteen ja välttämättömyyteen.17 Ensimmäinen edellytys on 

siis kykenemättömyys huolehtia eduistaan tai asioistaan ja sen tulee johtua laissa mainituista 

                                                
17 HolhTL 8.2 § edellyttää myös, ettei henkilö vastusta edunvalvontaa. Poikkeuksellisissa 
tilanteissa edunvalvoja voidaan kuitenkin määrätä henkilön vastustuksesta huolimatta. 
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syistä, mikä osoitetaan useimmissa tapauksissa lääkärintodistuksella.18 Pelkkä lääkärin diag-

noosi, esimerkiksi muistisairaudesta, ei kuitenkaan yksinään riitä toimintakelpoisuuden ra-

joittamiseen. Sen lisäksi tulee arvioida, miten sairaus vaikuttaa kykyyn hoitaa taloudellisia 

asioita.19 Edunvalvonta on laissa selkeästi tarkoitettu vain terveyteen liittyvää kykenemättö-

myyttä varten, joten se ei voi tulla kyseeseen siksi, että henkilöllä ei ole asioiden hoita-

miseksi riittäviä tietoja ja taitoja. 

 

Kykenemättömyyden lisäksi tulee arvioida, onko henkilöllä asioita, jotka tarvitsevat hoitoa 

ja olisiko edunvalvonta niiden hoitamiseen ainoa mahdollinen keino. Toinen edunvalvojan 

määräämisen edellytys on siis välttämättömyys.20 Tällaisia edunvalvontaan nähden ensisi-

jaisia ja kevyempiä keinoja asioiden hoitamiseksi ovat ainakin toimintakykyisenä tehdyt val-

takirjat21, ohjeet ja sopimukset22 sekä välitystilijärjestelyt.23 Esimerkiksi tilanteessa, jossa 

henkilö ymmärtää vielä taloudellisia asioita, mutta ei liikuntakyvyn heikentymisen vuoksi 

kykene hoitamaan niitä itse, ei edellytys välttämättömyydestä täyttyisi. Tämä johtuu siitä, 

että tavallinen valtakirja olisi riittävä asioiden hoitamiseksi. Edellä mainittujen lisäksi myös 

edunvalvontavaltuutus on tavalliseen edunvalvontaan nähden vaihtoehto, jos se on jo saa-

tettu voimaan tai se tullaan vahvistamaan lähiaikoina.24  On syytä huomauttaa, että negotio-

rum gestio eli asiainhuolto (kauppakaari (3/1734) 18:10) ei ole varsinainen vaihtoehto edun-

valvonnalle, vaan sitä voidaan käyttää vain kiireellisissä ja poikkeuksellisissa tilanteissa en-

nen edunvalvojan määräämistä.25 

 

                                                
18 Välimäki 2008, s. 37–38.  
19 HE 146/1998 vp, s. 36 ja Mäki-Petäjä-Leinonen LM 2018, s. 4. 
20 Edunvalvonnan edellytyksiä selvennettiin vuonna 2009 voimaan tulleella muutoksella, 
jossa lisättiin holhoustoimilakiin tämä edellytys muista käytettävissä olevista keinoista. 
Muutoksen tarkoituksena oli täsmentää sitä, että edunvalvonta on nimenomaan viimesijai-
nen keino. HE 45/2008 vp, s. 17. 
21 Oikeustoimilain tulkintojen mukaan valtuutus jää voimaan, vaikka valtuuttaja ei pystyisi 
valvomaan valtuutettua heikentyneen ymmärryksensä vuoksi. HE 52/2006 vp, s. 9. 
22 Esimerkkinä toimintakykyisenä tehdyistä sopimuksista ovat omaisuudenhoitojärjestelyt. 
Ks. KKO 2009:7. 
23 Välitystilijärjestelyssä sosiaalihuollon toimielimelle tilitetään suoraan henkilön saama 
etuus, jonka toimielin käyttää henkilön elatuskustannuksiin. HE 45/2008 vp, s. 17 ja Tuu-
nainen 2009, s. 82. 
24 Antila 2007, s. 20 ja Välimäki 2008, s. 37. Poikkeuksista ks. Antila 2007, s. 21–22. 
25 Lohi 2012, s. 133, Kangas 2013, s. 194 ja Tornberg – Kuuliala 2015, s. 47. Ks. myös 
KKO 2011:67. 
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Edunvalvonnan viimesijaisuutta on käsitelty tapauksessa KKO 2009:7. Siinä kaikki oikeus-

asteet katsoivat, ettei edunvalvontaan määräämisen edellytykset täyttyneet, sillä A:n talou-

delliset asiat oli järjestetty muuten riittävällä tavalla. A:lla oli huomattava omaisuus, joka 

sisälsi kiinteistöjä ja sijoitusomaisuutta. Kiinteistöt olivat puolison kanssa yhteisomistuk-

sessa. Muuta sijoitusomaisuutta, joka käsitti rahasto-osuuksia, talletuksia sekä osakesijoi-

tuksia, hoiti pankki sekä ulkomainen sijoitusyhtiö. A:n pojalla oli lisäksi valtuutus hoitaa 

isänsä juoksevia raha-asioita sekä seurata sijoitusten kehittymistä.  

 

Tapauksessa oli kiistattomasti lääketieteelliset perusteet edunvalvojan määräämiselle eli 

edellytys kykenemättömyydestä täyttyi. Koska A:n etu ei kuitenkaan ollut vaarassa ja omai-

suudenhoito oli järjestetty riittävällä sekä hänen itsensä päättämällään tavalla, ei tarvetta 

edunvalvojan määräämiselle ollut. Riittävää KKO:n mielestä oli se, että asiat oli pääosin 

järjestetty asianmukaisesti eikä muu omaisuus ollut vaarassa A:n edun vastaisesti. Ratkai-

sussa painotettiin itsemääräämisoikeuden merkitystä sekä sitä, että taloudellisten etujen vaa-

rantumisen tulee olla konkreettista. Lisäksi tapaus korostaa välttämättömyyden edellytystä 

eli sitä, että edunvalvontaan tulee turvautua vain silloin, kun muut keinot eivät ole riittäviä.26 

Välttämättömyys ei tässä tapauksessa siis täyttynyt, joten edunvalvojaa ei voitu määrätä. 

 

Hovioikeuden erimielinen jäsen olisi kuitenkin määrännyt A:lle edunvalvojan. Hän katsoi, 

ettei A:n etu ollut turvattu kuten HolhTL 37 §:ssä edellytetään, koska tämä ei voinut valvoa 

vanhoja valtuutuksiaan. Oksanen on perustellusti kritisoinut tätä kantaa siitä, että kyseinen 

säännös sääntelee edunvalvojan toimintavelvollisuuksia eikä edunvalvojan määräämisen 

edellytyksiä. Tämän vuoksi asioiden hoidon tilaa edunvalvojaa määrättäessä ei voida arvi-

oida HolhTL 37 §:n asettamalla mittapuulla.27  

 

Edunvalvojan määräämiseksi kykenemättömyyden ja välttämättömyyden tulee siis täyttyä 

samanaikaisesti. Edellytyksiä ei tule kuitenkaan arvioida erillään toisistaan, vaan aina tulee 

arvioida myös kokonaisuutta.28 On syytä korostaa, että henkilön edunvalvonnan tarvetta 

sekä edellytysten täyttymistä tulee arvioida vain hänen näkökulmastaan. Esimerkiksi peril-

listen tarpeilla ja toiveilla ei ole arvioinnissa merkitystä.29 

                                                
26 Oksanen Oikeustieto 2009a, s. 7 ja Tuunainen 2009, s. 82–83. 
27 Oksanen Oikeustieto 2009a, s. 7. 
28 Oksanen Oikeustieto 2009a, s. 9. 
29 KKO 2009:7 kohta 8. 
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2.2 Edunvalvonnan eri muodot 

Edunvalvoja määrätään eri muodoissa sen mukaan, kuinka paljon päämiehen toimintakel-

poisuutta30 on tarve rajoittaa. Saarenpää on esittänyt erilaiset vaihtoehdot tuomioistuimen 

määräämistä edunvalvojista kuusiportaisena mallina. Alhaalta ylöspäin nämä ovat erityinen 

tukeva edunvalvoja, yleinen tukeva edunvalvoja, erityinen yhteistoimiva edunvalvoja, ylei-

nen yhteistoimiva edunvalvoja, erityinen sivuuttava edunvalvoja ja yleinen sivuuttava edun-

valvoja. Päämiehen toimintakelpoisuutta rajoitetaan sitä enemmän mitä korkeammalle por-

taikossa edetään.31 

 

Yleisin edunvalvonnan muoto ja lievimmin toimintakelpoisuutta rajoittava on HolhTL 8 §:n 

mukainen tukeva edunvalvoja eli niin kutsuttu perusmääräys, jonka myötä päämiehen toi-

mintakelpoisuutta ei rajoiteta, vaan hän voi tapauskohtaisesti harkittavan toimintakelpoisuu-

tensa rajoissa tehdä oikeustoimia (HolhTL 14 §).32 Toimintakelpoisuuden arvioinnissa on 

kiinnitettävä huomiota kyseessä olevaan oikeustoimeen. Henkilöä koskevia asioita päämies 

yleensä ymmärtää ymmärryksensä heikentyessä paremmin kuin taloudellisia asioita, jotka 

ovat usein monimutkaisia. Esimerkiksi sijoittamiseen liittyvät kysymykset saattavat olla 

hankalia myös tavallisille toimintakelpoisille henkilöille.33 

 

Perusmääräyksen myötä edunvalvojalla ja päämiehellä on rinnakkainen kelpoisuus. Kyse on 

tukevasta edunvalvonnasta, sillä edunvalvojan tarkoitus on auttaa päämiestään taloudellisten 

asioiden hoidossa. Kun päämiehen kaikki taloudelliset asiat kuuluvat edunvalvojan kelpoi-

suuden piiriin käytetään nimitystä yleinen tukeva edunvalvoja. Mikäli kelpoisuutta on rajoi-

tettu koskemaan vain tiettyä oikeustoimea, on kyse erityisestä tukevasta edunvalvojasta 

(HolhTL 8.3 §).34  

 

Vaikka perusmääräyksen myötä päämiehen toimintakelpoisuutta ei rajoitetakaan, johtavat 

holhoustoimilain muut säännökset kuitenkin siihen, että päämies tosiasiallisesti menettää 

osan siitä. Esimerkkinä tästä on tilinkäyttöoikeuksien rajoitus, sillä HolhTL 31.2 §:n nojalla 

                                                
30 Toimintakelpoisuudesta voidaan käyttää myös termiä oikeustoimikelpoisuus. Selvyyden 
vuoksi tässä työssä käytetään vain termiä toimintakelpoisuus. HE 146/1998 vp, s. 86. 
31 Lisäksi Saarenpää erottelee omakseen HolhTL 12 §:n mukaisen tahdonvaltaisen edun-
valvonnan. Saarenpää 2000, s. 156–170 ja Saarenpää 2005, s. 308. 
32 HE 146/1998 vp, s. 19 ja 34 sekä Kangas 2013, s. 186–187. 
33 Mäki-Petäjä-Leinonen – Juva 2015, s. 14. 
34 Välimäki 2008, s. 30. 
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edunvalvojalla on oikeus päättää siitä, voiko päämies nostaa varoja tililtään. Myös HolhTL 

31.1 § rajoittaa tosiasiallisesti edunvalvottavan toimintakelpoisuutta, sillä sen mukaan edun-

valvojan hoidossa olevaan omaisuuteen kuuluva saatava voidaan suorittaa pääsääntöisesti 

vain hänelle tai hänen määräämälleen tilille. 

 

Mikäli perusmääräyksen ei katsota olevan riittävä, voidaan sitä täydentää HolhTL 18.1 §:n 

mukaisilla toimintakelpoisuuden rajoituksilla, minkä myötä päämies voi tehdä tiettyjä oi-

keustoimia vain yhdessä edunvalvojansa kanssa. Kyseessä on yleinen tai erityinen yhteistoi-

miva edunvalvoja riippuen siitä, kuuluuko edunvalvojan toimivaltaan kaikki päämiehen ta-

loudelliset asiat vai vain tietty omaisuus.35 YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopi-

muksen 12 artiklan 3 kohdassa sekä sitä koskevissa tulkinnoissa korostetaan itsenäisen pää-

töksenteon tukemista. Tuetun päätöksenteon tulisi olla ensisijaista suhteessa sellaiseen jär-

jestelmään, jossa päätökset tehdään henkilön puolesta.36 Tukevan ja yhteistoimivan edun-

valvojan voidaan katsoa vastaavan tällaista tuettua päätöksentekoa, sillä heidän tarkoitukse-

naan on toimia päämiehen rinnalla ja apuna. 

 

Päämiehen ja edunvalvojan yhteistoiminta on lievin mahdollinen tapa rajoittaa edunvalvot-

tavan toimintakelpoisuutta. Lain esitöissä on korostettu, että rajoitus on tarkoitettu lähinnä 

niitä tilanteita varten, joissa päämies toteuttaa oman etunsa vastaisia oikeustoimia. Kritee-

rinä rajoitukselle on siis päämiehen taloudellisten etujen vaarantuminen. Yhteistoimintavel-

voite voi olla tarpeellista määrätä esimerkiksi, kun päämies ottaa toistuvasti velkaa tai sijoit-

taa rahojaan riskipitoisiin ja arveluttaviin sijoituskohteisiin. Näissä tapauksissa päämiehen 

taloudellinen etu on vaarassa ja toimintakelpoisuuden rajoittamiselle päämiehen edun ni-

missä on perusteita. Päämiehen etu voi toisaalta vaarantua myös siksi, että tämä on passiivi-

nen eikä suostu yhteistyöhön edunvalvojansa kanssa. Etujen vaarantumiseen ei siis tarvita 

välttämättä päämiehen aktiivisia toimia, vaan joskus myös passiivisuus voi olla riittävää.37 

 

Jos HolhTL 18.1 §:n 1 kohdan mukainen rajoitus ei ole riittävä turvaaman päämiehen etua 

ja päämiehen taloudelliset edut ovat vaarassa, antaa HolhTL 18.1 §:n 2 kohta puolestaan 

                                                
35 Saarenpää 2000, s. 168–169 ja Välimäki 2008, s. 43. 
36 Valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja 
sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja sen valinnaisen 
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 
voimaantulosta 27/2016 ja CRPD/C/GC/1, kohta 16–17. 
37 KKO 2005:2, kohta 5. 
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mahdollisuuden rajoittaa päämiehen toimintakelpoisuutta siten, ettei hänellä ole lainkaan 

kelpoisuutta tiettyyn oikeustoimeen tai vallita tiettyä omaisuutta. Tällaisissa tapauksissa voi-

daan edunvalvojasta käyttää nimitystä erityinen sivuuttava edunvalvoja tai erityinen yksin 

toimiva edunvalvoja.38 Esitöissä on korostettu, ettei näillä rajoituksilla voida rajoittaa pää-

miehen toimintaa enempää kuin vajaavaltaiseksi julistamisella olisi mahdollista.39 HolhTL 

18.1 §:n 2 kohdan mukaisella rajoituksella ei siis voida esimerkiksi rajoittaa päämiehen oi-

keutta tehdä tavanomaisia oikeustoimia (HolhTL 24 §).  

 

HolhTL 18.1 §:n 2 kohdan nojalla määrätty vallintaoikeuden rajoitus koskee vain yksilöityä 

omaisuutta. Se ei siis ulotu tällaisen omaisuuden sijaan tulleeseen omaisuuteen. Jos rajoitus 

on esimerkiksi määritelty niin, ettei päämiehellä ole kelpoisuutta myydä omistamaansa kiin-

teistöä, ei sen myynnin jälkeen saatua rahasummaa koske sama rajoitus. Mikäli sijaan tullut 

omaisuus on kuitenkin saman lajista kuin rajoituksen alainen omaisuus, koskee se myös tätä 

sijaan tullutta omaisuutta.40 Jos siis rajoitus koskee esimerkiksi päämiehen autoa, ulottuu se 

koskemaan myös tämän tilalle hankittua uutta autoa. 

 

Mikäli edellä mainitut keinot eivät riitä turvaamaan päämiehen asemaa ja etua, voidaan hä-

net julistaa vajaavaltaiseksi (HolhTL 18.1 §:n 3 kohta). Vajaavaltaisella ei ole pääsääntöi-

sesti toimintakelpoisuutta taloudellisiin asioihin eikä hänellä ole oikeutta vallita omaa omai-

suuttaan. Tähän pääsääntöön on kuitenkin olemassa poikkeuksia (HolhTL 24–25 §), joissa 

otetaan huomioon esimerkiksi vajaavaltaisen omat ansiot sekä tavanomaiset oikeustoimet.41 

  

Vajaavaltaiseksi julistamista harkittaessa voidaan ottaa huomioon vain päämiehen etu. Ai-

noa syy vajaavaltaiseksi julistamiseen ei siis voi olla esimerkiksi edunvalvojan työn helpot-

taminen.42 Lisäksi tulee ottaa huomioon, että henkilö voidaan julistaa vajaavaltaiseksi vain, 

kun on olemassa konkreettinen vaara tämän etujen vaarantumisesta taikka omaisuuden hä-

viämisestä. Vajaavaltaiseksi julistaminen ei siis voi olla ennakoivaa, kun vaara ei ole vielä 

konkretisoitunut.43 

 

                                                
38 Saarenpää 2000, s. 170. 
39 HE 146/1998 vp, s. 37. 
40 HE 146/1998 vp, s. 37. 
41 Välimäki 2008, s. 47. Poikkeuksista tarkemmin ks. Välimäki 2008, s. 52–53. 
42 Saarenpää 2005, s. 309. 
43 Kangas 2005a, s. 23 ja KKO 2005:2 kohta 4. 
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Ratkaisun KKO 2005:2 mukaan henkilöä ei voida julistaa vajaavaltaiseksi, mikäli tämä elää 

säästeliäästi, sillä hän ei vaaranna omia etujaan. Vertailukohdaksi voidaan ottaa päinvastai-

set tapaukset Ruotsista, joissa päämiehet olivat toimineet holtittomasti, eläneet yli varojensa 

sekä käyttäneet rahojaan järjettömiin kohteisiin. Näissä tapauksissa päädyttiin siihen, että 

päämiehelle määrättiin asiainhoitaja (förvaltare), jonka myötä hän menetti pääosin toimin-

tatoimikelpoisuutensa.44 Ruotsalaisten prejudikaattien ero tähän suomalaiseen tapaukseen 

oli siinä, että päämiehet olivat konkreettisesti aiheuttaneet vahinkoa itselleen ja omaisuudel-

leen, kun taas KKO:n käsiteltävänä olleessa tapauksessa vaara ei ollut vielä konkretisoitunut. 

Vajaavaltaiseksi julistaminen olisi Suomessa todennäköisesti mahdollista ruotsalaisia preju-

dikaatteja vastaavissa tapauksissa. 

 

Edellä esitellyt päämiehen toimintakelpoisuuteen kohdistuvat rajoitukset eivät saa olla ko-

vempia kuin on tarpeen (HolhTL 18.4–5 §), mitä on korostettu lain lisäksi holhoustoimilain 

esitöissä.45 Tätä edellytystä voidaan kutsua suhteellisuusperiaatteeksi. Myös Euroopan neu-

voston suosituksessa on korostettu sitä, että toimintakelpoisuuteen puuttumisen tulisi olla 

asteittaista ja niin vähäistä kuin kussakin tilanteessa on mahdollista. Suosituksen mukaan 

tärkeitä periaatteita toimintakelpoisuuden rajoittamista harkittaessa ovat itsemääräämisoi-

keuden suojelu, tarpeellisuus ja suhteellisuus.46  

 

HolhTL 18.1 §:n 1–3 kohtien käyttäminen onkin suhteellisuusperiaatteen noudattamisen 

vuoksi melko poikkeuksellista. Tätä tukevat myös tilastot, sillä vuoden 2018 lopussa vajaa-

valtaisia oli 679 kpl ja toimintakelpoisuutta oli osittain rajoitettu 601 päämiehen kohdalla, 

kun samaan aikaan edunvalvonnassa oli yhteensä 74 717 henkilöä. Vajaavaltaisuuksien ja 

toimintakelpoisuuden osittaisten rajoitusten määrät ovat myös vähentyneet melko tasaisesti 

viimeisen 10 vuoden aikana.47 

 

 

 

                                                
44 NJA 1992:721, NJA 1992:722 ja Kangas 2005a, s. 24–25. 
45 HE 146/1998 vp, s. 18, 29–30 ja 36. 
46 Suositus No R (99) 4, periaatteet 3, 5 ja 6. Ks. myös CRPD/C/GC/1, kohta 18. 
47 Maistraatin tilastot: Toimintakelpoisuuksien rajoitukset. URL: https://www.maist-
raatti.fi/Palvelut/Mare/. Luettu 30.3.2019. Maistraatin tilastot: Voimassaolevat edunval-
vonnat ja edunvalvontavaltuutukset kuukausittain. URL: https://www.maistraatti.fi/Palve-
lut/Mare/. Luettu 30.3.2019. 
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2.3 Edunvalvonta taloudellisten asioiden hoitamisena 

Holhoustoimen perimmäinen tarkoitus on pitää huolta päämiesten taloudellisista eduista ja 

omaisuudesta.48 Edunvalvonnassa onkin korostetusti kyse taloudellisten asioiden hoitami-

sesta. Henkilöä koskevat asiat ovat vain toissijaisia (HolhTL 1 § ja 8 §), sillä ne kuuluvat 

pääosin huollon piiriin.49 Esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa on korostettu, että taloudelliset 

asiat tulee ymmärtää laajasti. Niihin kuuluvat omaisuuden vallinta sekä edunvalvojan kel-

poisuus edustaa päämiestään taloudellisiin asioihin liittyvissä oikeustoimissa. Lisäksi talou-

dellisiin asioihin voidaan lukea ainakin omaisuuden hoitaminen, taloudellisten etujen valvo-

minen sekä taloudellisesti merkitykselliset oikeustoimet. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan 

sellaisia oikeustoimia, jotka koskevat sekä taloudellisia että henkilöä koskevia asioita.50 Esi-

merkiksi päämiehen hoitoa koskevat järjestelyt ovat tällaisia. Pohjimmiltaan kyse on pää-

miehen henkilöä koskevasta asiasta eli hänen terveydestään, mutta hoitomuotoa päätettäessä 

on otettava huomioon myös taloudellisia seikkoja. 

  

Taloudelliset asiat toistuvat useissa holhoustoimilain säännöksissä. Esimerkiksi HolhTL 18 

§:n mukaan toimintakelpoisuuden rajoittamisen edellytyksenä on, ettei henkilö kykene hoi-

tamaan taloudellisia asioitaan. Myös edunvalvojan kelpoisuuden alassa korostetaan talou-

dellisia asioita, sillä yleinen kelpoisuus kattaa päämiehen omaisuutta ja taloudellisia asioita 

koskevissa oikeustoimissa edustamisen (HolhTL 29.1 §). Henkilöä koskevat asiat kuuluvat 

edunvalvojan kelpoisuuden piiriin vain silloin, kun päämiehen ymmärrys ei riitä näiden asi-

oiden hoitamiseen (HolhTL 29.2 §). Kun pohditaan sitä, onko kyse taloudellisesta vai hen-

kilöä koskevasta asiasta, tulee ottaa huomioon ” – – mikä on oikeustoimen tai muun asian 

olennainen sisältö ja syntyykö siitä päämiehelle huomattavia taloudellisia velvoitteita.”51. 

Tarkkoja rajauksia taloudellisiin ja muihin asioihin on mahdotonta tehdä ennakollisesti ja 

täsmällisesti. Ratkaisu on siis tehtävä aina tapauskohtaisesti. 

                                                
48 LaVM 20/1998 vp, s. 3.  
49 HE 146/1998 vp, s. 29. Erottelu taloudellisiin ja muihin asioihin on suomalaisessa hol-
housoikeudessa melko tuore ratkaisu, sillä holhouslaissa nämä eroteltiin toisistaan vasta 
vuoden 1984 uudistuksen myötä. Helin LM 2001, s. 1073. 
50 HE 146/1998 vp, s. 29 ja 42 sekä Välimäki 2008, s. 17–18. Saarenpää katsoo, että talou-
delliset asiat tulee ymmärtää joustavana terminä. Saarenpää 2000, s. 148–150. 
51 Helin LM 2001, s. 1085. Erottelulla taloudellisiin ja henkilöä koskeviin asioihin on mer-
kitystä erityisesti silloin, jos edunvalvottavalle määrätään kaksi edunvalvojaa: toinen hoita-
maan taloudellisia asioita ja toinen henkilöä koskevia asioita. Ks. KKO 1938 II 170 ja 
KKO 1981 II 58. 
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Vaikka holhoustoimilaissa korostetaan taloudellisia asioita, eivät henkilöä koskevat asiat jää 

täysin huomiotta. Niiden osalta tärkein säännös on HolhTL 42 §, jonka nojalla edunvalvojan 

tulee huolehtia päämiehensä hoidosta ja huollosta. Tällä on merkitystä etenkin sellaisten va-

kavasti sairaiden edunvalvottavien kohdalla, jotka eivät ymmärrä lainkaan omaan ter-

veyteensä liittyviä asioita. HolhTL 29.3 §:ssä on mainittu sellaiset oikeustoimet, jotka ovat 

niin henkilökohtaisia, ettei edunvalvoja voi toimia missään tilanteissa päämiehensä puolesta. 

Esimerkiksi isyyden tunnustaminen on tällainen oikeustoimi. 

 

3 Periaatteet edunvalvontaoikeudessa 

3.1 Päämiehen etu 

3.1.1 Päämiehen edun määritelmä 

Yksi edunvalvontaoikeuden pääperiaatteista on päämiehen etu.52 Se on arvoperiaate, johon 

koko holhouslainsäädäntö perustuu ja, jonka edistämiseen holhoustoimilain säännöksillä 

tähdätään.53 Päämiehen edun turvaaminen taloudellisissa asioissa on koko holhoustoimen 

tarkoitus (HolhTL 1.1 §), minkä vuoksi sitä on oikeuskirjallisuudessa nimitetty holhoustoi-

men erityiseksi tarkoitukseksi.54 Se on myös osa edunvalvojan velvollisuuksia ja Sarjan mu-

kaan hyvään edunvalvontatapaan kuuluu merkittävänä osana päämiehen edun toteuttami-

nen.55 

 

Arvoperiaatteen lisäksi päämiehen etu on myös ratkaisuperiaate. Edunvalvojan tulisikin 

käyttää päämiehen etua aina mittapuuna, kun hän pohtii erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vä-

lillä. Päämiehen etu toimii ratkaisuperiaatteena esimerkiksi edunvalvojaa määrättäessä, jol-

loin voidaan ottaa huomioon vain päämiehen eikä muiden tahojen etua. Toinen esimerkki 

on luvan myöntäminen HolhTL 34 §:n mukaiseen oikeustoimeen, sillä holhousviranomai-

nen voi myöntää luvan vain, jos oikeustoimi on päämiehen edun mukainen (HolhTL 35 §).56  

 

Lähtökohtana päämiehen edun määrittämisessä tulee olla lainsäätäjän tahto, lainsäädäntö ja 

sen asettamat rajoitukset.57 Näiden asettamissa rajoissa edunvalvojan tulee valita se ratkaisu, 

                                                
52 Tornberg 2012, s. 244. 
53 Kangas 2005b, s. 148. 
54 Heikkinen – Heusala – Mäkelä – Nuotio 2003, s. 6. 
55 Sarja LM 2007, s. 378. 
56 Ks. esimerkiksi KHO 2003:7 ja KHO 2006:1. 
57 Halijoki 1988, s. 67. 
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joka parhaiten toteuttaa päämiehen etua sekä edistää tämän hyvinvointia.58 Päämiehen etu 

voi toteutua joko häntä suojaamalla taikka mahdollistamalla hänen itsemääräämisoikeutensa 

toteutuminen. Päämiehen suojeluun ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen palataan 

tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. 

  

Valinnan eri vaihtoehtojen välillä saattaa tehdä hankalaksi se, että päämiehellä voi olla use-

ampia ja keskenään ristiriitaisia intressejä.59 Esimerkiksi jollakin esineellä voi olla suurta 

tunnearvoa päämiehelle, mutta kyseisen omaisuuden ylläpito ja säilyttäminen ovat hänen 

varoihinsa nähden liian kallista. Päämiehen edussa onkin pohjimmiltaan kyse erilaisten in-

tressien yhteensovittamisesta parhaalla mahdollisella tavalla. Kun tällainen tasapainoinen 

ratkaisu löydetään, toteutuu samalla päämiehen etu. 

 

Päämiehen etu on käsitteenä avoin ja se saakin tarkan sisältönsä vasta ratkaistaessa tiettyä 

tapausta.60 On syytä korostaa, että päämiehen edulla tarkoitetaan kyseisen päämiehen etua 

tässä nimenomaisessa tapauksessa. Kyse ei siis ole yleisesti ja objektiivisesti parhaana pi-

dettävän vaihtoehdon valinnasta.61 Päämiehen edun mukainen saattaakin olla sellainen rat-

kaisu, joka yleensä vastaavassa tilanteessa olisi sen vastainen. Myöskään muiden henkilöi-

den etu tai julkinen etu ei voi ajaa päämiehen edun edelle.62 Tällaisia muita henkilöitä voivat 

olla esimerkiksi päämiehen perilliset taikka edunvalvoja. Näin ollen edunvalvoja ei voi tehdä 

päämiestä koskevia ratkaisuja sillä perusteella, mikä on hänelle helpoin tai vähiten työtä 

vaativa vaihtoehto.63 Tähän on olemassa suuri vaara, kun tarkastellaan myöhemmin kappa-

leessa 3.1.3 sitä, kuinka paljon päämiehiä yhdellä yleisellä edunvalvojalla keskimäärin on.  

 

Holhoustoimilain säännökset johtavat joissakin kohdin kuitenkin siihen, ettei päämiehen etu 

olekaan ensisijainen. Sen sijaan etusijalla saattaa olla edunvalvojan tai holhousviranomaisen 

                                                
58 Sarja käyttääkin päämiehen edusta termiä optimointinormi. Sarja DL 2011, s. 149. 
59 Kangas 2005b, s. 148. 
60 Kangas 2005b, s. 148 ja Sarja 2012, s. 12. 
61 Sarja 2012, s. 12 ja Tornberg 2012, s. 244. Sarjan mukaan päämiehen etu voidaankin ja-
kaa yleiseen ja erityiseen etuun. Ensiksi mainitulla tarkoitetaan sellaisia päämiehen etu -
käsitteen tulkintoja, jotka soveltuvat melkein kaikkiin tilanteisiin. Jälkimmäisessä otetaan 
lisäksi huomioon tapauskohtaiset erityispiirteet. Sarja 2012, s.12. 
62 Heikkinen – Heusala – Mäkelä – Nuotio 2003, s. 6. 
63 Tornberg – Kuuliala 2015, s. 33–34. 
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etu.64 Esimerkiksi säännöksellä siitä, että edunvalvoja saa päättää käyttöoikeuksista päämie-

hensä tilille (HolhTL 31.2 §), turvataan ensisijaisesti edunvalvojan etu helpottamalla tämän 

työtä. Tilinkäyttöoikeuksien rajoittamisen taustalla on päämiehen suojelu tämän holtitto-

milta toimilta. Monissa tilanteissa päämiehen tilinkäyttöoikeuksista ei kuitenkaan olisi tä-

män edulle haittaa. Esimerkkinä voidaan antaa pysyvässä laitoshoidossa olevat päämiehet. 

 

Vaikka edunvalvonnassa on pääasiassa kyse päämiehen taloudellisten asioiden hoitamisesta, 

ei päämiehen etu rajoitu ainoastaan hänen taloudellisiin etuihinsa. Edunvalvojan tulisikin 

päätöksenteossaan antaa merkitystä myös muille seikoille.65 Kolehmainen on todennut asi-

asta osuvasti: ”Myös päämiehen henkisiin tarpeisiin on syytä kiinnittää huomiota. Kaiken 

mahdollisen hinnoitteleminen euroissa ei aina palvele päämiehen todellisia tarpeita. Varsi-

naisista varallisuusoikeuksista luopuminen on sen sijaan eri asemassa.”66 

 

Muidenkin kuin taloudellisten etujen huomioon ottamiselle voidaan saada tukea holhoustoi-

milain säännöksistä, joiden mukaan edunvalvojan velvollisuudet ja kelpoisuus kattavat tie-

tyissä tilanteissa myös henkilöä koskevia asioita (HolhTL 29.2 § ja 42 §). Myös Välimäki 

on ollut sillä kannalla, että edunvalvojan tulisi tietyissä tilanteissa ottaa huomioon muitakin 

kuin taloudellisia seikkoja. Esimerkiksi hän on antanut tilanteen, jossa vähäisen velan ankara 

periminen päämiehen läheiseltä tulehduttaisi päämiehen ja tämän läheisen välit.67 On siis 

perusteltua, että henkilöön liittyvät seikat otetaan huomioon myös päämiehen etua määritel-

täessä. Ne ovat kuitenkin taloudellisiin seikkoihin nähden toissijaisia, sillä edunvalvonnassa 

on ensisijaisesti kyse päämiehen taloudellisten etujen turvaamisesta. 

 

3.1.2 Vertailu lapsen etuun 

Kuten edellä on käynyt ilmi, on päämiehen etu käsite, jonka määritteleminen on haasteel-

lista. Apua sen tulkintaan voidaan hakea saman tyyppisestä periaatteesta eli lapsen edusta. 

Sillä on johtavan periaatteen asema lapsioikeudessa ja lastensuojelussa, joten se ohjaa har-

kintaa monessa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa.68 Lapsen etu toimii 

                                                
64 Tornberg 2012, s. 194. 
65 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 21 ja Tornberg 2012, s. 193. 
66 Kolehmainen DL 2010, s. 268. 
67 Välimäki 2008, s. 74. 
68 HE 252/2006 vp, s. 117 ja Aer 2013, s. 24–25. 
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siis samoin kuin päämiehen etu ohjaten ratkaisuperiaatteena päätöksentekoa. Lapsen hyvin-

voinnin takaaminen on vakiintuneen käsityksen mukaan periaatteen ydinsisältö.69 Lapsen 

etu voidaan jaotella positiiviseen ja negatiiviseen sisältöön. Ensiksi mainitun avulla suojel-

laan lapsen oikeuksia ja etuja. Toiseksi mainitulla painotetaan sitä, että kyse on nimenomaan 

lapsen eikä esimerkiksi huoltajan edusta.70 

 

Lapsen etu on muodollinen normatiivinen käsite eikä sillä ole aineellista merkityssisältöä. 

Käsitteenä se ei yksinään siis merkitse vielä mitään, vaan se on sisällöltään tyhjä. Tämä 

tarkoittaa toisin sanoen sitä, että lapsen edusta ei voi suoraan seurata mitään oikeusseuraa-

muksia. Sille ei voida myöskään antaa yhtä merkityssisältöä, vaan se ratkeaa kunkin yksit-

täistapauksen vallitsevien olosuhteiden ja yksityiskohtien perusteella punnitsemalla ja ver-

tailemalla erilaisia vaihtoehtoja. Huomioon otettavia seikkoja tässä arviossa ovat esimer-

kiksi lapsen ikä, asuinolosuhteet ja yleinen elämäntilanne.71 Myös kyseessä olevan asian 

luonne ja vallitseva kulttuuri vaikuttavat lapsen edun sisältöön.72 Taskisen mukaan lapsen 

edun arviointia voidaankin kuvata riskianalyysinä, jossa arvioidaan näiden seikkojen poh-

jalta eri vaihtoehtojen etuja ja haittoja.73 Gottberg-Talve on puolestaan käyttänyt termiä ”ti-

lanne- ja yksilökohtainen lapsen etu” kuvaamaan lapsen edun sisällöttömyyttä ja tapauskoh-

taisuutta.74 Lapsen etu onkin käsitteenä haastava juuri avoimuutensa, epämääräisyytensä ja 

subjektiivisuutensa vuoksi.75  

 

Lapsen edulla ja päämiehen edulla on siis paljon yhtymäkohtia. Niitä yhdistää erityisesti 

niiden sisältöön ja määrittelemiseen liittyvät epävarmuustekijät.76 Kankaan mukaan yksi 

suurimmista yhdistävistä tekijöistä näiden välillä onkin se, että niiden todellinen sisältö mää-

rittyy vasta ratkaistaessa yksittäisiä tapauksia.77 Molempien periaatteiden soveltamisessa 

etusijalle on asetettava kohdehenkilön eli lapsen tai päämiehen etu. Merkittäväksi yhtymä-

                                                
69 Hakalehto-Wainio DL 2016, s. 429. 
70 Aer 2013, s. 24. 
71 Räty 2010, s. 11–12 ja Aer 2013, s. 24–25. 
72 Singer 2000, s. 49–51. 
73 Taskinen 2008, s. 53. 
74 Gottberg-Talve DL 1991, s. 446. 
75 Hakalehto-Wainio DL 2016, s. 428. 
76 Tornberg 2012, s. 193. 
77 Kangas 2005b, s. 148. 
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kohdaksi voidaan nostaa myös se, että lapsen etu ohjaa päämiehen edun tavoin kaikkea ai-

heeseen liittyvää päätöksentekoa.78 Lisäksi molemmat periaatteet ovat eräänlaisia ehtoja, 

jotka ovat välttämättömiä järjestelmän taustalla.79 

 

Yksi selvimmistä eroista lapsen edun ja päämiehen edun välillä on se, että lapsen etua mää-

riteltäessä tulee päämiehen etua vahvemmin ottaa huomioon lapsen eläminen perheessä ja 

esimerkiksi päätöksen vaikutukset hänen läheissuhteisiinsa.80 Kuten edellisessä kappaleessa 

todettiin, tämä on edunvalvontaoikeudessa poikkeuksellista. Muiden kuin taloudellisten 

seikkojen huomioon ottaminen on siis mahdollista, mutta huomattavasti vähäisemmässä 

määrin ja harvemmissa tapauksissa kuin lapsioikeudessa arvioitaessa lapsen etua. Eroavai-

suuksista huolimatta periaatteilla on niin paljon yhdistäviä tekijöitä, että lapsen edun tulkin-

noista ja määritelmistä voidaan hakea apua päämiehen edun määrittelemiseen. 

 

3.1.3 Päämiehen edun toteutuminen edunvalvonnassa 

Päämiehen edun toteutumista edistää HolhTL 37.1 §:n asettama edunvalvojan huolellisuus-

velvollisuus, joka edellyttää, että edunvalvojan tulee valvoa ja huolehtia päämiehensä oi-

keuksista tarkasti ja tunnollisesti. Edunvalvojan tuleekin kaikissa päämiestään koskevissa 

päätöksissä ajatella päämiehensä etua sekä edistää sitä kaikin mahdollisin keinoin.81 Mäki-

Petäjä-Leinonen käyttää tästä velvollisuudesta termiä edunvalvontavelvollisuus, jonka tär-

kein osa on velvollisuus huolehtia päämiehen taloudellisista asioista tämän edun mukai-

sesti.82 

  

Edunvalvojan huolellisuusvelvollisuuden toteutumista arvioidaan objektiivisesti, joten mit-

tapuuna käytetään tavallista huolellista henkilöä.83 Merkittävä osa huolellisuusvelvollisuutta 

on, että edunvalvojan tulee hoitaa päämiehensä taloudellisia asioita taloudellisesti järkevällä 

tavalla. Huomionarvoista on, että edunvalvojan toimintamahdollisuudet ovat huomattavasti 

rajatummat kuin täysivaltaisen henkilön, joka voi tehdä epärationaalisia päätöksiä ja käyttää 

                                                
78 Toivonen 2017, s. 86. 
79 Kangas 2005b, s. 148. 
80 Räty 2010, s. 12. 
81 HE 146/1998 vp, s. 48. 
82 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 311–312. 
83 Välimäki 2008, s. 73. 
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omaisuuttaan tavalla, joka ei taloudellisesti katsoen ole järkevää.84 Edunvalvojalle tällainen 

toiminta ei siis ole mahdollista. 

  

Kun arvioidaan edunvalvojan huolellisuusvelvollisuuden toteutumista, on otettava huomi-

oon, että päämiehen omaisuuden määrä saattaa perustellusti olla vähäisempi edunvalvonnan 

päätyttyä kuin sen alkaessa. Päämiehen menot saattavat olla suuremmat kuin tulot, jolloin 

omaisuuden arvo vähenee. Esimerkiksi vakuutukset sekä päämiehen hoitoon liittyvät kus-

tannukset saattavat olla suuria menoeriä.85 Huomionarvoista on myös se, ettei edunvalvoja 

ole vastuussa tavallisesta kurssien vaihtelusta ja siihen liittyvästä omaisuuden arvon vähe-

nemisestä.86 

 

Päämiehen edun toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka hyvin edunvalvoja tuntee 

päämiehensä ja tämän tilanteen. Mikäli edunvalvoja ei tunne päämiehensä taustoja, toiveita 

ja elämäntilannetta, on hänen vaikeaa tehdä päämiehensä edun mukaisia ratkaisuja. Jotta 

päämiehen etu voisi täysimääräisesti toteutua, tulee edunvalvojan ensi tilassa selvittää, mil-

lainen henkilö hänen päämiehensä on. Selvitettävänä voivat olla esimerkiksi tämän työhis-

toria, arvot ja persoonallisuus.87 Myös aiemman elintason selvittämisellä on merkitystä, sillä 

edunvalvojan tulisi mahdollisuuksien mukaan pitää päämiehensä elintasoa yllä edunvalvon-

nan alkamisen jälkeen. 

  

Edunvalvoja ei siis voi tehdä päämiestään koskevia päätöksiä omien arvojensa tai tottumus-

tensa perusteella, vaan hänen tulee toimia päämiehensä näkökulmasta ja pohtia, mikä olisi 

tälle paras mahdollinen ratkaisu. Mäki-Petäjä-Leinonen kutsuu tätä inhimillisyyden periaat-

teeksi. Esimerkiksi valitessaan päämiehelleen hoitopaikkaa edunvalvojan ei tulisi tyytyä hal-

vimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon, jos päämiehellä on varaa kalliimpaan hoitoon ja se olisi 

edunvalvottavan edun mukaisin ratkaisu.88 

 

                                                
84 Helin LM 2001, s. 1071. 
85 Kangas 2013, s. 224. 
86 Heikkinen – Heusala – Mäkelä – Nuotio 2003, s. 30. 
87 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 312. 
88 Edunvalvojan velvollisuuksiin kuuluu järjestää asianmukainen hoito päämiehelleen 
(HolhTL 42 §). Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 315–316 ja 330 sekä Mäki-Petäjä-Leino-
nen LM 2018, s. 22. 
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Edunvalvojan tulee siis tuntea päämiehensä, jotta hän voi tehdä ratkaisut päämiehensä edun 

mukaisesti. Mikäli edunvalvojana toimii päämiehen läheinen, toteutuu tämä todennäköisesti 

hyvin. Tilanne on kuitenkin toinen, kun edunvalvojana toimii yleinen edunvalvoja, joka ei 

tunne päämiestä ennen edunvalvonnan alkamista. Lisäksi hänellä on paljon muitakin pää-

miehiä, mikä vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa tuntea päämiehet henkilökohtaisesti. Sisä-

asiainministeriön suosituksen mukaan yhdellä yleisellä edunvalvojalla tulisi olla 75–150 

päämiestä.89 Vuonna 2014 yhdellä yleisellä edunvalvojalla oli alueesta riippuen noin 53–

120 päämiestä.90 Oikeusministeriölle esitetyn tiedustelun perusteella edunvalvontatoimisto-

jen yhteenlaskettu tilanne näytti vuonna 2018 seuraavalta91: 

 

Henkilötyövuodet 560 

Virkojen lukumäärä 175 edunvalvojan ja 345 edunvalvontasih-

teerin virkaa 

Päämiesten lukumäärä 37 400 

Päämiehiä/henkilötyövuosi Noin 67 

Päämiesten lukumäärä yhdellä yleisellä 

edunvalvojalla 

100–370 (keskiarvo 213) 

 

Päämiesten yhteismäärä yhdellä yleisellä edunvalvojalla on siis noussut neljässä vuodessa 

melko paljon. Arvioitaessa yhden edunvalvojan päämiesten keskimääräistä lukumäärää tu-

lisi ottaa huomioon myös avustavan henkilökunnan määrä sekä se, millaisia työtehtäviä ja 

päämiehiä edunvalvojilla on. Viimeksi mainittu seikka selittää sen, miksi vaihteluväli pää-

miesten määrissä yhdellä edunvalvojalla on niin suuri. Näistä seikoista huolimatta on melko 

todennäköistä, ettei yleisillä edunvalvojilla ole nykyisillä päämiesmäärillä kovin hyviä mah-

dollisuuksia tuntea päämiehiään lain edellyttämällä tavalla. 

  

Erityisesti tulee ottaa huomioon se, että yleisen edunvalvonnan alkaessa edunvalvoja ei 

tunne päämiestään lainkaan. Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän suosituksessa on-

kin painotettu, että edunvalvojan tulisi aina henkilökohtaisesti tavata uudet päämiehensä, 

                                                
89 Suosituksen mukaan määrä voi ylittyä, mutta tällöin edunvalvojia tukevaa henkilökuntaa 
tulee olla riittävästi turvaamaan erilaiset rutiinitehtävät ja tukitoiminnot. SM suositus 
29.11.2005, s. 6.  
90 Tornberg – Kuuliala 2015, s. 35–36. 
91 Tiedustelu Oikeusministeriön oikeushallinto-osastolle 27.3.2019, liite 1. 
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jotta hän voi tutustua heihin. Suosituksen mukaan edunvalvojan tulisi tavata ainakin kerran 

myös sellaiset päämiehet, jotka ovat niin huonossa kunnossa, etteivät he lääkärintodistuksen 

mukaan enää kykene kommunikoimaan. Edunvalvojan tulisi vasta tapaamisen jälkeen tehdä 

omat johtopäätöksensä siitä, kuinka hyvin päämies kykenee vaikuttamaan omiin asioihinsa 

ja ilmaisemaan mielipiteensä.92 Kun ottaa huomioon päämiesten määrän yhdellä edunvalvo-

jalla, ei heillä todennäköisesti ole tätä alkutapaamista enempää mahdollisuuksia tutustua 

päämiehiinsä ja siihen, millaiset ratkaisut olisivat todennäköisesti heidän etujensa mukaisia. 

  

Voidaankin siis edellä esitetyn perusteella todeta, ettei päämiehen etu toteudu yleisessä 

edunvalvonnassa täysimääräisesti, koska edunvalvojilla ei ole tähän tosiasiallisia mahdolli-

suuksia. Lisäksi päämiesten suuren lukumäärän vuoksi on olemassa perusteltu riski siitä, että 

ratkaisuja tehdäänkin sen mukaan, mikä on edunvalvojalle vähiten aikaa vievä ratkaisu. Lei-

las onkin todennut, ettei yleisillä edunvalvojilla ole suuren työmäärän vuoksi tosiasiassa ko-

vin hyviä mahdollisuuksia syventyä moniin edunvalvontaoikeudellisiin kysymyksiin.93 

Kankaan mukaan päämiesten suuret määrät voivat pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, 

että edunvalvontajärjestelmän legitimiteetti vaarantuu.94 

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on jo vuonna 2005 esittänyt huolensa päämiesten mää-

rästä sekä päämiehen edun toteutumisesta yleisessä edunvalvonnassa. Yhdeksi vaihtoeh-

doksi, ongelman ratkaisemiseksi ja tilanteen parantamiseksi, hän esitti asian säätämisestä 

lailla. Ehdotuksen mukaan kyseessä olisi joustava normi, jossa määriteltäisiin suhdeluku 

edunvalvojien, muun henkilökunnan ja päämiesten lukumäärän määrittämiseksi.95 Ehdotuk-

sessa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, mikä suhdeluvun tulisi olla. Tällaisen luvun määrit-

tämisen suurin haaste on siinä, että päämiehet ovat erilaisia ja heidän asioidensa hoitaminen 

vaatii eri määrän aikaa.  

 

 

 

 

 

                                                
92 OM 2/33/2010 14.4.2011, s. 3. 
93 Leilas DL 2019, s. 74. 
94 Kangas 2005b, s. 162. 
95 AOA 30.12.2005. D 1200/4/04, kohta 3.7. 
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3.2 Itsemääräämisoikeus 

3.2.1 Itsemääräämisoikeuden määritelmä 

Päämiehen etu voi toteutua joko kunnioittamalla hänen itsemääräämisoikeuttaan taikka 

häntä suojaamalla, kuten aiemmin jo todettiin. Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on-

kin yksi tärkeimmistä holhoustoimilakia ja edunvalvontaoikeutta ohjaavista periaatteista. 

Tornbergin mukaan se on jopa edunvalvonnan merkittävin ja kantavin periaate.96  

 

Mäki-Petäjä-Leinonen on määritellyt itsemääräämisoikeuden” – –jokaisen toimintakykyisen 

yksilön yhdenvertaiseksi oikeudeksi päättää itseään koskevista asioista.”97 Holhoustoimi-

lain esitöiden mukaan itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan valtaa sekä vapautta päättää ja 

määrätä itsestään, omista asioistaan sekä toimistaan.98 Tornbergin mukaan esitöiden määri-

telmä käsittää itsemääräämisoikeuden vain sen suppeassa merkityksessä, jolla tarkoitetaan 

henkilön oikeutta ja kelpoisuutta tehdä itseään koskevia päätöksiä vapaan tahtonsa mukai-

sesti. Laajassa merkityksessä itsemääräämisoikeuteen kuuluu tämän lisäksi henkilön oikeus 

saada muiden tukea ja apua päätöksiinsä, oikeus kelpoisuuteen tehdä päätöksiä sekä muiden 

pidättäytymistä puuttumasta hänen päätöksiinsä.99  

 

Itsemääräämisoikeus ei ole varsinainen Suomen perustuslaissa (731/1999, PL) mainittu pe-

rusoikeus, mutta sen perustana on PL 1.2 §. Tämän lisäksi se voidaan johtaa perusoikeuk-

sista, esimerkiksi oikeudesta yksityiselämän suojaan (PL 10 §) sekä oikeudesta henkilökoh-

taiseen koskemattomuuteen (PL 7 §), joka suojaa fyysistä ja henkistä vapautta.100 Eduskun-

nan oikeusasiamies on ratkaisussaan vahvistanut, että itsemääräämisoikeus on perusoi-

keus.101 Itsemääräämisoikeus vaikuttaa periaatteena monen lain taustalla yhdessä suojaami-

sen kanssa.102 Mainittakoon vielä, että itsemääräämisoikeus on merkittävä taustaperiaate 

myös YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista (3 artiklan a-kohta). 

 

                                                
96 Tornberg 2012, s. 47. 
97 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 12. 
98 HE 309/1993 vp, s. 42 ja HE 146/1998 vp s. 18. 
99 Tornberg 2012, s. 120–121, 124 ja 130. 
100 HE 309/1993 vp, s. 46, Pellonpää 1999, s. 263 ja Tornberg 2012, s. 197, 225 ja 238. 
101 AOA 21.12.2007. D 1993/4/06, kohta 3.1.2. 
102 Ks. esimerkiksi hallituksen esitys eduskunnalle laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista 
HE 185/1991 vp, s. 10–11. Mäki-Petäjä-Leinonen 2006, s. 151. 
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Itsemääräämisoikeutta on jaoteltu oikeuskirjallisuudessa erilaisiin osiin sen hahmottamisen 

helpottamiseksi. Saarenpään mukaan itsemääräämisoikeus koostuu viidestä elementistä. En-

simmäinen niistä on oikeus sisäiseen vapauteen, joka käsittää itsemääräämisoikeuden hen-

kisen puolen. Sen mukaan jokaisella on oikeus henkiseen loukkaamattomuuteen. Sisäistä 

vapautta suojataan erityisesti yhdenvertaisuutta edistävällä lainsäädännöllä. Toinen ele-

mentti on oikeus ulkoiseen vapauteen eli fyysiseen koskemattomuuteen. Kahta ensimmäistä 

elementtiä voidaan yhdessä kutsua oikeudeksi koskemattomuuteen. Kolmas itsemääräämis-

oikeuden osa on oikeus kelpoisuuteen, jolla tarkoitetaan etenkin oikeutta toimintakelpoisuu-

teen. Saarenpää nimeää neljänneksi elementiksi oikeuden valtaan eli määräämisoikeuteen. 

Viimeinen elementti on oikeus tietoon, joka takaa ja mahdollistaa muiden elementtien toteu-

tumisen.103 Vahvimmin edunvalvonnalla puututaan kolmanteen elementtiin, sillä edunval-

vonnan myötä päämies menettää aina osan toimintakelpoisuudestaan.  

 

Mäki-Petäjä-Leinonen jaottelee itsemääräämisoikeuden vain neljään osaan, jotka ovat sisäi-

nen ja ulkoinen vapaus, kelpoisuus sekä valta.104 Hänen mukaansa itsemääräämisoikeus ei 

toteudu ainoastaan sillä, että henkilö saa tosiasiallisesti päättää itse omista asioistaan. Siihen 

kuuluu tämän lisäksi elementit, jotka mahdollistavat tuon päätöksenteon. Tällaisia ovat esi-

merkiksi riittävä tieto asioista ja kyky tehdä päätöksiä.105  

  

Itsemääräämisoikeus voidaan Helinin mukaan jakaa myös vain kahteen toisiaan täydentä-

vään osaan. Ensinnäkin itsemääräämisoikeuteen kuuluu kompetenssi. Tällä tarkoitetaan kel-

poisuutta antaa tahdonilmaisuja, joilla voi muuttaa omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. 

Itsemääräämisoikeuden toinen osa on immuniteetti, joka takaa sen, ettei kompetenssin pii-

riin kuuluvia muutoksia voi saada aikaan kukaan muu kuin henkilö itse.106 Edunvalvonnalla 

puututaan näihin molempiin itsemääräämisoikeuden osiin. Kompetenssia rajoitetaan, minkä 

seurauksena päämiehellä ei ole enää kelpoisuutta antaa tahdonilmaisuja, jotka vaikuttaisivat 

hänen oikeuksiinsa tai velvollisuuksiinsa. Esimerkiksi HolhTL 31 § rajoittaa sitä, kenelle 

päämiehen saatava voidaan maksaa ja kuka voi käyttää päämiehen pankkitiliä. Immuniteet-

                                                
103 Saarenpää 2009, s. 277–280. Oikeuden tietoon takaa HolhTL 39.3 §. 
104 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 12. 
105 Mäki-Petäjä-Leinonen LM 2018, s. 4. 
106 Helin LM 2001, s. 1070. 
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tiin puolestaan puututaan antamalla edunvalvojalle kelpoisuus saada aikaan muutoksia edun-

valvottavan oikeusasemassa, sillä hänellä on oikeus edustaa tätä esimerkiksi tämän omai-

suutta koskevissa asioissa (HolhTL 29.1 §). 

 

3.2.2 Itsemääräämisoikeus edunvalvonnassa 

Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen korostuu holhoustoimilaissa kaikissa niissä sään-

nöksissä, joilla taataan toimintakelpoisuuden mahdollisimman vähäinen rajoittaminen.107 

Tämän voi havaita esimerkiksi HolhTL 18 §:n 3 momentissa, joka koskee toimintakelpoi-

suuden rajoittamisen astetta. Säännöksen mukaan toimintakelpoisuutta tulisi rajoittaa vain 

sen verran kuin se on tarpeellista henkilön etujen suojaamiseksi. 

 

Toimintakelpoisuuden maksimointia on korostettu myös Euroopan neuvoston suosituksessa, 

jossa painotetaan sitä, että kelpoisuuden rajoittamisen tulisi olla tapauskohtaista.108 Käsitel-

tävänä olevan tapauksen erityispiirteet tulee siis ottaa asianmukaisesti huomioon eikä näen-

näisesti samanlaisia tapauksia tule automaattisesti kohdella samoin. Sarja on esittänyt, että 

vajaavaltaisten suhteessa vähäinen lukumäärä osoittaa, että itsemääräämisoikeuden kunni-

oittaminen toteutuu edunvalvonnassa melko hyvin.109 Myös apulaisoikeusasiamies on to-

dennut, että toimintakelpoisuutta rajoitetaan vain harvoissa tapauksissa juuri itsemääräämis-

oikeuden kunnioittamisen ansiosta.110  

 

Edunvalvonnalla puututaan aina jossain määrin henkilön itsemääräämisoikeuteen. Yleensä 

tämä tapahtuu vähintäänkin HolhTL 31.2 §:n nojalla, kun edunvalvoja määrittelee käyttöoi-

keudet päämiehen tileille.111 Tästä syystä Tornberg pitää erikoisena, ettei holhoustoimilakia 

käsitelty sitä säädettäessä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.112 Tulee kuitenkin ottaa 

huomioon, ettei päämies koskaan edunvalvonnan aikana menetä täysin itsemääräämisoi-

keuttaan. Esimerkiksi saamistaan käyttövaroista päämies voi määrätä haluamallaan tavalla 

(HolhTL 38.1 §). 

                                                
107 Tornberg 2012, s. 55 ja Välimäki 2013, s. 17. 
108 Suositus No R (99) 4, periaatteet 3, 5 ja 6. 
109 Tilastoja käsitelty aiemmin kappaleessa 2.2. Sarja LM 2007, s. 382–383. 
110 EOA kertomus 2005, s. 17. 
111 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 313, AOA 22.12.2005. D 904/4/04, kohta 3.1.3 ja AOA 
21.12.2007. D 1993/4/06, kohta 3.1.2. 
112 Syynä tähän ilmeisesti oli se, että laki käsiteltiin eduskunnassa kiireellä, koska sillä oli 
merkittävä kytkentä budjettiin. Myös lakivaliokunta esitti lausunnossaan paheksuntansa 
menettelyä kohtaan. Tornberg 2012, s. 226 ja LaVM 20/1998 vp, s. 3. 
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Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa vain tuomioistuimen päätöksellä. Eduskunnan oi-

keusasiamies on käsitellyt useita aiheeseen liittyviä tapauksia. Ratkaisuissa on korostettu 

sitä, ettei edunvalvoja voi toimillaan rajoittaa päämiehensä toimintakelpoisuutta enempää 

kuin, mitä tuomioistuin on määrännyt.113 Yleensä edunvalvojan asettama rajoitus on liittynyt 

käyttövaroihin.114 HolhTL 38.1 §:n mukaan edunvalvojan tulee antaa päämiehensä käyttöön 

tämän tilanteeseen nähden sopiva määrä käyttövaroja. Itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluu 

esimerkiksi se, että päämies saa käyttää käyttövarojaan haluamallaan tavalla eikä hän ole 

varojensa käytöstä tilivelvollinen edunvalvojalleen. Myös sen määrittely, mitä menoja pää-

miehen tulee kattaa käyttövaroillaan, voi tosiasiallisesti rajoittaa liikaa päämiehen itsemää-

räämisoikeutta.115 

 

Esimerkiksi eräässä tapauksessa edunvalvoja rajoitti päämiehensä toimintakelpoisuutta an-

tamalla tälle käyttövarat rahan sijaan tavarana, mitä oikeusasiamies ei lähtökohtaisesti pitä-

nyt hyväksyttävänä. Edunvalvoja perusteli toimintaansa sillä, että päämies olisi käyttänyt 

saamansa rahat päihteisiin ja niiden käytön johdosta vaarantanut asuinpaikkansa. Oi-

keusasiamies punnitsi tapauksessa itsemääräämisoikeutta sekä päämiehen suojelua ja päätyi 

siihen, että näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa edunvalvojan menettely oli hyväksyttä-

vää.116 On syytä korostaa, että kyseessä oli poikkeuksellinen tapaus. Lähtökohtaisesti edun-

valvoja ei nimittäin ole vastuussa siitä, miten päämies käyttää hänelle annettuja käyttöva-

roja.117 

 

Itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta merkityksellisintä onkin se, millaisia oikeuk-

sia ja tosiasiallisia toimintamahdollisuuksia päämiehellä on edunvalvonnan aikana.118 Li-

säksi tulisi ottaa huomioon, että itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen merkitys on suu-

rempi henkilöä kuin taloudellisia asioita koskevissa asioissa.119 Tätä voidaan perustella sillä, 

                                                
113 AOA 31.10.2007. D 4042/4/06, kohta 3.2 ja AOA 21.12.2007. D 1993/4/06, kohta 
3.1.2. 
114 EOA kertomus 2005, s. 17. 
115 AOA 31.10.2007. D 4042/4/06. 
116 AOA 21.12.2007. D 1993/4/06, kohta 3.1.2 ja 3.1.3. 
117 HE 146/1998 vp, s. 49. 
118 Tornberg 2012, s. 189. 
119 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 327. 
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että ihmisille on usein tärkeämpää saada päättää asuinpaikastaan, hoidostaan ja terveydes-

tään kuin esimerkiksi siitä, mihin hänen varansa sijoitetaan.120 Esimerkkinä tästä on edus-

kunnan oikeusasiamiehen käsittelemä tapaus, jossa edunvalvoja oli päämiestään kuulematta 

myynyt tämän kotina käyttämän asunnon. Oikeusasiamies korosti ratkaisussa, että kodin 

myyminen on henkilökohtainen asia, jolla on suuri merkitys itsemääräämisoikeuden kan-

nalta, minkä vuoksi kodin myymisessä tulisi aina edes yrittää kuulla päämiestä.121  

 

3.2.3 Itsemääräämisoikeus ja päämiehen suojelu  

Itsemääräämisoikeuteen läheisesti liittyvä periaate on päämiehen suojelu, jonka tarkoituk-

sena on suojata päämiestä muiden tahojen oikeudenloukkauksilta.122 Päämiehen suojelun 

ajatus käy ilmi jo edunvalvojan määräämisen edellytyksiä koskevasta HolhTL 8.1 §:stä, 

jonka mukaan edunvalvoja määrätään nimenomaan siksi, ettei henkilö kykene enää itse huo-

lehtimaan taloudellisista asioistaan. Hän siis tarvitsee apua, tukea ja suojelua.  

 

Itsemääräämisoikeutta tulee rajoittaa päämiehen suojelun nimissä vain niin vähän kuin se 

kussakin tilanteessa on tarpeellista. Holhoustoimilakia säädettäessä onkin korostettu, että it-

semääräämisoikeuden kunnioittamisen ja päämiehen suojelun välille tulee löytää tasa-

paino.123 Nämä periaatteet eivät siis ole ristiriidassa keskenään, vaan pikemminkin täyden-

tävät toisiaan.124 Toisin sanoen kyse ei ole joko-tai-ratkaisusta kahden periaatteen välillä 

vaan sekä-että-ratkaisusta, jossa otetaan molemmat periaatteet huomioon asian yksityiskoh-

tien vaatimalla tavalla. Tästä huolimatta edunvalvoja joutuu aina ratkaisussaan painottamaan 

enemmän toista periaatetta päämiehen edun saavuttamiseksi. 

 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että ainakin vanhuusoikeudessa etusija tulisi antaa lähtö-

kohtaisesti itsemääräämisoikeudelle, mikäli se on ristiriidassa päämiehen suojelun kanssa. 

Suojelulle tulisi antaa etusija vain niissä tapauksissa, joissa on olemassa selkeää näyttöä siitä, 

                                                
120 Päämiehen itsemääräämisoikeus ja tahto jäävät muiden argumenttien alle herkemmin 
taloudellisissa asioissa kuin henkilöä koskevissa asioissa. Tämä koskee erityisesti tilan-
teita, joissa päämiehen tahdon mukainen vaihtoehto ei ole valittavana olevista vaihtoeh-
doista taloudellisesti rationaalisin. Joissakin tilanteissa tahdon noudattaminen ei edes ole 
sallittua. Tästä esimerkkinä on lahjan antaminen (HolhTL 32.1 §). 
121 EOA 26.8.2011. D 973/2/10, kohta 1 ja 3.1.2. 
122 Kalliomaa-Puha – Mäki-Petäjä-Leinonen 2002, s. 303. 
123 HaVL 19/1998 vp, s. 3. 
124 Välimäki 2008, s. 16. 
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ettei päämiehellä ole riittävästi ymmärryskykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä.125 Mäki-Petäjä-

Leinonen on lisäksi todennut, että ainakin dementoituvien henkilöiden kohdalla tulisi olet-

taa, että henkilöllä on tarpeeksi ymmärryskykyä tehdä päätöksiä itseään koskevissa asioissa. 

Vasta jos tätä olettamaa vastaan voidaan esittää näyttöä, tulisi suojelulle antaa etusija itse-

määräämisoikeuteen nähden.126 Samaa periaatetta tulisi lähtökohtaisesti noudattaa kaikkien 

päämiesten kohdalla, sillä itsemääräämisoikeus on merkittävämpi periaate kuin päämiehen 

suojelu. Poikkeuksellisissa tapauksissa etusija voidaan kuitenkin antaa suojelulle. Korkein 

oikeus on vahvistanut tämän toteamalla, että itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa, jos se 

on tarpeen henkilön oikeuksien ja etujen turvaamiseksi.127 

 

3.3 Päämiehen kuuleminen päämiehen edun ja itsemääräämisoikeuden turvaajana 

Päämiehen edun ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen toteutumista edunvalvonnassa 

edesauttavat päämiehen kuulemista koskevat säännökset.128 Kuulemalla päämiestään edun-

valvoja saa selville tämän toiveet ja mielipiteet. Päämies pääsee siis käyttämään itsemäärää-

misoikeuttaan toiveidensa ja mielipiteidensä kautta, vaikka lopulliset päätökset tekee edun-

valvoja.129 

 

Kuulemista koskeva perussäännös on HolhTL 43 §, joka määrittelee, milloin päämiestä on 

kuultava häntä koskevissa asioissa. Lähtökohtana on, että päämiehen tulee voida osallistua 

itseään koskevaan päätöksentekoon, mikäli hän kykenee ilmaisemaan mielipiteensä.130 Oi-

keusministeriön antaman suosituksen mukaan kuuleminen tulisi järjestää sellaisissa olosuh-

teissa, joissa se päämiehen tilan kannalta on parasta toteuttaa. Joidenkin kohdalla tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kuulemisessa on läsnä hänelle läheisiä ja tuttuja henkilöitä. 

Lisäksi suosituksessa on korostettu, ettei päämiehen kuuleminen saa jäädä vain muodol-

liseksi vaiheeksi edunvalvojan päätöksenteossa, vaan edunvalvojan tulee päätöstä tehdes-

sään arvioida päämiehensä mielipiteiden ja toiveiden merkitystä asian ratkaisemiseksi.131 

 

                                                
125 Kalliomaa-Puha – Mäki-Petäjä-Leinonen 2002, s. 305. 
126 Mäki-Petäjä-Leinonen 2003, s. 20. 
127 KKO 2005:2, kohta 3. 
128 OM 2/33/2010 14.4.2011, s. 1 ja Välimäki 2013, s. 17–18. 
129 Sarja LM 2007, s. 385.  
130 Ks. myös suositus No R (99) 4, periaate 13. 
131 OM 2/33/2010 14.4.2011, s. 1 ja 4. 
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Päämiehen mielipiteet eivät kuitenkaan aina vastaa sitä, mikä on hänen etujensa mukaista. 

Hänen tahtonaan saattaa esimerkiksi olla, ettei kesämökkikiinteistöä saa myydä. Tilanne voi 

olla kuitenkin se, että edunvalvojalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin realisoida kiinteistö, jotta 

päämiehen elinkustannukset saadaan katettua. Kuten edellä kappaleessa 3.1.1 on todettu, on 

päämiehen edun määrittämisessä kyse erilaisten intressien yhteensovittamisesta. Edunval-

vojan tuleekin ristiriitatilanteissa valita ratkaisuvaihtoehdoista se, joka parhaiten toteuttaa 

hänen päämiehensä etua. Joissakin tapauksissa tämä voi tarkoittaa sitä, että edunvalvoja jou-

tuu toimimaan päämiehensä tahdon vastaisesti. 

 

Jos kuuleminen ei ole mahdollista, esimerkiksi päämiehen terveydentilan vuoksi, ei pää-

miestä tarvitse kuulla (HolhTL 43.2 §). Tällaisessa tilanteessa, korostuu hänen aiemmin esit-

tämiensä toiveiden merkitys. Edunvalvojan tulisi nimittäin noudattaa niitä niin hyvin kuin 

se vain on mahdollista, sillä päämiehen oletettu tahto voidaan päätellä niistä.132 Oletettua 

tahtoa selvittäessä tulisi lisäksi ottaa huomioon kaikki mahdollinen tieto, joka päämiehestä 

voidaan saada. Tietolähteenä päämiehen tavoille, toiveille, arvoille ja elämänasenteelle tulisi 

ensisijaisesti olla hänet henkilökohtaisesti tuntevat läheiset.133 Heiltä saatujen tietojen käy-

tössä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kyseessä on toisen käden tieto ja heidän motiivi-

naan voi olla muutakin kuin päämiehen edun ja tahdon toteutuminen.134 Edunvalvojan tuli-

sikin suhtautua läheisten mielipiteisiin ja kommentteihin varauksellisesti.135 

 

Haastavia ovat myös tilanteet, joissa päämiehen kuulemisessa ilmaisema tahto on ristirii-

dassa hänen aiemmin esittämänsä tahdon kanssa. Edunvalvojan tuleekin arvioida, onko kyse 

päämiehen tietoisesta vaiko esimerkiksi sairauden aiheuttamasta mielenmuutoksesta.136 Pää-

mies on esimerkiksi elinaikanaan ollut sitä mieltä, ettei kesämökkikiinteistöä saa missään 

nimessä myydä. Sairastuttuaan hän on kuitenkin muuttanut mieltään ja haluaisi myydä sen. 

Tällaisessa tilanteessa edunvalvojan tulee pyrkiä selvittämään, mikä päämiehen todellinen 

                                                
132 Mäki-Petäjä-Leinonen LM 2018, s. 21. 
133 EOA kertomus 2000, s. 366. 
134 Mäki-Petäjä-Leinonen LM 2018, s. 23. 
135 Läheisten kuulemisessa edunvalvojan tulee muistaa salassapitovelvollisuus, joka koskee 
HolhTL 39.2 §:n mukaan asioita, jotka ” – – yksityisen taloudellisen edun tai yksityisyyden 
suojaamiseksi on pidettävä salassa.” Salassapitovelvollisuudesta tarkemmin ks. Sarja DL 
2008 sekä OM 2/33/2010 14.4.2011, s. 6.  
136 Mäki-Petäjä-Leinonen LM 2018, s. 24. 
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tahto on. Leilaksen mukaan edunvalvojan tuleekin noudattaa päämiehensä tahtoa vain, jos 

se on jatkuva, johdonmukainen sekä realistinen.137 

 

4 Edunvalvojan sijoittamisvelvollisuus 

4.1 Omaisuuden hoitaminen 

Edunvalvojan velvollisuus on huolehtia päämiehensä taloudellisista asioista (HolhTL 1 ja 

29 §). Pääosan tästä velvollisuudesta muodostaa omaisuuden hoitaminen, jota ohjaavat 

HolhTL 37–41 §:t.138 Yleiset ohjeet omaisuuden hoitamiseen annetaan HolhTL 37.1 §:ssä, 

jonka mukaan tärkein periaate omaisuuden hoidossa on päämiehen etu. Omaisuuden hoita-

miseen kuuluu eri osa-alueita, joista yksi on omaisuuden kunnossapito. Esimerkiksi asunnon 

tarvittavista peruskorjauksista on huolehdittava. Tämän lisäksi omaisuuden hoitamiseen 

kuuluvat ainakin sijoittaminen sekä omaisuuden asianmukainen ja riittävä vakuuttaminen.139 

Omaisuuden hoitaminen on siis edunvalvojan ensisijainen velvollisuus ja pääasiallinen teh-

tävä. Sijoittaminen on tähän nähden toissijaista ja vain yksi tapa toteuttaa omaisuuden hoi-

toa. Yksinään sillä edunvalvoja ei siis voi täyttää omaisuuden hoitamisvelvollisuutta.140 

 

Omaisuuden hoidon ala määräytyy sen mukaan, mitä omaisuutta kuuluu edunvalvojan val-

linnan piiriin. Päämiehen ollessa vajaavaltainen edunvalvojalla on pääasiallinen oikeus val-

lita päämiehensä omaisuutta. Tämä oikeus ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan päämiehellä on 

oikeus vallita tiettyä omaisuuttaan, joka käsittää käyttövarat, käyttövarojen lisäksi annettavat 

lisävarat, työansiot sekä työansion surrogaatin ja sen tuoton (HolhTL 25.1 § ja 38.1 §). Kun 

päämies ei ole vajaavaltainen, edunvalvojan vallintaoikeus on rinnakkaista päämiehen 

kanssa (HolhTL 14 §). Edunvalvojalla on kuitenkin pääsääntöisesti yksinoikeus päämiehen 

saatavien vallintaan (HolhTL 31.1 §), mikä rajoittaa päämiehen toimintamahdollisuuksia 

merkittävästi. Päämiehen etu ja omaisuuden huolellinen hoitaminen saattavat joskus edel-

lyttää, että edunvalvoja ottaa tätä laajemmin päämiehen omaisuutta hallintaansa (HolhTL 

37.2 §). Haltuunotto ei kuitenkaan ole mahdollista tilanteissa, joissa päämies vastustaa hal-

                                                
137 Leilas DL 2019, s. 70. 
138 HolhTL 41 §:n nojalla lahjakirjassa taikka testamentissa annetut omaisuuden hoitoa 
koskevat määräykset menevät holhoustoimilain omaisuuden hoitoa koskevien säännösten 
edelle. Määräyksiä ei tarvitse noudattaa, mikäli tuomioistuin näin päättää. 
139 Heikkinen – Heusala – Mäkelä – Nuotio 2003, s. 30–31. 
140 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 230–231.  
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tuunottoa eikä hän ole vajaavaltainen tai hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole kyseisen omai-

suuden osalta rajoitettu.141 Tällaisessa tilanteessa ainoaksi keinoksi jää päämiehen toiminta-

kelpoisuuden rajoittaminen. 

 

Omaisuuden hoitamisen apuvälineenä edunvalvojalla voi olla HolhTL 40 §:n mukainen hoi-

tosuunnitelma, joka voidaan laatia kaikesta päämiehen omaisuudesta tai vain sen osasta.142 

Se voi koskea esimerkiksi tiettyä omaisuuslajia, jos sen hallinnointi tarvitsee erityistä suun-

nitelmallisuutta.143 Hoitosuunnitelma laaditaan joko edunvalvojan omasta aloitteesta taikka 

holhousviranomaisen velvoittamana. Riippumatta siitä, kenen aloitteesta suunnitelma laadi-

taan, sen tekee edunvalvoja ja hyväksyy maistraatti. 

 

Perusteita hoitosuunnitelman laatimiselle ovat omaisuuden määrä, laatu sekä muut seikat 

(HolhTL 40 §). Hoitosuunnitelman laatiminen on siis perusteltua etenkin silloin, kun omai-

suuden arvo on merkittävä tai se on laadultaan poikkeuksellista.144 Laatukriteeri täyttyy esi-

merkiksi silloin, kun omaisuuslajeja on monta tai yksittäinen omaisuuslaji on vaikeasti hoi-

dettavaa. Oikeuskirjallisuudessa on annettu esimerkkejä tilanteista, joissa hoitosuunnitelman 

tekeminen voisi olla perusteltua. Tällaisia ovat ainakin tuleva arvokas hankinta, tulojen vä-

häisyys suhteessa menoihin, edunvalvojan toimintaa arvostelevat päämiehen läheiset taikka 

suuri määrä ylimääräistä varallisuutta matalakorkoisella käyttötilillä.145 Esimerkit osoittavat 

sen, ettei hoitosuunnitelma ole perusteltua ainoastaan silloin, kun varallisuutta on huomatta-

vasti, vaan myös päämiehen muut olosuhteet voivat olla perusteita hoitosuunnitelman laati-

miselle. 

  

Hoitosuunnitelman tekemistä ohjaavat HolhTL 37–39 §:t eli ne säännökset, jotka koskevat 

omaisuuden hoitamista, säilyttämistä ja sijoittamista. Hoitosuunnitelman tulee kaikin puolin 

olla päämiehen edun mukainen.146 Tärkeintä suunnitelman laatimisessa onkin päämiehen 

olosuhteiden ja tarpeiden huomioon ottaminen. Lisäksi suunnitelmaa tehdessä on hyvä pitää 

                                                
141 HE 146/1998 vp, s. 48–49. 
142 Heikkinen – Heusala – Mäkelä – Nuotio 2003, s. 35. 
143 Hyvänä esimerkkinä tällaisesta omaisuudesta on metsä. 
144 HE 146/1998 vp, s. 50. 
145 Heikkinen – Heusala – Mäkelä – Nuotio 2003, s. 34. 
146 Tornberg – Kuuliala 2015, s. 473. 
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silmällä, miksi suunnitelma tässä tapauksessa laaditaan ja mitä sillä tavoitellaan. Lain esi-

töiden mukaan hoitosuunnitelma voi sisältää esimerkiksi ohjeita ja periaatteita omaisuuden 

hoitamisesta ja omaisuuden käyttämisestä päämiehen edun mukaisesti.147  

 

Hoitosuunnitelman tekeminen on nähty hyväksi kahdesta syystä. Ensinnäkin se on mahdol-

lisuus tehostaa edunvalvojan toiminnan ennakollista valvontaa. Toisekseen se vaatii edun-

valvojalta pitkän aikavälin suunnitelmaa siitä, miten hän aikoo hoitaa päämiehensä omai-

suutta. Suunnitelma lisää edunvalvojan edellytyksiä päämiehen omaisuuden harkittuun ja 

pitkäjänteiseen hoitamiseen.148 Tällainen omaisuudenhoito turvaa usein paremmin päämie-

hen edun toteutumisen kuin yksittäisten oikeustoimien tekeminen ajattelematta kokonai-

suutta tai pidempää tähtäintä. Hoitosuunnitelman noudattamatta jättämistä ei ole sanktioitu, 

mutta se voi johtaa edunvalvojan vahingonkorvausvelvollisuuteen.149 

 

4.2 Sijoittamiseen käytettävissä oleva omaisuus 

Ennen kuin voidaan tutkia edunvalvojan sijoittamisvelvollisuuden sisältöä, tulee rajata, mitä 

päämiehen omaisuutta voidaan ylipäätään käyttää sijoittamiseen. Kuten edellisessä kappa-

leessa todettiin, omaisuuden hoidon ja sijoittamisen erillisyys asettavat sijoittamiselle rajoi-

tuksia. Lisäksi holhoustoimilaissa on määritelty sijoitettavaksi soveltuva omaisuus. HolhTL 

39.2 §:n mukaan päämiehen elatuksen ja muiden tarpeiden jälkeen jäävä omaisuus on sijoi-

tettava. Koko päämiehen omaisuutta ei siis voida käyttää sijoittamiseen.  

 

Edunvalvojan sijoittamisen alaan kuuluvaa omaisuutta määrittää tarkemmin ensinnäkin 

HolhTL 39.1 §. Sen mukaan edunvalvojalla on velvollisuus säilyttää päämiehensä asumi-

seen tai elinkeinon harjoittamiseen tarkoitettu omaisuus, jos tämä tarvitsee tätä omaisuutta 

joko edunvalvonnan aikana tai sen jälkeen. Tällä on suurin merkitys alaikäisten edunvalvon-

nassa sekä sellaisten täysi-ikäisten päämiesten kohdalla, joilla on todennäköisesti vielä pal-

jon elinaikaa jäljellä. Kun taas iäkkäällä laitoshoidossa olevalla vanhuksella, ei elinkeinon-

harjoittamiseen tarvittavaa omaisuutta yleensä juurikaan ole. Edunvalvojan tulee HolhTL 

39.1 §:n nojalla säilyttää myös sellainen omaisuus, joka on päämiehelle henkilökohtaisesti 

                                                
147 HE 146/1998 vp, s. 50. 
148 HE 16/1995 vp, s. 2 ja 6–7 sekä Heikkinen – Heusala – Mäkelä – Nuotio 2003, s. 33. 
149 HE 146/1998 vp, s. 50. 
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erityisen arvokasta.150 Holhouslain uudistamisehdotuksessa asiaa on kuvattu toteamalla, että 

sellainen omaisuus, jolla on päämiehelle ”pieteettisyistä erityistä arvoa” tulee säilyttää tä-

män omistuksessa.151 Tässä tarkoitetaan omaisuutta, jota päämies erityisesti kunnioittaa tai 

arvostaa. Merkitystä ei siis ole omaisuuden rahallisella vaan sen henkilökohtaisella arvolla. 

Kyseessä voi olla esimerkiksi perinnöksi saatu sukukalleus. 

 

HolhTL 39 §:n 1 momentissa mainitun omaisuuden luovuttaminen tulee siis kyseeseen vain 

poikkeuksellisesti. Näin olisi asia esimerkiksi, jos omaisuuden realisoinnilla pyritään tur-

vaamaan päämiehen elatus tai omaisuuden vaihtaminen uuteen on päämiehen edun mu-

kaista.152 On otettava huomioon, että omaisuutta säilytetään nimenomaan päämiehen tule-

vaisuutta varten eikä muiden henkilöiden tarpeita varten.153 Esimerkiksi arvokkaan ja hy-

vällä paikalla olevan kiinteistön säilyttäminen päämiehen omistuksessa voi olla perillisten 

toive. Edunvalvoja ei kuitenkaan voi ottaa heidän tarpeitaan ja tahtoaan huomioon, vaan 

hänen tulee ratkaista kiinteistön realisoiminen päämiehen edun mukaisesti. 

 

Sijoittamiseen käytettävissä olevaa omaisuutta rajoittaa HolhTL 39.1 §:n lisäksi HolhTL 

38.1 §, joka edellyttää, että päämiehellä on oltava käytössään henkilökohtaiseen käyttöön 

tarkoitettu omaisuus. Tämän lisäksi edunvalvojan tulee antaa päämiehelleen kohtuullinen 

määrä käyttövaroja. HolhTL 38.1 § antaa melko niukasti suuntaviivoja käyttövarojen mää-

rän arvioimiseen. Säännöksessä mainitaan ainoastaan päämiehen tarpeet sekä muut olosuh-

teet. Käyttövarojen mitoittamista on täsmennetty hallituksen esityksessä, jonka mukaan 

käyttövarojen määrää arvioitaessa edunvalvojan tulisi ottaa huomioon päämiehensä elinolo-

suhteet, elintottumukset sekä hoidolliset tavoitteet. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan sitä, että 

monissa tapauksissa käyttövarojen määrä ja siten itsenäisyyden tunne saattavat olla merkit-

täviä päämiehen kuntoutumisen ja mielenterveyden kannalta.154 Luonnollisesti myös pää-

miehen tulot, menot sekä varallisuus vaikuttavat käyttövarojen määrään. Käyttövaroille ei 

voidakaan asettaa yleistä minimiä, vaan kyse on tapauskohtaisesta harkinnasta, jossa otetaan 

                                                
150 Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä on antanut suosituksen siitä, miten tällaista 
omaisuutta tulisi käsitellä. Suosituksessa on käsitelty esimerkiksi sitä, miten päämiehen 
koti-irtaimistoa tulisi säilyttää. OM 2/33/2010 30.3.2011. 
151 OM 4/1981, s. 52. Gadolin on käyttänyt termiä ”affektioarvo”. Gadolin 1939, s. 87. 
152 Välimäki 2008, s. 74. 
153 Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, s. 272. 
154 HE 146/1998 vp, s. 49. 
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huomioon käsiteltävänä olevan tapauksen erityispiirteet.155 Esimerkiksi hoitokodissa vuode-

potilaana elävä henkilö ei tarvitse käyttöönsä niin suurta määrää varoja kuin henkilö, joka 

asuu vielä kotonaan ja harrastaa aktiivisesti. 

 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi käyttövarojen määrää mitoittaessa tulisi ottaa huomioon 

myös päämiehen odotettu elinaika eli aika, jona hän voi käyttää varojaan. Eräässä eduskun-

nan oikeusasiamiehen ratkaistavana olleessa tapauksessa oli kyse siitä, että päämiehen käyt-

tövarojen määrää laskettiin, jotta hänen varansa riittäisivät pidemmäksi aikaa. Ennen vähen-

nystä omaisuus olisi riittänyt vain noin 5–6 vuodeksi, sillä päämiehen tulot olivat pienemmät 

kuin menot ja kuluja jouduttiin kattamaan myös perintönä saaduilla varoilla. Edunvalvoja 

päätyi näistä syistä laskemaan kuukausittaisten käyttövarojen määrää. Oikeusasiamies hy-

väksyi lähtökohtaisesti tämän ajattelumallin, mutta korosti toisaalta sitä, että laskennallinen 

lähestymistapa ei saa olla ainoa seikka, joka otetaan huomioon käyttövarojen määrää arvi-

oitaessa.156 

 

Tornberg on huomauttanut, että omaisuuden tuottavuuden tavoittelu ei saisi johtaa käyttö-

varojen minimoimiseen. Tähän on olemassa vaara siksi, että omaisuudenhoitovelvoitteen 

laiminlyönnin estämiseksi on asetettu vahingonkorvausvelvollisuus (HolhTL 45 §).157 On 

nimittäin päämiehen edun mukaisempaa, että hän saa käyttää varojaan tahtomallaan tavalla 

kuin, että hänellä on mahdollisimman paljon varoja säästössä eikä hän pääse käyttämään 

niitä itse missään vaiheessa. 

 

Sijoittamiseen on siis käytettävissä HolhTL 38.1 ja 39.1 §:ien mukaisten omaisuuserien jäl-

keen jäävä omaisuus (HolhTL 39.2 §). Varakkailla päämiehillä tämän omaisuuden arvo voi 

olla merkittävä. Vähävaraisilla puolestaan tulot usein kattavat juuri ja juuri menot eikä sijoi-

tettavaksi jää välttämättä mitään. Oikeuskirjallisuudessa on korostettu, että määriteltäessä 

sijoittamiseen käytettävissä olevaa omaisuutta, tulisi noudattaa varovaisuutta. Tämä tulisi 

                                                
155 AOA 31.10.2007. D 4042/4/06, kohta 3.2, AOA 21.12.2007. D 1993/4/06, kohta 3.1.2 
sekä EOA 2.11.2012. D 4386/4/11 ja 2052/4/12, kohta 3.1.8 
156 EOA 29.3.2018. D EOAK/91/2017, kohta 2.3 ja 3.2.1. 
157 Tornberg 2012, s. 134 ja HE 146/1998 vp, s. 48. 
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ottaa huomioon etenkin silloin, kun päämiehellä on vähän ylijäävää omaisuutta eikä ole ole-

massa riskiä siitä, että sen arvo alenisi.158 Varovaisuus on perusteltua, sillä monien sijoitus-

kohteiden realisointi voi kestää pitkän aikaa ja niiden arvo voi vaihdella paljon. On siis pe-

rustellumpaa, että vähäistä ylijäävää omaisuutta säilytetään käyttötilillä kuin, että se sijoitet-

taisiin esimerkiksi pörssiosakkeisiin. Käyttötilillä omaisuus ei juuri kartu, mutta se on tur-

vassa ja rahat ovat nopeasti käytettävissä. Pörssikurssit saattavat sen sijaan muuttua äkkiä 

eikä varojen realisoiminen tapahdu aina riittävän nopeasti. 

 

4.3 Milloin edunvalvoja täyttää HolhTL 39.2 §:n mukaisen sijoittamisvelvollisuuden? 

HolhTL 39.2 § asettaa edunvalvojalle selvän sijoittamisvelvollisuuden: ”Muu omaisuus, 

jota ei ole käytettävä elatukseen tai muihin päämiehen tarpeisiin, on sijoitettava siten, että 

sen säilymisestä on riittävä varmuus ja että sille saadaan kohtuullinen tuotto.” Tulkintavai-

keuksia aiheuttaa sen sijaan tämän velvollisuuden sisältö ja se, millainen toiminta riittää 

täyttämään sen. Tuleeko edunvalvojan aktiivisesti etsiä turvaavampia ja tuottavampia sijoi-

tuskohteita vai riittääkö, että hän toimii passiivisesti ja pitää sijoitukset ennallaan? Lain esi-

töissä ei tarkemmin avata edunvalvojan sijoittamisvelvollisuutta, joten tulkinta-apua on ha-

ettava oikeuskirjallisuudesta. Tässä vaiheessa on syytä huomauttaa, ettei velvollisuutta luon-

nollisesti ole silloin, kun sijoittamiseen käytettävissä olevaa omaisuutta ei päämiehellä ole 

lainkaan. Sijoittamisvelvollisuus koskee nimittäin vain HolhTL 38.1 ja 39.1 §:ien ylijäävää 

omaisuutta (HolhTL 39.2 §). Sama koskee edellisen kappaleen lopussa mainituin perusteluin 

niitä tilanteita, joissa päämiehelle jää sijoitettavaksi käytettävää omaisuutta todella vähän, 

esimerkiksi muutamia kymmeniä euroja kuukaudessa. 

 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että edunvalvojan täysin passiivisen toiminnan ei voida 

yleensä katsoa täyttävän HolhTL 39.2 §:n asettamaa velvollisuutta. Tässä tarkoitetaan sel-

laisia tapauksia, joissa edunvalvoja ei tee omaisuudelle varsinaisesti mitään edunvalvonnan 

aikana. Hän pitää mahdolliset entiset sijoitukset ennallaan, eikä esimerkiksi hanki tyhjään 

vuokrahuoneistoon uutta vuokralaista tai myy jatkuvaa tappiota tekeviä sijoituksia. Passii-

visuus on kuitenkin sitä perustellumpaa, mitä vähemmän sijoitusomaisuutta on ja mitä epä-

todennäköisemmin se menettää arvonsa.159  

 

                                                
158 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 231. 
159 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 230–231. 
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Mielestäni edunvalvojan passiivinen toiminta on perusteltua myös niissä tilanteissa, joissa 

päämiehen omaisuus on edunvalvonnan alkaessa sijoitettu viisaasti, turvaavasti ja tuotta-

vasti. Olisi päämiehen edun vastaista sekä vastoin HolhTL 39.2 §:n edellytystä turvaavasta 

ja tuottavasta sijoittamisesta muuttaa kyseisiä sijoituksia ilman perusteltua syytä. Sama kos-

kee tilanteita, joissa päämies saa omaisuutta valmiiksi turvaavasti ja tuottavasti sijoitettuna 

esimerkiksi perinnön myötä. Näissä tilanteissa edunvalvojan tulee kuitenkin seurata sijoi-

tuksia ja muuttaa niitä tarpeen tullen eli toimia aktiivisemmin. Velvollisuus sijoittamiseen 

syntyisi siis vasta, kun sijoitettavaksi käytettävissä olevaa omaisuutta on olemassa enemmän 

kuin vain vähän ja tätä omaisuutta ei ole jo sijoitettu HolhTL 39.2 §:n edellyttämällä tavalla 

turvaavasti ja tuottavasti. 

 

4.4 Sijoituskohteen valintaan vaikuttavat seikat 

4.4.1 Sijoittamisen tulee olla turvaavaa ja tuottavaa 

HolhTL 39.2 § edellyttää, että sijoittamisen edunvalvonnassa tulee olla turvaavaa ja tuotta-

vaa. Tämän tarkemmin holhoustoimilaissa tai sen esitöissä ei säännellä sitä, mihin ja miten 

edunvalvoja voi sijoittaa. Oikeuskirjallisuudessa on sen sijaan todettu, että edunvalvojan tu-

lee tehdä sijoituspäätökset tavalla, joka on taloudellisesti järkevää sekä perusteltavissa ob-

jektiivisesti.160 Edunvalvoja siis toimii vastoin HolhTL 39.2 §:n asettamaa velvollisuutta, jos 

hän esimerkiksi ilman perusteltua syytä siirtää varoja matalampikorkoiselle tilille.161 

 

Koska sijoituskohteen tulee olla turvaava, ei kriteerinä sijoituskohteen valinnassa voi olla 

mahdollisimman hyvän tuoton saavuttaminen, vaan pikemminkin omaisuuden säilyttäminen 

ja sen maltillinen kasvattaminen. Turvaavuus on siis ensisijaista suhteessa tuottavuuteen, 

minkä vuoksi riskialttiit sijoituskohteet tulevat kysymykseen vain poikkeuksellisissa tapauk-

sissa. Oikeuskirjallisuudessa esimerkiksi tästä on annettu tilanne, jossa edunvalvonnan al-

kaessa päämiehen varat ovat sijoitettuina riskialttiisiin kohteisiin. Tällöin edunvalvojan ei 

ilman erityistä syytä tarvitse puuttua näihin riskisijoituksiin.162 Tällaisena erityisenä syynä 

voitaneen pitää ainakin sitä, että sijoitus on selvästi ja jatkuvasti tappiollinen. Arvioidessaan 

riskisijoitusten säilyttämistä edunvalvojan olisi myös hyvä selvittää, kuinka toimintakykyi-

nen ja järkevä päämies on ollut, kun hän on tehnyt riskisijoitukset. Mikäli sijoitukset on tehty 

                                                
160 Helin LM 2001, s. 1071. 
161 Kangas 1987, s. 81. 
162 Heikkinen – Heusala – Mäkelä – Nuotio 2003, s. 30. 
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vasta vähän ennen edunvalvonnan alkamista, tulisi edunvalvojan suhtautua sijoituksiin läh-

tökohtaisesti kriittisesti, sillä päämiehen arvostelukyky ei tässä vaiheessa ole todennäköi-

sesti ollut enää paras mahdollinen. 

 

Ottaen huomioon edunvalvojan velvollisuudet sekä päämiehen etu, olisi mielestäni oikeus-

kirjallisuudessa esitetystä poikkeava kanta perustellumpi. Lähtökohtana tulisi siis olla, että 

riskipitoiset sijoitukset säilytetään edunvalvonnan alkaessa vain, jos siihen on erityisiä syitä 

eikä päinvastoin. Tämä on perusteltua varsinkin silloin, kun riskipitoiset sijoitukset on tehty 

juuri ennen edunvalvonnan alkamista. Holhouslain aikana Gadolin onkin esittänyt tätä tuke-

van kannan, jonka mukaan edunvalvojan tulisi puuttua päämiehensä ennen edunvalvontaa 

tekemistä sijoituksista niihin, jotka ovat vastoin turvaavuuden ja tuottavuuden edellytystä.163 

 

Edunvalvonnan aikana tehtävistä riskisijoituksista Välimäki on ollut sitä mieltä, että ne ovat 

mahdollisia, jos ne ovat päämiehen vapaan tahdon mukaisia.164 Välimäen kannan voidaan 

kuitenkin katsoa olevan vastoin edunvalvojan velvollisuutta hoitaa päämiehensä omaisuutta 

tämän edun mukaisesti sekä turvaavasti ja tuottavasti. Toisaalta päämiehen omalle tahdolle 

sekä itsemääräämisoikeudelle tulee myös antaa merkitystä edunvalvojan päätöksenteossa. 

Katson, että tällaisessa päämiehen tahdon ja edunvalvojan velvollisuuksien ristiriitatilan-

teessa edunvalvojan velvollisuudet, lain asettamat vaatimukset sekä päämiehen etu ovat vah-

vempia kuin päämiehen mielipide. Näin ollen en yhdy Välimäen esittämään kantaan muuta 

kuin niissä harvinaisissa tilanteissa, joissa riskisijoituksille on erityisiä perusteita. 

 

On syytä korostaa, että riittävä varmuus ja kohtuullinen tuotto edellytyksinä johtavat siihen, 

että omaisuuden realisointia tulee välttää, jos se tulee todennäköisesti säilyttämään ar-

vonsa.165 Tästä esimerkkinä on hyvällä paikalla oleva kiinteistö. Mikäli omaisuuden säilyt-

täminen ei kuitenkaan mahdollista tuottoa, tulee omaisuus realisoida ja sijoittaa tuottavam-

min.166  

                                                
163 Gadolin 1939, s. 87. 
164 Välimäki 2013, s. 84. 
165 Rautiala 1986, s. 67. Toisin oli holhouslaissa vielä vuoteen 1983 asti, jolloin pääsään-
tönä oli irtaimen omaisuuden realisointi. Tätä ei kuitenkaan pidetty järkevänä sellaisen 
omaisuuden kohdalla, joka tulisi säilyttämään arvonsa. Ks. realisoinnista holhouslain ai-
kana tarkemmin KM 1974:117, s. 76, OM 4/1981, s. 19, OM 9/1982, s. 8 ja 32 sekä Rau-
tiala 1986, s. 66–67. 
166 Kangas 2013, s. 199–200. 



 36 

4.4.2 Mitkä sijoituskohteet ovat turvaavia ja tuottavia? 

Kuten edellä on käynyt ilmi, ei edunvalvonnassa tulisi lähtökohtaisesti sijoittaa riskipitoisiin 

tuotteisiin.167 Seuraavaksi onkin selvitettävä, millaisia sijoituskohteita on oikeuskirjallisuu-

dessa pidetty riskiltään ja tuottavuudeltaan edunvalvontaan sopivina sijoituskohteina. Sijoit-

tamisessa on tärkeää, että tuotteen riski sopii asiakkaalle. Oikean riskitason valinta onkin 

sijoitustoiminnan kulmakivi. Riskitasoon vaikuttavat tuottotavoitteet, sijoitusaika, mahdol-

lisuudet sietää tappioita, kyky suhtautua menetyksiin eli riskinsietokyky sekä riskinottoha-

lukkuus.168 Sopiva riski määräytyy edunvalvonnassa päämiehen olosuhteiden perusteella. 

Huomioon ei siis voida ottaa edunvalvojan riskinottohalukkuutta. On syytä todeta, että läh-

tökohtaisesti riski ja tuotto ovat sidoksissa toisiinsa. Jos kohteeseen liittyy vähän riskejä, on 

tuottokin yleensä vähäistä. Vastaavasti riskipitoisiin kohteisiin liittyy korkeampi tuotto-odo-

tus.169 Seuraava kuvio havainnollistaa tuottoa ja riskiä eräissä sijoituskohteissa. 

 

 
Kuva 1.170 

 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että käyttötilit ja määräaikaistilit ovat sopivia ja riittäviä 

sijoituskohteita täyttämään lain edellytykset turvaavasta ja tuottavasta sijoituskohteesta.171 

Yleisesti ottaen pankkitilien hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että siellä olevia varoja voi-

daan nopeasti ja helposti käyttää esimerkiksi maksamiseen. Turvaavuutta puolestaan lisää 

lakiin perustuva talletussuoja.172 Edunvalvojille suunnatun käsikirjan mukaan pankkitalletus 

                                                
167 Sijoitustuotteen riskin mittaamisesta ks. Nikkinen –Rothovius – Sahlström 2002, s. 28–
39 ja Puttonen – Repo 2011, s. 85–94. Riskien jaottelusta ks. NOU 2004:16, s. 228–229. 
168 Kallunki – Martikainen – Niemelä 2002, s. 24 ja Wuolijoki 2009, s. 185. 
169 Puttonen – Repo 2011, s. 15. 
170 Puttonen – Repo 2011, s. 34. 
171 Heikkinen – Heusala – Mäkelä – Nuotio 2003, s. 30. 
172 Harju – Syyrilä 2001, s. 369. 
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on riittävä vaihtoehto, vaikka korkotaso olisikin matala. Toisin sanoen varoja ei tarvitsisi 

siirtää tuottavampaa, mutta enemmän riskiä sisältävään sijoituskohteeseen.173  

 

Kankaan mukaan perintökaaren (40/1965, PK) 12 luvun 5 §:stä saadaan tukea sille, että 

pankkitalletus voidaan katsoa riittäväksi sijoituskohteeksi edunvalvonnassa. Säännöstä kos-

kevan ratkaisun KKO 1974 II 51 mukaan pankkitalletus on tarpeeksi varma ja tuottava si-

joituskohde PK 12:5 mukaisissa tilanteissa.174 PK 12:5 sääntelee testamentilla saadun käyt-

töoikeuden haltijan velvollisuutta hoitaa rahavaroja. Säännöksessä edellytetään, että ne on ” 

– –sijoitettava omistajan nimiin varmalla tavalla ja tuottavasti – –”. Edellytys vastaa siis 

sanamuodoltaan pääosin HolhTL 39 §:n 2 momenttia. Kankaan näkemystä voidaan kuiten-

kin kritisoida sillä perusteella, että PK 12:5 liittyy eri järjestelmään ja periaatteisiin kuin 

holhoustoimilain sijoittamista koskevat säännökset. Näin ollen PK 12:5 liittyvää ratkaisua 

ei voida suoraan soveltaa myös holhoustoimilain mukaisiin tilanteisiin. Lisäksi kyseessä on 

melko vanha ratkaisu eikä tuohon aikaan ollut yhtä paljon vaihtoehtoja sijoituskohteiksi kuin 

nykyään. Oikeuskirjallisuudessa onkin esitetty päinvastainen kanta, jonka mukaan päämie-

hen varoja ei tulisi suurissa määrin pitää käyttötilillä.175 Ottaen huomioon Kankaan kantaa 

vastaan esitetty kritiikki sekä nykyinen matala korkotaso, on perustellumpaa pitää varat läh-

tökohtaisesti muualla kuin käyttötilillä. 

 

Oikeuskirjallisuudessa on otettu kantaa myös siihen, miten inflaatio vaikuttaa arvioon siitä, 

voidaanko pankkitili katsoa riittäväksi sijoituskohteeksi. Holhouslain aikana Kangas on kat-

sonut, ettei lain mukainen sijoittamisvelvollisuus ulotu siihen, että edunvalvojan tulisi rea-

goida nopean inflaation aikana ja etsiä parempia sijoituskohteita.176 Gottberg-Talve on kui-

tenkin ollut päinvastaisella kannalla. Hänen mukaansa pankkitalletuksiin tulisi holhousvi-

ranomaisen puuttua, mikäli inflaatio johtaa siihen, ettei omaisuus ole sijoitettuna lain vaati-

malla tavalla tuottavasti ja turvaavasti.177 Mielestäni Gottberg-Talven kanta on perustel-

lumpi HolhTL 39.2 §:n perusteella. Pankkitalletus, jonka arvoa inflaatio syö, ei voi olla lain 

edellyttämällä tavalla turvaava ja tuottava sijoituskohde. 

 

                                                
173 OM 32/2016, s. 35. 
174 Kangas 1987, s. 81. 
175 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 231. 
176 Kangas 1987, s. 81. 
177 Gottberg-Talve LM 1986, s. 578. 
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Vaikka edellä esitetyn perusteella voidaan katsoa, ettei käyttötili lähtökohtaisesti täytä lain 

edellytystä turvaavasta ja tuottavasta sijoituskohteesta, on arviossa ratkaisevin merkitys kui-

tenkin yksittäisen tapauksen olosuhteilla. Arvioon vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin päämie-

hen etu sekä hänen olosuhteensa. Joissakin tapauksissa ylimääräisten varojen sijoittaminen 

tavalliselle tilille voi olla perusteltua ja toisissa tapauksissa se ei täyttäisi lain edellytyksiä. 

Jälkimmäinen koskee esimerkiksi tilanteita, joissa päämiehellä on runsaasti varallisuutta. 

 

Myös pörssiosakkeet voivat täyttää edellytykset turvaavasta ja tuottavasta sijoituskohteesta. 

Pörssispekulaatio ei Kankaan mukaan kuitenkaan ole lain tarkoitus.178 Osakkeisiin sijoitta-

minen vaatii edunvalvojalta asiantuntijuutta ja perehtyneisyyttä, jotta se olisi kannattavaa ja 

järkevää.179 Sijoitettaessa osakkeisiin tulee ottaa huomioon, että niihin liittyy yleensä rahas-

toja ja pankkitalletuksia suurempi riski pääoman menetyksestä sekä arvon vaihtelusta.180 

 

Muita yleisiä sijoituskohteita edunvalvonnassa ovat henkivakuutukset ja osuudet sijoitusra-

hastoissa.181 Sijoitusrahasto on hyvä valinta, jos tavoitteena on pitkäaikainen säästäminen.182 

Sen etuina ovat ainakin melko alhaiset kustannukset, sijoitusten hajauttaminen sekä tavalli-

sia talletuksia korkeampi tuotto-odotus. Tavallisissa sijoitusrahastoissa päämiehelle koituva 

riski on melko pieni hajautusten johdosta. Etuna voidaan nähdä myös se, että sijoituspäätök-

set ovat ammattilaisten tekemiä, jolloin sijoittaminen on todennäköisesti turvallisempaa kuin 

edunvalvojan tehdessä suoria sijoituksia. Toisaalta myös edunvalvojan aikaa säästyy, kun 

hänen ei tarvitse perehtyä useisiin sijoituskohteisiin. Sijoitusrahasto on edunvalvonnan kan-

nalta myös siitä hyvä sijoitus, että se on usein likvidi.183  

 

                                                
178 Kangas 1987, s. 81. 
179 Dorsey 2004, s. XV. Tarkemmin menestyksekkään osakesijoittamisen edellytyksistä ks. 
Dorsey 2004, s. 1–12. 
180 Ks. kuva 1. 
181 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 214. Työn rajausten vuoksi henkivakuutusta ei käsitellä tar-
kemmin. Henkivakuutuksista ks. Kangas 1995b, s. 94–323, Hoppu – Hemmo 2006, s. 406–
420 ja Kolehmainen– Räbinä 2012, s. 189–190.  
182 Harju – Syyrilä 2001, s. 369. 
183 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 216 ja Puttonen – Repo 2011, s. 36–37. Sijoitusrahastojen 
sijoitusten hajauttamisesta ks. SRL 13:7. 
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Rahastojen haittoina voidaan mainita kustannukset sekä yhdistelmärahastoissa se, ettei si-

joittaja tiedä, mihin rahasto tarkalleen ottaen sijoittaa.184 Viimeksi mainittu seikka on mer-

kityksellinen päämiehen edun ja tahdon näkökulmasta, mitä käsitellään tarkemmin seuraa-

vassa kappaleessa. Useimmat sijoitusrahastot voivat siis olla turvaavia ja tuottavia sijoitus-

kohteita. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että rahastojen joukkoon mahtuu myös erittäin 

riskipitoisia rahastoja. 

 

Erilaisten rahoitusvälineiden lisäksi myös muu omaisuus voi olla sijoituskohteena turvaava 

ja tuottava. Yleisimpiä tällaisia kohteita ovat ainakin metsä, kiinteistöt sekä asunto-osak-

keet.185 Kuten tässä kappaleessa on käynyt ilmi, monet sijoituskohteet voivat täyttää edelly-

tyksen turvaavasta ja tuottavasta sijoituskohteesta. Voidaan kuitenkin todeta, että pääoma-

turvattu sijoittaminen on sijoitustuotteesta riippumatta yksi turvallisimmista sijoittamistyy-

leistä, sillä sitä noudattavissa sijoituskohteissa pääoman turvaaminen on tuottoon nähden 

ensisijaista.186 Tämä vastaa sitä, että edunvalvonnassa turvaavuuden tulee olla ensisijaista 

suhteessa tuottavuuteen. 

 

Lopuksi on vielä mainittava, että myös HolhTL 34.1 §:n luettelo ohjaa edunvalvojaa, kun 

hän arvioi sijoituskohteen turvaavuutta ja tuottavuutta, sillä luvanvaraisiksi määrättyihin oi-

keustoimiin liittyy yleensä enemmän riskejä kuin niihin, jotka ovat luvanvaraisuuden ulko-

puolella.187 Edunvalvojan tulisikin pitää tämä mielessään ja harkita tarkasti, jos hän aikoo 

hakea lupaa luvanvaraiseen oikeustoimeen. Kankaan mukaan HolhTL 34 §:n tulisi vaikuttaa 

tätä vahvemmin edunvalvojan sijoittamiseen, sillä hän on todennut, että ”Päämiehen omai-

suuden sijoittaminen muulla tavalla kuin HolhTL 34 §:ssä säädetyllä tavalla ei ole sallit-

tua.”.188 Hän ei perustele, mihin tämä kanta perustuu. Ristiriitaista on, että tätä aiemmin 

Kangas mainitsee, että edunvalvoja voi tehdä ilman holhousviranomaisen lupaa muitakin 

oikeustoimia kuin niitä, joihin HolhTL 34 §:n mukaan lupaa ei tarvita. Tämän hän rajaa 

kuitenkin koskemaan lähinnä edunvalvojan velvollisuuksien täyttämiseksi välttämättömiä 

                                                
184 Puttonen – Repo 2011, s. 37. 
185 Työn rajausten vuoksi näitä muita sijoituskohteita ei käsitellä tässä tarkemmin. 
186 Kirjallisuudessa on suositeltu, että pääomaturvattujen kohteiden lisäksi kannattaisi 
hankkia määräaikaistalletuksia tai lyhyen koron rahastoja. Järvinen – Parviainen 2011, s. 
53–54 ja 57. Tarkemmin pääomaturvattujen sijoituskohteiden eduista ja haitoista ks. Järvi-
nen – Parviainen 2011, s. 56–58.  
187 HE 146/1998 vp, s. 45.  
188 Kangas 2005b, s. 151. 
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oikeustoimia.189 Kankaan sijoittamista koskevaa kantaa voidaan kritisoida sillä perusteella, 

ettei ole säännöstä, joka rajoittaisi sijoittamisen vain HolhTL 34 §:ssä mainittuihin kohtei-

siin. Mielestäni edunvalvojien ei tulisikaan noudattaa Kankaan näkemystä sijoitustoimin-

nassaan. 

 

4.4.3 Päämiehen etu sijoituskohteen valintaan vaikuttavana tekijänä 

Turvaavuuden ja tuottavuuden lisäksi edunvalvojan sijoittamista ohjaa päämiehen etu.190 

HolhTL 37.1 §:ssä ja oikeuskirjallisuudessa on korostettu, että päämiehen omaisuuden hoi-

tamisessa ratkaisevaa on päämiehen etu ja kaikkinaisen hyödyn tulee tulla päämiehelle. Mui-

den tahojen etu on tähän nähden toissijaista.191 Tällaisena muita hyödyttävänä, mutta pää-

miehen edun vastaisena oikeustoimena, on joissakin tapauksissa pidetty esimerkiksi kaik-

kien varojen sijoittamista henkivakuutukseen.192 Päämiehen etua määrittää esimerkiksi hä-

nen historiansa.193 Sijoittamisessa tulisikin ottaa lähtökohdaksi päämiehen oma aiempi sijoi-

tustoiminta sekä mahdollinen sijoitussuunnitelma ja –strategia.194 

  

Päämiehen edun mukaisessa sijoitustoiminnassa tulisi taloudellisten seikkojen lisäksi ottaa 

huomioon myös päämiehen arvot ja toiveet.195 Edunvalvoja ei siis voi sijoittaa päämiehensä 

omaisuutta omien arvojensa tai mieltymystensä mukaisesti. Sijoitustoiminnassa päämiehen 

arvot voivat näkyä monella tavalla. Jos päämies on esimerkiksi ollut koko elämänsä aktiivi-

nen luonnonsuojelija, olisi hänen arvojensa ja oletettujen toiveidensa vastaista, että edunval-

voja sijoittaisi päämiehensä omaisuutta sellaisen yhtiön osakkeisiin, jonka arvoihin ei kuulu 

luonnonsuojelu tai joka käyttää toiminnassaan vain uusiutumattomia energianlähteitä. 

 

Päämiehen edun ja tahdon vastaisesta omaisuuden hoidosta ja sijoittamisesta on ollut kyse 

vuonna 2017 uutisoidussa tapauksessa, jossa yleinen edunvalvoja oli hyväksyttänyt metsää 

koskevan omaisuuden hoitosuunnitelman maistraatissa ja aikoi sen perusteella hakkauttaa 

päämiehensä omistamaa luonnontilaista metsää. Päämies oli niin huonossa kunnossa, ettei 

                                                
189 Kangas 2005b, s. 151. 
190 Rautiala 1986, s. 66. 
191 Välimäki 2008, s. 72–73, Välimäki 2013, s. 83 ja Tornberg – Kuuliala 2015, s. 628. 
192 HE 146/1998 vp, s. 48 ja Heikkinen – Heusala – Mäkelä – Nuotio 2003, s. 29. 
193 Mäki-Petäjä-Leinonen LM 2018, s. 21–22. 
194 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 232. 
195 Esimerkiksi YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista on koros-
tettu, että päämiehen tahtoa ja toiveita on pyrittävä kunnioittamaan (artikla 12 kohta 4). 
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hän pystynyt ottamaan kantaa asiaan. Hänen sukulaisensa kuitenkin vastustivat voimak-

kaasti hakkuita vedoten edunvalvottavan arvoihin, elämänfilosofiaan ja tahtoon. Omaisten 

mukaan taloudellista tarvetta metsän hakkaamiselle ei ollut. Yleinen edunvalvonta oli alka-

nut tässä tapauksessa vain muutamia kuukausia ennen metsäkauppoja eikä edunvalvoja ollut 

ilmeisesti juuri ehtinyt tutustua päämieheensä. Tapaus ratkesi lopulta siten, että metsäyhtiö 

luopui kaupoista.196 

  

Kyseinen tapaus on hyvä esimerkki siitä, kuinka päämiehen arvot tulisi pyrkiä ottamaan 

omaisuuden hoidossa ja sijoittamisessa huomioon. Etusijalla ovat toki taloudelliset seikat 

sekä holhoustoimilain edellytys turvaavasta ja tuottavasta sijoittamisesta. Mikäli nämä edel-

lytykset täyttäviä sijoituskohteita on useampia, tulisi edunvalvojan valita se, joka vastaa par-

haiten päämiehen tahtoa ja arvoja. 

 

Yhteenvetona koko luvusta voidaan siis todeta, että edunvalvojan valitsemien sijoituskoh-

teiden tulisi olla turvaavia ja tuottavia kuitenkin niin, että turvaavuus on ensisijaista suh-

teessa tuottavuuteen. Lisäksi sijoituskohteen valinnassa tulisi ottaa huomioon päämiehen 

etu, vallitsevat olosuhteet, sijoittamisaika sekä sijoituskohteeseen liittyvät erityispiirteet ja 

kustannukset.197 

 

5 Oikeustoimen luvanvaraisuus 

5.1 Yleistä oikeustoimen luvanvaraisuudesta 

HolhTL 34 §:n mukaan tiettyihin säännöksessä tarkemmin määriteltyihin oikeustoimiin 

edunvalvoja tarvitsee holhousviranomaisen luvan. Luvanvaraisiksi on hallituksen esityksen 

mukaan säädetty sellaiset oikeustoimet, ” – –jotka yleisen kokemuksen mukaan ovat keski-

määräisesti merkittäviä tai riskialttiita.”198 Lupajärjestelmän tärkein tarkoitus onkin turvata 

päämiehen edun toteutuminen. Pohjimmiltaan luvanvaraisuus edesauttaa edunvalvottavan 

omaisuuden suojan perusoikeudellista toteutumista (PL 15 §), sillä se suojelee päämiehen 

                                                
196 Saavalainen 2017. URL: https://www.hs.fi/paivanlehti/05122017/art-
2000005476043.html. Luettu 1.2.2019. Ks. myös EOA kertomus 2000, s. 365–366. 
197 Yleisesti sijoituskohteen valintaan vaikuttavista seikoista ks. Puttonen – Repo 2011, s. 
18–29. 
198 HE 146/1998 vp, s. 45. 
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omaisuutta edunvalvojan sitä hukkaavilta toimilta. Holhousviranomaisella onkin lupaviran-

omaisena keskeinen rooli edunvalvottavan omaisuuden suojan turvaajana.199 Monet luvan-

varaisista oikeustoimista ovat sen luonteisia, että järkevästi toteutettuna ne voivat lisätä pää-

miehen omaisuuden arvoa, mutta huonosti toteutettuna päämies voi menettää varallisuuttaan 

merkittävästi. Esimerkiksi moniin sijoitustuotteisiin liittyy tällainen riski. Onkin perusteltua, 

että päämiehen omaisuutta suojataan rajoittamalla edunvalvojan toimintaa lupajärjestel-

mällä. 

 

Oikeustoimen luvanvaraisuus on pääasiassa osa edunvalvojan toiminnan ennakollista val-

vontaa, sillä lupa tulee ensisijaisesti hakea ennen oikeustoimen toteuttamista. Myös jälkikä-

teinen lupa on mahdollinen (HolhTL 36.2 §).200 Koska luvanvaraisuuden ideana on suojata 

päämiestä ja samalla valvoa edunvalvojan toimintaa, ei luvan hakeminen jälkikäteen ole 

suotavaa.201 Mikäli edunvalvoja kuitenkin hakee jälkikäteistä lupaa, ei sille ole asetettu mää-

räaikaa.202 Ennakollisen luvan hyvä puoli on, että se pakottaa edunvalvojan harkitsemaan 

vakaasti luvanvaraisen oikeustoimen toteuttamista, minkä lisäksi hänen tulee kyetä vakuut-

tavasti perustelemaan ratkaisunsa luvan saamiseksi. Samanlaisia hyötyjä ei todennäköisesti 

saavuteta jälkikäteisen luvan kanssa. Mikäli edunvalvoja toteuttaa luvanvaraisen oikeustoi-

men ilman vaadittavaa lupaa eikä lupaa myönnetä jälkikäteen, ei oikeustoimi sido lainkaan 

päämiestä (HolhTL 36.2 §). Päämiehen edun mukaisinta onkin luvan hakeminen ennakolli-

sesti. Jälkikäteinen lupa tai luvan hakemisen viivyttely ei ole apulaisoikeusasiamiehen mie-

lestä kohtuullista myöskään sopimuskumppanin kannalta.203 

 

Holhouslain aikana oli kuitenkin tavallista, että tarvittava lupa haettiin vasta oikeustoimen 

toteuttamisen jälkeen. Oikeuskirjallisuudessa tätä on perusteltu lähinnä sillä, että jälkikäteen 

viranomaisella on paremmat mahdollisuudet arvioida oikeustoimen päämiehen edun mukai-

suutta ja kaikkia asiaan liittyviä seikkoja.204 Tämä kanta on perusteltu. Tulee kuitenkin ottaa 

huomioon, että päämiehelle saattaa aiheutua haittoja ja kuluja, mikäli toteutetulle oikeustoi-

melle ei jälkeenpäin myönnetäkään lupaa. 

 

                                                
199 Sarja LM 2007, s. 392 ja Sarja 2012, s. 6. 
200 HE 146/1998 vp, s. 45. 
201 Sarja 2012, s. 6. 
202 Rautiala 1986, s. 77, Nuotio 2006, s. 179 ja Tornberg – Kuuliala 2015, s. 634. 
203 EOA kertomus 2004, s. 240–241. 
204 Saarenpää – Mattila – Mikkola 1972, s. 112. 
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Ongelmia onkin syntynyt, kun luvan hakemista on viivytelty liian kauan eikä holhousviran-

omainen ole lopulta myöntänyt jälkikäteistä lupaa. Esimerkiksi tapauksessa KKO 1954 II 

89 holhooja oli myynyt holhottavilleen kuulunutta kiinteää omaisuutta. Lupaa oikeustoimen 

toteuttamiseen oli kuitenkin haettu vasta yli kolmen vuoden kuluttua oikeustoimen toteutta-

misesta eikä viivyttelyyn ollut ollut pätevää syytä. Käräjäoikeus ei hyväksynyt kauppaa, sillä 

hintataso oli oikeustoimen toteuttamisen ja luvan hakemisen välillä noussut merkittävästi.205 

Lupaharkinnassa ratkaisevassa asemassa olivat siis luvanhakemishetkellä vallinneet olosuh-

teet eikä oikeustoimen toteuttamishetken olosuhteet. 

 

Samalla linjalla on ollut myös Rovaniemen hallinto-oikeus tuoreemmassa ratkaisussa206, 

jossa on ollut kyse muun muassa siitä, minkä hetken mukaan lupa-asiaa tulee arvioida. Ta-

pauksessa maistraatti oli arvioinut osakkeiden oston päämiehen edun mukaisuutta luvan ha-

kemishetken mukaan. Edunvalvoja puolestaan esitti, että lupaa tulisi arvioida hankintahet-

ken perusteella. Hallinto-oikeuden mukaan jälkikäteisen luvan harkinnassa maistraatti voi 

ottaa huomioon myös oikeustoimen toteuttamisen jälkeen tapahtuneita seikkoja. Kyseisessä 

tapauksessa edunvalvojan hankkimat luvanvaraiset osakkeet olivat menettäneet arvoaan 

huomattavasti niiden ostamisen jälkeen.207 Näin ollen maistraatti katsoi, ettei hankinta ollut 

HolhTL 39.2 §:n mukainen eli turvaava ja tuottava sijoitus eikä myöntänyt oikeustoimelle 

jälkikäteistä lupaa. Hallinto-oikeus ei hyväksynyt edunvalvojan maistraatin päätöksestä te-

kemää valitusta, joten maistraatin päätös jäi pysyväksi. 

 

Ratkaisussa on todettu, että jälkikäteisessä lupaharkinnassa arvioidaan sitä, onko oikeus-

toimi arviointihetken mukaan ollut päämiehen edun mukainen. Arviointi siis poikkeaa etu-

käteisestä lupaharkinnasta, jossa arvioidaan sitä, tuleeko oikeustoimi olemaan päämiehen 

edun mukainen. Ratkaisusta ei käy ilmi, mihin etu- ja jälkikäteisten lupien erilainen arviointi 

perustuu. Syynä sille, miksi jälkikäteisessä luvassa arvioidaan arviointihetken päämiehen 

edun mukaisuutta, saattaa olla päämiehen edun vahva asema edunvalvontaoikeudellisena 

periaatteena. Toisin kuin arvioitaessa ennakollista lupaa, jälkikäteisessä lupaharkinnassa on 

konkreettista ja varmaa näyttöä siitä, onko oikeustoimi päämiehen edun mukainen. Kun lu-

paa arvioitaessa huomataan, ettei näin ole ollut, toimisi viranomainen vastoin päämiehen 

                                                
205 Hovioikeus ja korkein oikeus eivät muuttaneet käräjäoikeuden ratkaisua tältä osin.  
206 Rovaniemen HAO 6.9.2002 00361/02/5900. 
207 Hankintahetkellä osakkeiden arvo oli ollut 2050,55 €, kun lupaa arvioitaessa niiden 
arvo oli ollut vain 764 €. 
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etua myöntäessään luvan sen vastaiseen oikeustoimeen. Jälkikäteisen luvan arviointia hake-

mishetken mukaan tukee myös HolhTL 35 §:n sanamuodon mukainen tulkinta, sillä laissa 

käytetään muotoa ” –  – on päämiehen edun mukainen.”. Ratkaisevaa on siis oikeustoimen 

päämiehen edun mukaisuus, silloin kun lupaa haetaan. 

 

Etu- ja jälkikäteisten lupien erilainen arviointi voi johtaa pahimmassa tapauksessa edunval-

vojan taktikointiin lupaa haettaessa. Otetaan esimerkiksi edellä esitelty tapaus. Jos siinä 

edunvalvoja olisi hakenut lupaa ennen oikeustoimea, olisi lupa todennäköisesti myönnetty. 

Lupa olisi mahdollisesti myönnetty myös silloin, jos sen hakemista olisi viivytelty vielä jon-

kin aikaa ja siinä ajassa osakkeiden arvo olisikin palannut lähelle alkuperäistä arvoa. Mikäli 

jälkikäteisen luvan lupaharkinnassa ei oteta lainkaan huomioon tulevaisuudennäkymiä, voi 

se johtaa siihen, että jälkikäteisen luvan hakemista viivytellään, kunnes oikeustoimi on taas 

päämiehen edun mukainen. Tätä ei voida pitää päämiehen edun mukaisena. Tällaisen toi-

minnan välttämiseksi olisi perusteltua ottaa jälkikäteisen luvan arvioinnissa huomioon myös 

tulevaisuuteen liittyviä seikkoja. Tämä on erityisen perustelua, jos edunvalvojan tarkoituk-

sena on ollut pitkäaikainen sijoitus. Tällöin yksittäisen arvonnotkahduksen ei tulisi olla ai-

noa lupaharkinnassa huomioon otettava seikka, sillä tulevaisuudessa sama sijoitus voi olla 

päämiehen edun mukainen. 

 

5.2 Luvan hakeminen 

Luvan hakemisen suhteen merkitystä ei ole sillä, kuinka paljon päämiehen toimintakelpoi-

suutta on rajoitettu. Huomionarvoista on, että lupa tarvitaan myös silloin, kun edunvalvoja 

sallii päämiehensä toteuttaa itse jonkin luvanvaraisen oikeustoimen.208 Mikäli päämies, 

jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu, kuitenkin ymmärtää asian merkityksen ja toteut-

taa itsenäisesti luvanvaraiseksi luokiteltavan oikeustoimen, ei holhousviranomaisen lupaa 

tarvita.209 Jos lain edellyttämissä tilanteissa lupaa ei haeta, ei oikeustoimi sido päämiestä 

(HolhTL 36.2 §).210 Tämän lisäksi edunvalvoja saattaa olla korvausvelvollinen sopimus-

kumppanille (HolhTL 36.3 §). 

 

                                                
208 Kangas 2013, s. 200. 
209 Tornberg – Kuuliala 2015, s. 582. 
210 Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa päämies täysivaltaiseksi tultuaan hyväksyy oikeus-
toimen. KKO 1988:88. 
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Lupaa haetaan HolhTL 46–47 §:ien mukaan määräytyvältä holhousviranomaiselta, joka on 

yleensä päämiehen kotikunnan mukainen maistraatti (HolhTL 34.2 §). Lupaa voi hakea vain 

edunvalvoja, sillä ainoastaan hänellä on asiavaltuus eli -legitimaatio.211 Tämä ei käy aivan 

suoraan ilmi laista, vaan se voidaan päätellä HolhTL 36 §:n 2 momentin sanamuodosta ” – 

– edunvalvojan hakemuksesta”.212 Holhoustoimilain esitöissä on kuitenkin yksioikoisesti ja 

ilman laajempia perusteluita todettu, että vain edunvalvojalla on mahdollisuus hakea oikeus-

toimelle lupaa.213 Käytännössä holhousviranomainen tekee tutkimattajättämispäätöksen, mi-

käli luvan hakijana on esimerkiksi päämiehen sukulainen.214  

 

Edunvalvojan yksinoikeudelle hakea lupaa on esitetty holhouslain aikana perusteeksi esi-

merkiksi se, että lupa voidaan myöntää vain määriteltyyn oikeustoimeen. Lisäksi on nähty 

ongelmallisena, että kolmas henkilö voisi hakea lupaa ilman edunvalvojaa.215 Päämiehen 

edun ja edunvalvojan tehtävien vuoksi olisikin outoa, jos sivullisella olisi mahdollisuus 

hankkia tarvittava lupa holhousviranomaiselta. Edunvalvojan tehtävänä on valvoa päämie-

hensä etua. Jos hän ei koe oikeustoimea päämiehensä edun mukaiseksi, ei kenenkään muun-

kaan tulisi voida hakea lupaa kyseistä oikeustoimea varten. 

 

Hoppu on kuitenkin asettunut sille kannalle, että jälkikäteistä lupaa voisi hakea myös kolmas 

henkilö, jonka tulisi kuitenkin olla oikeustoimen toinen osapuoli. Kantaansa hän on perus-

tellut sillä, että kyseessä on määrätty oikeustoimi, jonka toteuttamista edunvalvoja on jo har-

kinnut päämiehensä edun kannalta, koska hän on päättänyt sen toteuttaa.216 Hopun kanta on 

sikäli perusteltu, että olisi päämiehen edun mukaista, että oikeustoimelle haettaisiin lupa, 

jotta oikeustila saataisiin varmaksi. Kuten edellä on jo todettu, ei ilman lupaa tehty oikeus-

toimi sido päämiestä (HolhTL 36.2 §). 

 

                                                
211 Nuotio 2006, s. 173. Asialegitimaatio merkitsee sitä, ” – – kysymystä, onko henkilö oi-
keutettu omissa nimissään eli siis asianosaisena prosessaamaan oikeudenkäynnin koh-
teena olevasta oikeussuhteesta.” Tirkkonen LM 1945, s. 185. Tarkemmin asiavaltuudesta 
ks. esimerkiksi Tarjanne 1929, s. 21–22 ja Tirkkonen LM 1945, s. 176–199. 
212 Lohi DL 2000, s. 465 ja 472. 
213 HE 146/1998 vp, s. 48. 
214 Heikkinen – Heusala – Mäkelä – Nuotio 2003, s. 81. Asiavaltuuden puuttumisesta seu-
raa aina tutkimatta jättäminen. Merikoski 1968, s. 325. 
215 Gadolin 1936, s. 89 ja Hoppu E LM 1964, s. 441. 
216 Hoppu E LM 1964, s. 442–443.  



 46 

Kangas on puoltanut Hopun kantaa sopimuskumppanien yhdenvertaisuuden vuoksi.217 Kan-

kaan ja Hopun argumenttien ydin on siinä, että nykyinen malli antaa edunvalvojalle mah-

dollisuuden keinotella ja jättää lupa halutessaan hakematta.218 Tällaisissa tilanteissa sopi-

muskumppanin ainoaksi oikeusturvakeinoksi jää edunvalvojan korvausvelvollisuus 

(HolhTL 36.3 §). Tässä vaiheessa on syytä huomauttaa, että Hoppu ja Kangas ovat esittäneet 

kantansa holhouslain aikana. Holhouslaissa ei oltu holhoustoimilain tapaan mainittu, kuka 

lupaa voi hakea (vrt. HolhtL 36.2 § ja HL 41 §). Kolmannen oikeutta hakea lupaa onkin 

holhouslain aikana perusteltu sillä, ettei se olisi ollut holhouslain vastainen.219 Vastaavaa 

perustelua ei voida esittää enää holhoustoimilain aikana. 

 

Mielestäni olisi perusteltua sallia sopimuskumppanille mahdollisuus hakea jälkikäteistä lu-

paa oikeustoimelle. Kuten Hoppukin on todennut, on edunvalvoja tällaisessa tilanteessa jo 

arvioinut oikeustoimen päämiehen edun mukaisuutta ja tämän arvion perusteella päättänyt 

toteuttaa sen. Usein saattaa olla myös päämiehen edun mukaisinta, että oikeustoimelle saa-

daan holhousviranomaisen hyväksyntä. Jos lupaa ei haeta ja myöhemmin todetaan, ettei oi-

keustoimi sido päämiestä, saattaa siitä koitua tälle vahinkoa. 

 

Asiaa on käsitelty myös oikeuskäytännössä. Holhouslain aikana Viipurin hovioikeus katsoi, 

että sopimuskumppanilla oli jälkikäteen oikeus hakea lupaa oikeustoimen toteuttamiseen.220 

Samanlaiseen lopputulokseen päädyttiin myös ratkaisussa KKO 1948 II 210. Molemmissa 

tapauksissa lupaa haettiin jälkikäteen eli siis jo toteutettua sekä tiettyä ja tarkoin määriteltyä 

oikeustoimea varten. Korkein oikeus on kuitenkin ratkaisuissaan KKO 1929 II 606 ja 607 

sekä KKO 1965 II 13 katsonut, ettei sopimuskumppanilla ole oikeutta hakea lupaa luvanva-

raisen oikeustoimen toteuttamiseen. Vaihtelevista ratkaisuista huolimatta vakiintuneena 

kantana on pidetty sitä, että sopimuskumppanilla tai muulla kolmannella taholla ei ole oi-

keutta hakea lupaa etu- tai jälkikäteen.221 

 

                                                
217 Kangas DL 1995a, s. 871–872. 
218 Lohi DL 2000, s. 465 ja 472. 
219 Johanson JFT 1951, s. 201 ja Hoppu E LM 1964, s. 442–443. 
220 Korkein oikeus ei tutkinut holhottavan muutoksenhakua, joten hovioikeuden tuomio jäi 
pysyväksi. KKO 1921 II 144. 
221 Kangas 1987, s. 112. 
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Tärkein kriteeri itse lupaharkinnassa on päämiehen etu (HolhTL 35 §), mitä on korostettu 

myös korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2006:1. Päämiehen edun toteutu-

mista edesauttaa se, että edunvalvoja kuulee päämiestään ennen luvan hakemista.222 Väli-

mäen mukaan lupaharkinnassa voidaan ottaa huomioon vain päämiehen taloudellisiin intres-

seihin liittyviä seikkoja. 223 Tätä tukee se, että lupaharkintaa ohjaavat holhoustoimilain omai-

suuden hoitoa koskevat säännökset (HolhTL 35 §).  

 

Kuten edellä kappaleessa 3.1.1 on käynyt ilmi, päämiehen etu käsittää kuitenkin muitakin 

kuin taloudellisia aspekteja. Onkin ristiriitaista, että lupaharkinnassa näitä muita seikkoja ei 

voitaisi ottaa lainkaan huomioon. Toisaalta tulee muistaa, että muut kuin taloudelliset seikat 

ovat päämiehen edun arvioinnissa vain toissijaisia ja ne tulevat lupaharkinnassa otetuksi 

huomioon muiden holhoustoimilain säännösten kautta. Esimerkiksi HolhTL 39.1 § edellyt-

tää, että päämiehelle erityinen omaisuus lähtökohtaisesti säilytetään. Lupaviranomaisen tu-

leekin ottaa tämä huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi. Sen sijaan lupaharkinnassa ei 

voida ottaa huomioon ratkaisun vaikutuksia esimerkiksi päämiehen ihmissuhteisiin. Väli-

mäen kanta on siis perusteltu, joten lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon vain päämiehen 

taloudelliset intressit. Henkilöön liittyvät seikat tulevat otetuksi huomioon sitä koskevien 

holhoustoimilain säännösten kautta. 

 

Saatuaan luvan edunvalvoja voi toteuttaa oikeustoimen vasta siinä vaiheessa, kun lupapäätös 

on lainvoimainen.224 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n mukaan lähtökohtaisesti vain 

lainvoimainen päätös on täytäntöönpanokelpoinen. Poikkeustapauksissa päätös voidaan 

panna täytäntöön ilman lainvoimaisuutta, mistä tulee kuitenkin olla selvä maininta hallinto-

päätöksessä. Kuopion hallinto-oikeus on lisäksi katsonut, että tällainen maininta tulee erik-

seen ja perusteellisesti perustella.225 Mikäli edunvalvoja ei odota luvan lainvoimaisuutta 

taikka jättää asian jälkikäteisen luvan varaan, tulee hänellä olla perusteltu oletus siitä, että 

oikeustoimelle tullaan saamaan tulevaisuudessa lainvoimainen lupa. Käytännössä luvanva-

raiset oikeustoimet toteutetaan yleensä ennen kuin lupa on saanut lainvoiman.226  

 

                                                
222 Selvitys kuulemisesta ja sen sisällöstä tulee liittää mukaan lupahakemukseen. HE 
203/2010 vp, s. 19 ja OM 2/33/2010 14.4.2011, s. 4. 
223 Välimäki 2008, s. 106–107.  
224 Kangas 2013, s. 213. 
225 Kuopion HAO 10.05.2013 13/0190/2. 
226 EOA 18.8.2010. D 3767/4/08, kohta 2.3 ja 3.4 sekä Sarja DL 2011, s. 151. 
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Laissa ei ole säännöksiä siitä, kuinka pian luvan myöntämisen jälkeen oikeustoimi on toteu-

tettava.227 Kun holhouslaki oli voimassa, katsottiin, että jollei luvassa ole toisin mainittu, on 

se voimassa luvan antamisesta laskien kohtuullisen ajan.228 Poikkeuksena olivat tilanteet, 

joissa olosuhteet olivat luvan myöntämisen jälkeen muuttuneet siten, että oikeustoimi oli 

päämiehen edun vastainen.229 Korkein oikeus katsoi holhouslain aikaisessa tapauksessaan 

KKO 1922 II 103, että lupa oli voimassa vielä kahden vuoden päästä sen saamisesta, koska 

hintataso ei ollut noussut tässä ajassa merkittävästi. Asiaan liittyvät relevantit olosuhteet oli-

vat siis pysyneet ennallaan. Ei ole mitään vastasyitä sille, etteikö tätä näkemystä voitaisi 

noudattaa myös nykyään. Jotta kuitenkin vältyttäisiin tilanteilta, joissa oikeustoimen toteut-

tamista viivytellään vuosia, saattaa holhousviranomaisen lupa sisältää rajoituksia oikeustoi-

men toteuttamisajalle.230 Tämä on erityisen perusteltua sijoitustuotteiden kohdalla, joiden 

arvo saattaa muuttua nopeasti. 

 

Lopuksi on vielä syytä korostaa, ettei luvan saaminen tarkoita sitä, että edunvalvojalla on 

velvollisuus toteuttaa oikeustoimi.231 Luvan hakemisen aikana tai sen saamisen jälkeen on 

saattanut ilmetä seikkoja, joiden perusteella edunvalvoja ei enää katso oikeustoimea päämie-

hensä edun mukaiseksi. Syynä voi olla esimerkiksi muutos hintatasossa taikka päämiehen 

elinolosuhteissa. Tällaisessa tilanteessa edunvalvojan ei tulisi toteuttaa oikeustoimea, vaikka 

sille on saatu holhousviranomaisen lupa. 

 

5.3 Luvanvaraiset oikeustoimet 

Holhouslaissa luvanvaraiset oikeustoimet oli määritelty eri tavalla kuin nykyisessä holhous-

toimilaissa, sillä siinä ne oli jaettu kahteen kategoriaan sen perusteella, kuka luvan saattoi 

myöntää. Tärkeimpiin oikeustoimiin vain tuomioistuin sai myöntää luvan (HL 39 §), mutta 

vähemmän merkityksellisiin oikeustoimiin riitti holhouslautakunnan lupa (HL 40 §). Nykyi-

seen sääntelyyn verrattavasti luvanvaraiset oikeustoimet oli määritelty tyhjentävästi oikeus-

                                                
227 Tornberg – Kuuliala 2015, s. 635. 
228 Kangas 1987, s. 111. 
229 Rautiala 1986, s. 77. 
230 Tarkemmin ehdollisista luvista ks. Nuotio 2006, s. 180–182. 
231 Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa lupapäätöksessä on ehtoja, jotka tältä osin rajoittavat 
edunvalvojan kelpoisuutta. Rautiala 1986, s. 77 ja Nuotio 2006, s. 179. 
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toimityypeittäin, mitä on perusteltu selkeydellä sekä oikeustoimen toisen osapuolen suoje-

lulla.232 Holhouslain loppuaikoina ei kuitenkaan voitu tyytyä luettelon suppeaan tulkintaan, 

sillä se ei ollut enää ajantasainen ja vastannut muuttunutta yhteiskuntaa.233  

 

HolhTL 34 §:ssä luvanvaraiset oikeustoimet on siis määritelty oikeustoimityypeittäin.234 On 

syytä korostaa, että luvanvaraisuuden suhteen ratkaisevaa on oikeustoimen luonne eikä sii-

hen todellisuudessa liittyvät riskit.235 Välimäki on kuvannut, että luvanvaraisuudessa onkin 

pohjimmiltaan kyse oikeustoimien luokittelusta.236 HolhtL 34 §:ä tulisi tulkita lähtökohtai-

sesti suppeasti eikä luetteloa ole mahdollista laajentaa analogisella tulkinnalla. Tämä on pe-

rusteltua päämiehen edun, selkeyden sekä oikeusvarmuuden vuoksi. Lain täytyy olla selkeä 

sen suhteen, mihin oikeustoimiin lupaa tarvitaan, jotta edunvalvojan on helppo toimia lain-

mukaisesti. Myös lainsäädännön täsmällisyysvaatimus edellyttää luettelolta selkeyttä ja yk-

siselitteisyyttä.237 Etenkin HolhTL 34 §:n 13 kohtaa on muutettu useaan otteeseen sen sää-

tämisen jälkeen, mikä on vähentänyt sen selkeyttä. Useat viittaukset toisiin lakeihin sekä 

monet poikkeukset luvanvaraisuudesta ovat myös osaltaan tehneet 13 kohdasta vaikeasel-

koisen. Luettelon ei tältä osin voidakaan katsoa olevan enää kovin selkeä tai yksiselitteinen.  

 

Jos luvanvaraisten oikeustoimien piiriä tarvitsee laajentaa, tulee sen aina tapahtua lainsää-

däntöä muuttamalla.238 Lainsäätäjän tuleekin tarvittaessa päivittää luvanvaraisten oikeustoi-

mien luetteloa ja määrätä sellaiset oikeustoimet luvanvaraisiksi, jotka yleisen kokemuksen 

perusteella katsotaan keskimääräistä riskipitoisemmiksi. Tämä tulee ottaa huomioon erityi-

sesti sijoitustuotteiden kohdalla, sillä niitä kehitetään jatkuvasti lisää. 

  

5.4 Sijoittamiseen liittyvä luvanvaraisuus 

Sijoittamisen kannalta tärkeimpiä luvanvaraisia oikeustoimia ovat eräisiin sijoitustuotteisiin 

sijoittaminen, asunto-osakkeiden ostaminen ja luovuttaminen, metsän myynti sekä asunnon 

                                                
232 KM 1989:50, s. 115. 
233 Luettelon laajaa tulkintaa perusteltiin myös sillä, että tulevaisuudessa luvanvaraisia oi-
keustoimia lisättäisiin. Näin ollen varovainen laajentava tulkinta jo ennen tätä olisi sallit-
tua. Rautiala 1986, s. 70. 
234 HolhTL 34 §:ssä oleva luettelo luvanvaraisista oikeustoimista vastaa osittain holhous-
laissa vuoden 1995 uudistusten jälkeen ollutta luetteloa.  
235 Saarenpää 2009, s. 332. 
236 Välimäki 2013, s. 113. 
237 Sarja 2012, s. 3 ja Kangas 2013, s. 200–201. 
238 Kangas 2013, s. 200. 
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vuokraaminen (HolhTL 34.1 § kohdat 10–13). Sijoittamiseen liittyviä oikeustoimia, joihin 

edunvalvoja ei tarvitse maistraatin lupaa, ovat esimerkiksi tiettyjen pörssiosakkeiden sekä 

sijoitusrahasto-osuuksien hankinta (HolhTL 34.1 §:n 13 kohdan c- ja e-alakohta). Tutkimuk-

sen rajausten mukaisesti tässä keskitytään vain HolhTL 34.1 §:n 13 kohdan mukaisten sijoi-

tuskohteiden luvanvaraisuuteen, joten esimerkiksi metsän myynti jätetään käsittelemättä. 

 

Alkuperäisessä holhouslaissa esimerkiksi osakkeet eivät olleet luvanvaraisia, mikäli arvo-

paperi oli varma. Myöskään ulkomaisten hankintaan ei tarvittu lupaa.239 Vuoden 1971 eh-

dotuksessa nostettiin ensimmäisen kerran esille tarve erikoissääntelystä, joka koskisi rahaa 

ja arvopapereita.240 Sijoitustuotteet säänneltiin lopulta osittain luvanvaraisiksi vasta vuonna 

1995, jolloin uudistuksen taustalla oli lain nykyaikaistaminen. Lisäksi luvanvaraisuutta pe-

rusteltiin sijoitustuotteisiin liittyvillä merkittävillä taloudellisilla riskeillä. Luvanvaraiset oi-

keustoimet valittiin pääasiallisesti ottaen huomioon HL 43 §:n edellytys turvaavasta ja tuot-

tavasta sijoittamisesta.241 Kun holhoustoimilaki tuli voimaan vuonna 1999, oli siinä säädetty 

luvanvaraisiksi pääosin samat sijoitustuotteet kuin holhouslaissa sen loppuvaiheessa.242 Hol-

houstoimilain aikana sijoitustuotteita koskeva luvanvaraisuus on säilynyt pääosin ennallaan 

ja muutokset ovat johtuneet lähinnä muissa laeissa tapahtuneista muutoksista.243 

 

HolhTL 34.1 §:n 13 kohdassa luetellaan ne sijoituskohteet, joihin edunvalvoja tarvitsee hol-

housviranomaisen luvan. Lain lähtökohtana on siis se, että edunvalvojan mahdollisuuksia 

hankkia päämiehelleen rahoitusvälineitä ja yhteisöosuuksia on haluttu rajoittaa.244 Lupa tar-

vitaan ensinnäkin rahalainan antamiseen.245 Toiseksi luvanvaraisuus koskee sijoituspalvelu-

lain (747/2012) 1 luvun 14 §:n mukaisia rahoitusvälineitä. Kyseisessä säännöksessä on mää-

ritelty 10 erilaista rahoitusvälinettä ja se kattaa esimerkiksi arvopaperimarkkinalain 

                                                
239 Gadolin 1939, s. 85. 
240 KM 1971: A 22, s. 19. 
241 HE 16/1995 vp, s. 4–5. 
242 HE 146/1998 vp, s. 47. 
243 Esimerkiksi sijoitusrahastolain kokonaisuudistuksen vuoksi, holhoustoimilaki korjattiin 
vastaamaan uutta lakia (laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta 
(230/2019)). 
244 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 221. 
245 Rahalainan käsittely jätetään tässä tutkimuksessa rajausten vuoksi vain maininnan va-
raan. 
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(746/2012, AML) mukaiset arvopaperit (AML 2:1), erilaiset optiot, termiinit ja muut joh-

dannaissopimukset246 sekä hinnanerosopimukset ja päästökaupan kohteena olevat päästöoi-

keudet. Rahoitusvälineisiin kuuluvat myös yhteissijoitusyritysten osuudet.247 HolhTL 34.1 

§:n 13 kohdan mukaan luvanvaraisuus koskee rahalainan ja rahoitusvälineiden lisäksi 

osuuksia yhteisöissä. 

 

HolhTL 34.1 §:n 13 kohdan alakohdissa a-g luetellaan joukko oikeustoimia, joihin lupaa ei 

kuitenkaan tarvita.248 Näiden poikkeusten taustalla on se, että rahoitusvälineet ovat keske-

nään hyvin erilaisia. Onkin perusteltua, että pienemmän riskin tuotteet on vapautettu luvan 

hakemisesta ja muut on määrätty luvanvaraisiksi. Lupavapaus liittyy todennäköisesti myös 

edunvalvojan korvausvastuuseen.  Kyseisten oikeustoimien kohdalla on nimittäin luvanva-

raisiin oikeustoimiin verrattuna helpompaa asettaa edunvalvoja korvausvastuuseen, mikäli 

päämiehelle syntyy vahinkoa sijoitusten johdosta.249  

 

Ensinnäkin lupaa ei tarvita varojen tallettamiseen ETA-alueen250 luottolaitoksiin (13 kohdan 

a-alakohta). Tämä poikkeus on välttämätön, sillä ilman sitä, päämiehen varoja ei voitaisi 

säilyttää pankkitilillä. Varojen sijoittamisessa pankkitilille on nimittäin kyse rahalainan an-

tamisesta luottolaitokselle.  Toisekseen lupaa ei tarvita b-alakohdan nojalla esimerkiksi jul-

kisyhteisöjen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen hankintaan. Kyseinen poikkeus pe-

rustuu julkisyhteisöjen vakavaraisuuteen. Holhouslain esitöissä niiden joukkovelkakirjoja 

onkin pidetty melko turvallisina sijoituskohteina.251 

  

Myöskään arvopaperin252 hankkimiseen ei tarvita c-alakohdan nojalla lupaa, jos sillä ” – – 

käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 1 luvun 2 

                                                
246 Johdannaisinstrumenteista tarkemmin ks. Nikkinen – Rothovius – Sahlström 2002, s. 
169–216. 
247 Sijoitusrahastolain 1 luvun 2 §:n 17 kohdan mukaan yhteissijoitusyrityksellä tarkoite-
taan ” – –sellaista muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa toimiluvan saanutta yhteistä sijoi-
tustoimintaa harjoittavaa yritystä, joka kotivaltionsa lainsäädännön perusteella täyttää si-
joitusrahastodirektiivin edellytykset”. 
248 Tässä työssä tutkitaan tarkemmin kohtia a–f. 
249 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 222. 
250 ETA-alueeseen kuuluvat EU-maiden lisäksi Islanti, Liechtenstein ja Norja. 
251 HE 16/1995 vp, s. 5 ja HE 52/2006 vp, s. 49. 
252 Arvopaperi määritellään arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:ssä. Tarkemmin arvopape-
rin määritelmästä ks. Parkkonen – Knuts 2014, s. 13–19. 
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§:ssä tarkoitetussa pörssissä, säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynti-

järjestelmässä”. Viittaus tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomessa noteeratut arvopaperit 

sekä muissa ETA-valtioissa noteeratut vastaavat arvopaperit on vapautettu luvan piiristä.253 

Lupaa tarvitaan kuitenkin vielä siinä vaiheessa, kun yritys on vasta listautumassa pörssiin.254 

Julkisesti noteeratut osakkeet on jätetty lupaharkinnan ulkopuolelle, koska niiden arvon 

määrittelemisessä ei ole merkittäviä haasteita eikä niihin liity vääriä intressejä.255 Saarenpää 

on kuitenkin ihmetellyt pörssinoteerattujen osakkeiden rajaamista luvanvaraisuuden ulko-

puolelle, koska niihin liittyy merkittäviä riskejä. Hän katsookin, että rajattaessa arvopaperit 

luvanvaraisuuden ulkopuolelle on lainsäätäjä hyväksynyt niihin liittyvät riskit myös edun-

valvonnassa.256 Lisäksi hänen mielestään näiden rajaaminen luvanvaraisuuden ulkopuolelle 

luo ” – – taloudellista epävarmuutta – –”.257 Saarenpään mukaan rajaus perustuukin van-

haan käsitykseen siitä, että pörssiosakkeet olisivat vakaita sijoituskohteita.258  

 

Saarenpään kritiikki on perusteltu, sillä osakkeisiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, 

koska niiden arvo voi muuttua hyvin nopeasti. Mikäli osakkeet kuitenkin olisivat luvanva-

raisuuden piirissä, hankaloituisi niihin sijoittaminen. Päämiehen edun näkökulmasta voisi 

kuitenkin olla perustellumpaa, että osakkeet olisivat luvanvaraisia taikka, että niihin sijoit-

tamista rajoitettaisiin esimerkiksi määrällisesti. Erityisen ongelmallisia ovat muissa ETA-

maissa noteeratut osakkeet, sillä niihin saattaa liittyä yllättäviä ja suuria riskejä, jollei edun-

valvoja tunne kyseisiä markkinoita riittävän syvällisesti. Edunvalvojien tuntemusta muiden 

maiden markkinoista voidaan epäillä, koska he todennäköisesti tietävät lähinnä suomalaiset 

arvopaperit ja niiden markkinat. Vertailun vuoksi voidaan jo tässä vaiheessa todeta, että 

Ruotsissa kaikki osakkeet ovat luvanvaraisia sijoituskohteita (ks. kappale 7.3.3). 

  

                                                
253 Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot: ETA-maan pörssissä noteerattujen ar-
vopaperien luvanvaraisuus 9.4.2015/Kysymys 1. URL: https://oikeus.fi/oikeusapu/mate-
rial/attachments/oikeus_oikeusapu/oikeusapu/edunvalvontajaholhous/holhoustoimenkehit-
tamistyoryhma/OTiHCUfZv/Holhoustoimen_kehittamistyoryhman_kannan-
otot_verkko_18112015.pdf. Luettu 2.2.2019. 
254 Heino – Korkeamäki – Sirén 2016, s. 18. 
255 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 222. 
256 Saarenpää 2009, s. 332. 
257 Saarenpää 2005, s. 307. 
258 Saarenpää 2000, s. 143. 



 53 

Muiden kuin c-alakohdassa mainittujen osakkeiden luvanvaraisuus perustuu siihen, että nii-

hin liittyy julkisesti noteerattuja osakkeita todennäköisemmin väärinkäytöksiä sekä merkit-

tävämpiä riskejä. Pelko väärinkäytöksistä kohdistuu erityisesti siihen, että päämiehen tilaa 

saatetaan käyttää hyväksi sijoittamalla hänen varojaan hänen läheistensä yritysten osakkei-

siin päämiehen edun vastaisesti.259 Riskit liittyvät puolestaan varsinkin pieniin ja uusiin yri-

tyksiin, sillä niiden osakkeiden arvostus ja realisoiminen on haastavaa.  Ei ole kuitenkaan 

täysin poissuljettua, etteikö sijoitus luvanvaraisiin osakkeisiin voisi olla päämiehen edun 

mukainen eli turvaava ja tuottava.  

 

Luvasta vapaat sijoitusrahastot on määritelty HolhTL 34.1 §:n 13 kohdan d-alakohdassa.260 

Lupaa ei tarvita suomalaisen ns. UCITS-rahaston261 osuuksien hankintaan. Sama koskee 

osuuksien hankkimista sellaisesta ETA-alueen UCITS-rahastosta, jota saadaan sijoitusra-

hastolain (213/2019, SRL) 23 luvun 1 §:n 1–2 momentin nojalla markkinoida Suomessa.262 

Koska kyseiset rahastot noudattavat direktiivin (2009/65/EY) edellytyksiä riskin hajautta-

misesta ja niiden sijoituksissa korostuu varmuus, on ne katsottu voitavan jättää luvanvarai-

suuden ulkopuolelle. Näiden rahastojen arvo on mahdollista määritellä selvästi, mikä tekee 

niistä melko turvaavia sijoituskohteita. Lisäksi niiden liikkeeseenlaskijaa koskee tiedonan-

tovelvollisuus, joka myös osaltaan lisää varmuutta.263 

 

HolhTL 34.1 §:n 13 kohdan e-alakohdassa on määritelty ne vaihtoehtorahastot, joihin edun-

valvoja voi sijoittaa ilman holhousviranomaisen lupaa. Lupavapaus ratkeaa rahaston sijoi-

tuskohteiden sekä kohderyhmän perusteella. On syytä korostaa, että rahaston kuuluminen e-

alakohdan piiriin riippuu siitä, millainen sijoituspolitiikka rahaston sääntöjen mukaan on 

mahdollinen. Merkitystä ei siis ole sillä, mitä sijoituspolitiikkaa rahasto sijoitushetkellä to-

siasiallisesti noudattaa.264  

                                                
259 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 222. 
260 Mikäli rahasto on listattu pörssissä, on se luvasta vapaa c-alakohdan nojalla. Mikkilä – 
Mikkilä 2011, s. 233. 
261 Rahasto, jonka sijoitukset ja sijoitustoimintaan liittyvät riskit on hajautettu direktiivin 
2009/65/EY (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koske-
vien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta) mukaisesti. 
262 Finanssivalvonta ylläpitää rekisteriä ETA-rahastoista, joita saa markkinoida Suomessa 
https://www.finanssivalvonta.fi/rekisterit/notifikaatiot2/. 
263 HE 16/1995 vp, s. 5. UCITS-rahaston sijoitusten hajauttamisesta ks. SRL 13 luku. 
264 HE 52/2006 vp, s. 49. 
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Vaihtoehtorahastoja säännellään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014, 

AIFML). Lain 2 luvun 1 §:ssä oleva vaihtoehtorahaston määritelmä on laaja ja se kattaa 

kaikki sellaiset rahastot, joita ei koske UCITS-direktiivi eli toisin sanoen sijoitusrahasto-

laki.265 Vaihtoehtorahastot voivat tavallisempien sijoituskohteiden lisäksi sijoittaa myös eri-

koisempiin kohteisiin, esimerkiksi viineihin, taiteeseen, asunto-osakkeisiin taikka met-

sään.266 Osa vaihtoehtorahastoista on määritelty luvanvaraisiksi niihin liittyvien riskien 

vuoksi.267 Luvanvaraisuuden taustalla on todennäköisesti myös se, että kyseiset vaihtoehto-

rahastot on suunnattu vain ammattimaisille sijoittajille. Vaihtoehtorahastojen sijoittajakunta 

koostuukin pääasiallisesti muista kuin tavallisista kuluttaja-asiakkaista.268 

  

Hallituksen esityksessä on erikseen korostettu, että tarkoituksena ei ole ollut vapauttaa luvan 

piiristä kaikkia vaihtoehtorahastoja, vaan vain tarkoin valitut, riskiltään pienemmät ja taval-

lisille sijoittajille sopivat rahastot. E-alakohta koskeekin sellaisia rahastoja, joita voidaan 

tarjota myös ei-ammattimaisille asiakkaille269. Näin ollen edunvalvoja ja päämies ovat vaih-

toehtorahastoista annetun lain 13 luvun mukaisen sijoittajansuojan piirissä. Lisäksi näissä 

rahastoissa hajautuksella pyritään riskien vähentämiseen ja rahastoa hoitavalla rahastoyhti-

öllä tulee lähtökohtaisesti olla toimintaansa toimilupa, mikä lisää rahaston turvaavuutta. Lu-

vanvaraisuuden ulkopuolelle on siis rajattu vain sellaiset vaihtoehtorahastot, joiden voidaan 

katsoa olevan näiden ”suojausten” ansiosta tarpeeksi turvallisia sijoituskohteita edunvalvon-

nassa.270 

 

Holhoustoimilaissa on siis melko monimutkaisesti määritelty, mihin sijoitustuotteisiin edun-

valvoja voi sijoittaa ilman holhousviranomaisen lupaa ja mihin ei. Edunvalvojan voikin olla 

vaikeaa arvioida luvan tarvetta tämän sääntelyn pohjalta. Lopuksi on syytä mainita, että oi-

keusministeriö voi tarvittaessa asetuksella määrätä jonkin oikeustoimen luvanvaraisuuden 

                                                
265 SEC (2009) 577, s. 2. Vaihtoehtorahaston määritelmästä tarkemmin ks. Hidén – Ruot-
salainen DL 2014, s. 372–380. Myös erikoissijoitusrahastot ovat vaihtoehtorahastoja. Eri-
koissijoitusrahastoista tarkemmin ks. HE 243/2018 vp, s. 119–121. 
266 Kari DL 2014, s. 61. 
267 SEC (2009) 577, s. 2. Tarkemmin erilaisista riskeistä ks. s. 3. 
268 European Private Equity and Venture Capital Association 2009, s. 36 ja Hidén – Ruot-
salainen DL 2014, s. 368. 
269 Ei-ammattimaisen asiakkaan määritelmä ks. sijoituspalvelulain 1 luvun 23 §. 
270 HE 94/2013 vp, s. 228–229. 
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ulkopuolelle (HolhTL 34.1 §:n 13 kohdan f-alakohta).271 Asetuksenantovaltuus ei kuiten-

kaan ulotu siihen, että jokin oikeustoimi voitaisiin määrätä luvanvaraiseksi. Nykyisessä si-

joitustuotteiden nopeassa kehityksessä asetuksenantovaltuuden laajentaminen tähän voisi 

kuitenkin olla perusteltua. Asetuksenantovaltuus tuo luvanvaraisuuden sääntelyyn joustoa, 

mutta ei poista sitä jo johdannossa mainittua tosiasiaa, että sääntely on ajankohtaistamisen 

tarpeessa. 

 

6 Sijoittamisvelvollisuuteen ja sijoitustuotteiden luvanvaraisuuteen liittyvät ongelma-

kohdat 

6.1 Luvanvaraisten sijoitustuotteiden määrittely 

Luvanvaraiset ja ei-luvanvaraiset sijoituskohteet on siis määritelty HolhTL 34.1 §:n 13 koh-

dassa yksityiskohtaisesti ja oikeustoimityypeittäin. Kuten edellä on käynyt ilmi, valittua 

sääntelytekniikkaa on perusteltu oikeusvarmuudella ja selkeydellä. Sääntelyä voidaan kui-

tenkin kritisoida juuri kyseisten seikkojen puutteellisuuden vuoksi.272 Lisäksi sitä voidaan 

pitää lakiteknisesti ongelmallisena, sillä lakien välillä on useita peräkkäisiä viittauksia, jol-

loin sääntelyn hahmottaminen on hankalaa. Esimerkiksi HolhTL 34.1 §:n 13 kohdassa vii-

tataan rahoitusvälineiden määritelmän osalta sijoituspalvelulain 1 luvun 14 §:än, jossa puo-

lestaan viitataan edelleen arvopaperimarkkinalakiin arvopaperin määritelmän suhteen. Li-

säksi sääntelyn ongelmiksi on nostettu epäinformatiivisuus sekä poikkeusten ja lakiviittaus-

ten runsas lukumäärä.273 

 

Nämä ongelmat korostuvat, kun otetaan huomioon, ketkä sääntelyä käyttävät.274 Voidaan 

nimittäin olettaa, että edunvalvojilla ei yleensä ole riittävän kattavaa ja syvällistä osaamista 

sijoitustuotteista lainsäädännön ymmärtämiseksi. Tämä koskee sekä yleisiä että muita edun-

valvojia. Hankalan ja monimutkaisen sääntelyn seurauksena voi olla se, että edunvalvoja 

turvautuu vain tuttuihin ja turvallisiin sijoituskohteisiin, esimerkiksi pankkitileihin, koska 

                                                
271 Asetuksenantovaltuutta on käytetty sijoitusrahastojen kohdalla (asetus holhoustoimesta 
899/1999 1 §), mutta kyseinen pykälä kumottiin vuonna 2007, kun poikkeus siirrettiin la-
kiin. Tällä hetkellä yhtäkään tällaista asetusta ei siis ole voimassa. HE 52/2006 vp, s. 49. 
272 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 226. 
273 Sääntelyn epäinformatiivisuus voi pahimmillaan johtaa siihen, että edunvalvoja hakee 
lupaa sellaista oikeustoimea varten, joka on todellisuudessa luvanvaraisuuden ulkopuo-
lella. Luvan hakemiseen on tällaisessa tilanteessa käytetty turhaan aikaa ja vaivaa sekä sa-
malla menetetty mahdollisesti osa tuotosta, mitä ei voida pitää päämiehen edun mukaisena. 
Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 226 ja 233–235. 
274 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 234. 
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hänellä ei ole osaamista ja aikaa perehtyä muihin mahdollisiin kohteisiin. Tätä ei voida kai-

kissa tapauksissa pitää päämiehen edun mukaisena. 

 

Sääntelytekniikkaan liittyy monimutkaisuuden lisäksi muitakin ongelmia. Luvanvaraisuu-

den luokittelua oikeustoimityypeittäin ei voida kaikissa tapauksissa pitää sääntelyn tavoit-

teen ja päämiehen edun mukaisena. Esimerkiksi kaikki luvanvaraisuuden ulkopuolella ole-

vat pörssiosakkeet eivät ole yhtä riskipitoisia keskenään. Myös sijoitusrahastojen osalta voi-

daan havaita sama ongelma, sillä luvanvarainen rahasto ei kaikissa tapauksissa sisällä enem-

män riskiä kuin lupavaatimuksen ulkopuolella oleva UCITS-rahasto. Valittu luokittelu pe-

rustunee siihen, että keskimäärin UCITS-rahastoihin liittyy vähemmän riskejä ja selkeyden 

vuoksi on haluttu rajata ne kaikki luvanvaraisuuden ulkopuolelle. On kuitenkin syytä huo-

mauttaa, että myös UCITS-rahastojen seassa on erittäin riskipitoisia rahastoja ja luvanva-

raisten rahastojen joukossa saattaa olla näitä riskittömämpiä rahastoja.275 

  

Kyseinen huomio on merkittävä, sillä rahaston riski ei pohjimmiltaan perustu siihen, millai-

sesta HolhTL 34.1 §:n 13 kohdan luokittelemasta rahastosta on kysymys.276 Merkitykselli-

sempää rahaston riskin kannalta on esimerkiksi sen strategia277, sijoitustekniikka, sijoitus-

toiminnan lähtökohdat, sijoituskohteet sekä hajautus.278 Lisäksi tulee ottaa huomioon, että 

sijoitusrahastoja voidaan luokitella eri tavoin kuin holhoustoimilaissa.279 Rahastot voidaan 

karkeasti jakaa sijoituspolitiikkansa perusteella korko-, yhdistelmä-, osake- ja erikoisrahas-

toihin. Esimerkiksi korkorahastoissa riski on pienempi kuin osakerahastoissa.280 Sijoituspo-

litiikan lisäksi rahastoja voidaan luokitella toimialan ja rahaston rakenteen perusteella.281 

Holhoustoimilaissa valittu oikeustoimityyppeihin perustuva jaottelu saattaa taata selkeän, 

yksinkertaisen ja oikeusvarman tavan luokitella rahastoja luvanvaraisiin ja ei-luvanvaraisiin. 

                                                
275 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 224 ja 236. Tulee myös ottaa huomioon, että oikeustoimityy-
pin lisäksi etenkin olosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi oikeustoimen riskiin. LL 
4/1992, s. 93. 
276 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 224. 
277 Erilaisista sijoitusstrategioista ks. Hudson 2014, s. 81–102. 
278 SEC (2009) 577, s. 2 ja Kari DL 2014, s. 62. 
279 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 228. 
280 Kallunki – Martikainen – Niemelä 2002, s. 126–127 ja kuva 1. 
281 Hudson 2014, s. 3–5. 
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Tämä ei kuitenkaan välttämättä johda siihen, että ei-luvanvaraiset rahastot olisivat luvanva-

raisia riskittömämpiä tai, että ei-luvanvaraiset rahastot olisivat holhoustoimilain edellyttä-

mällä tavalla turvaavia ja tuottavia sijoituskohteita.282 

 

Tyypittelyn ongelmaksi voidaan nostaa myös legaalimääritelmiin283 liittyvät yleiset ongel-

mat. Legaalimääritelmiin tulisi suhtautua lähtökohtaisesti melko torjuvasti, koska tarkkojen 

määritelmien vuoksi lainsäädännön ei ole mahdollista pysyä mukana muutoksessa. Oikeus-

kirjallisuudessa tätä on kuvattu ikään kuin kilpajuoksuna, jossa määriteltävä seikka on koko 

ajan edellä määrittelijäänsä.284 Lisäksi Kangas on huomauttanut, että tarkkoihin määritel-

miin liittyy paljon käytännönongelmia, sillä samalla käsitteellä voi olla useita erilaisia mer-

kityssisältöjä. Tarkasta määritelmästä ei hänen mielestään ole hyötyä käytännön lainsovel-

tamisessa.285 Määritelmiin liittyvät ongelmat ja rajoitukset tuleekin ottaa huomioon niitä so-

vellettaessa. Kritiikki tulisi ottaa huomioon etenkin sijoitustuotteiden kohdalla, sillä niiden 

muutos on nopeaa ja uusia tuotteita kehitetään jatkuvasti. Legaalimääritelmien onkin niiden 

osalta hankalaa, ellei jopa mahdotonta, olla ajantasaisia. 

 

Kuvatut luvanvaraisuuden sääntelyyn liittyvät ongelmat tiivistyvät siihen, halutaanko sään-

telyssä painottaa oikeusvarmuutta ja helpointa sääntelymallia vai päämiehen suojelua ja si-

joituskohteiden todellisia riskejä. On syytä huomauttaa, ettei päämies kuitenkaan nykyään 

jää täysin vaille oikeusturvaa, vaikka edunvalvoja sijoittaisi tämän varoja ei-luvanvaraiseen, 

mutta keskimääräistä riskipitoisempaan sijoituskohteeseen. Jos tällaisesta sijoituksesta ai-

heutuu päämiehelle vahinkoa, on edunvalvoja vahingonkorvausvelvollinen HolhTL 45 §:n 

mukaisesti. Tästä huolimatta luvanvaraisuutta koskeva sääntely vaatii uudistamista ja sel-

kiyttämistä. 

 

6.2 Luvan hakemiseen liittyvät ongelmat 

Luvan hakemiseen liittyy myös ongelmia. Ensinnäkin voidaan mainita jo edellä kappaleessa 

5.2 ilmi tullut seikka, ettei oikeustoimen sopimuskumppani voi hakea lupaa oikeustoimelle. 

Toisena ongelmana voidaan mainita se, että lupahakemuksen käsittely vie aikaa. Tämä onkin 

                                                
282 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 224. 
283 Legaalimääritelmällä tarkoitetaan sitä, että käsite on määritelty laissa juridis-teknisesti. 
Aarnio 1989, s. 76. 
284 Kangas 1993, s. 36 ja Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 227. 
285 Kangas 1993, s. 36–37. 
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otettava huomioon esimerkiksi sellaisten sijoitustuotteiden kohdalla, joiden arvo saattaa 

muuttua nopeasti. Lupahakemusten käsittelylle ei ole asetettu määräaikaa, vaan ne tulee kä-

sitellä kohtuullisessa ajassa. Tämän perustana ovat PL 21.1 § ja hallintolain (434/2003) 23.1 

§, jotka edellyttävät, että viranomaisen tulee käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä. Mä-

enpään mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei käsittelyyn saisi käyttää enempää ai-

kaa kuin kyseessä olevan asian huolellinen käsittely vaatii.286 

 

Oikeusasiamies on joissakin ratkaisuissaan käsitellyt maistraatin lupa-asian kohtuullista kes-

toa.287 Näiden ratkaisujen perusteella ei voida kuitenkaan todeta, että olisi jokin tietty aika, 

jolloin käsittelyn ei voida enää katsoa kestäneen kohtuullista aikaa. Tämä pitääkin ratkaista 

yksittäistapauksen erityispiirteiden perusteella, joita ovat esimerkiksi tapauksen monimut-

kaisuus sekä se, tarvitaanko joitakin lisäselvityksiä. 

 

Luvan hakemiseen käytettävä aika ja lupahakemuksen käsittelyajan epävarmuus voivat ai-

heuttaa edunvalvojille ongelmia. Tämä korostuu sellaisissa asioissa, joissa oikeustoimen to-

teuttamisajankohdalla on merkittävä vaikutus siihen, katsotaanko oikeustoimi päämiehen 

edun mukaiseksi. Vaikka laissa määritellyt käsittelyajat voisivatkin ratkaista tällaiset haas-

teet, ei tarkkoja käsittelyaikoja voida pitää ainoastaan hyvänä asiana. Päämiehen edun toteu-

tumisen kannalta käsittelyyn käytettävää aikaa tärkeämpää on nimittäin se, että lupa-asia 

tutkitaan huolellisesti. 

 

Kolmas luvan hakemiseen liittyvä ongelma on se, että lupa voidaan myöntää vain yhteen 

yksilöityyn oikeustoimeen.288 Ei siis ole mahdollista, että edunvalvoja voisi samalla luvalla 

sijoittaa esimerkiksi joka kuukausi samaan rahastoon. Tällaisessa tilanteessa hänen tulisi ha-

kea erikseen lupaa jokaiseen toteutettavaan oikeustoimeen, mikä on työlästä ja kallista. Täl-

lainen suunnitelmallinen sijoittaminen johonkin tiettyyn sijoituskohteeseen voisi kuitenkin 

olla päämiehen edun mukaista ja sopia hänen tilanteeseensa paremmin kuin yhden suuren 

summan sijoittaminen esimerkiksi kerran vuodessa. Olisikin perusteltua pohtia, voitaisiinko 

sääntelyä muuttaa niin, että tällainen säännöllinen sijoittaminen yhdellä luvalla olisi mah-

dollista. 

 

                                                
286 Mäenpää 2008, s. 129. 
287 Ks. esim. AOA 6.6.2005. D 882/4/05 ja AOA 31.10.2007. D 2178/4/06. 
288 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 227 ja Tornberg – Kuuliala 2015, s. 471. 
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Neljäntenä ongelmana voidaan mainita se, että sijoitustuotteiden luvanvaraisuus koskee vain 

hankkimista eikä lainkaan luovuttamista. Tämä on ongelmallista päämiehen edun kannalta, 

sillä voi olla sellaisia tilanteita, joissa sijoitustuotteen myyminen väärällä hetkellä saattaa 

aiheuttaa päämiehelle mittavia varallisuusvahinkoja. Toisaalta myös luovutuksen hinta tai 

muut olosuhteet voivat johtaa siihen, että luovutus on päämiehen edun vastainen. Päämiehen 

edun turvaamiseksi olisi syytä pohtia, tulisiko luvanvaraisuus ulottaa myös omaisuuden luo-

vuttamiseen. Vasta-argumenttina tälle on ainakin se, että se aiheuttaisi holhousviranomai-

sille ja edunvalvojille lisätyötä ja sen myötä päämiehille kuluja. Lisäksi päämiehen etu tulee 

jo nyt turvatuksi vuositilien tarkistuksella, sillä holhousviranomaisen tulee puuttua tarkis-

tuksen yhteydessä havaittuihin edunvalvojan tekemiin epäedullisiin luovutuksiin. Tämä voi 

johtaa edunvalvojan vahingonkorvausvelvollisuuteen. Vahingonkorvaus ei kuitenkaan aina 

kata kaikkia vahinkoja, joita epäedullisesta luovutuksesta saattaa syntyä.  

 

6.3 Sijoittamiseen ja sijoittamisen sääntelyyn liittyvät ongelmat 

Sijoittamiseen liittyvä holhoustoimilain sääntely jättää paljon edunvalvojan harkintavallan 

varaan. Kuten edellä on käynyt ilmi, sääntely koskee lähinnä sitä, mitä omaisuutta voidaan 

sijoittaa. Tämän lisäksi sijoittamista ohjaa edellytys turvaavasta ja tuottavasta sijoittamisesta 

sekä luvanvaraisuutta koskevat säännökset. Edunvalvoja voi näiden säännösten asettamissa 

rajoissa toimia melko vapaasti päämiehensä omaisuuden sijoittamisen suhteen. Vähäisestä 

sääntelystä johtuen esimerkiksi eri edunvalvontatoimistoissa toimitaan sijoittamisen suhteen 

erilaisin tavoin ja periaattein, mikä saattaa johtaa eriarvoisuuteen päämiesten välillä.289  

 

Myös edunvalvojien sijoittamiseen liittyvässä osaamisessa on suuria eroja. Norjassa onkin 

esitöiden yhteydessä todettu, että edunvalvojien osaaminen ja halukkuus panostaa sijoitta-

miseen vaikuttavat osittain siihen, että päämiehet ovat eriarvoisessa asemassa sijoitusten 

tuottavuuden suhteen.290 Sijoittamiseen liittyvää sääntelyä voisi olla tarpeen tiukentaa ja tar-

kentaa siten, että edunvalvojien toimintaa rajoitettaisiin ja ohjattaisiin enemmän. Tämän seu-

rauksena he sijoittaisivat päämiestensä varoja todennäköisesti tasa-arvoisemmin, turvaa-

vammin ja tuottavammin kuin nykyään. Oksanen on nostanut esille useamman aiheeseen 

liittyvän kysymyksen: ”Takaako nykyinen järjestelmämme riittävällä tavalla varojen säily-

mistä, ovatko sijoittamisen periaatteet turvallisia, tiedetäänkö niistä eri toimijatahoilla ja 

                                                
289 Oksanen 2009b, s. 67. 
290 NOU 2004:16, s. 215. 
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noudatetaanko niitä johdonmukaisesti joka paikassa?”291 Hänen mielestään olisikin syytä 

tutkia, millaisia riskejä edunvalvojat ottavat ja millaisia menetyksiä huonoista ja harkitse-

mattomista sijoituksista on syntynyt.292 Lisäksi olisi syytä selvittää, miten edunvalvojat to-

dellisuudessa sijoittavat päämiestensä varoja ja millä perustein he tekevät sijoituspäätöksiä. 

 

Sijoittamisen suhteen ongelmia aiheuttaa, vähäisen sääntelyn lisäksi, yleisten edunvalvojien 

päämiesten lukumäärä, jota käsiteltiin aiemmin kappaleessa 3.1.3. Jos otetaan huomioon, 

kuinka monimutkaisesti sijoitustuotteiden luvanvaraisuutta on säännelty ja kuinka paljon 

erilaisia sijoitustuotteita markkinoilla on, niin voidaan melko perustellusti väittää, ettei ai-

nakaan yleisillä edunvalvojilla ole riittävästi aikaa perehtyä erilaisiin sijoituskohteisiin. 

Edunvalvoja todennäköisesti luopuu ajatuksesta sijoittaa päämiehensä varoja monimutkai-

seen taikka luvanvaraiseen sijoitustuotteeseen työllistävyyden vuoksi, minkä johdosta pää-

miehen etu ei välttämättä toteudu. Ajanpuute voi johtaa myös siihen, ettei edunvalvojalla ole 

mahdollista sijoittaa päämiestensä varoja kovin yksilöllisesti, vaan hän valitsee kaikille sa-

mat tutut sijoituskohteet. Päätös näissä tapauksissa tehdään siis jonkun muun kuin päämie-

hen edun mukaisesti. 

  

Mikäli edunvalvoja jostain syystä tarvitsee apua sijoitusratkaisuiden tekemiseen, voi hän 

kääntyä sijoituspalveluita tarjoavan tahon, esimerkiksi pankin puoleen.293 Edunvalvojan 

kannattaa tehdä omaisuudenhoitosopimus294 tällaisen tahon kanssa esimerkiksi silloin, kun 

hänen tietämyksensä tai aikansa ei riitä päämiehen omaisuuden asianmukaiseen sijoittami-

seen. Tämä on perusteltua ainakin silloin, kun päämiehellä on huomattava omaisuus. Omai-

suudenhoitosopimusta tehdessään edunvalvojan tulee pitää mielessään päämiehen etu sekä 

holhoustoimilain asettamat edellytykset ja rajoitukset. Edunvalvoja ei siis voi ulkoistaa vas-

tuutaan omaisuudenhoitoa tarjoavalle taholle. Vaikka omaisuudenhoitosopimus helpottaa 

osaltaan osaamiseen ja ajankäyttöön liittyviä ongelmia, ei se poista niitä ongelmia, jotka 

                                                
291 Oksanen 2009b, s. 67. 
292 Oksanen 2009b, s. 67. 
293 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 214. 
294 Omaisuudenhoidolla tarkoitetaan sijoituspalvelulain 1 luvun 15 §:n 4 kohdan mukaan ” 
– – rahoitusvälineiden hoitamista asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla siten, että 
päätösvalta sijoittamisesta on annettu kokonaan tai osittain toimeksiannon saajalle”. 
Omaisuudenhoitosopimuksista tarkemmin ks. Hoppu K 2005, s. 117–133. 
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liittyvät sijoittamisen vähäiseen sääntelyyn. Lisäksi tulee ottaa huomioon, ettei omaisuuden-

hoitosopimus ole varteenotettava vaihtoehto kaikkien päämiesten kohdalla esimerkiksi vä-

häisen varallisuuden vuoksi. 

 

7 Sijoittamisvelvollisuus ja sijoitustuotteiden luvanvaraisuus de lege ferenda 

7.1 Sääntelytavan muutos 

Luvanvaraisuutta koskeva sääntely tarvitsee siis kipeästi selkiyttämistä ja yksinkertaista-

mista, mikä on nostettu esille myös oikeuskirjallisuudessa. Nykyinen monimutkainen, pal-

jon viittauksia sisältävä ja kokonaisuudessaan hankala lainsäädäntö aiheuttaa vaikeuksia 

edunvalvojille. Tämä koskee erityisesti maallikkoedunvalvojia, joilla ei todennäköisesti ole 

kovin suurta kokemusta sijoittamisesta tai siihen liittyvästä sääntelystä. Mikkilät ovatkin eh-

dottaneet näiden ongelmien ratkaisuksi lainsäädännön selkiyttämistä.295  

 

Etenkin useiden peräkkäisten lakiviittausten poistaminen selkiyttäisi sääntelyä, minkä seu-

rauksena laista kävisi nykyistä selkeämmin ja yksiselitteisemmin ilmi, milloin oikeustoi-

meen ei tarvita holhousviranomaisen lupaa. Lisäksi selkeämpi lainsäädäntö helpottaisi yleis-

ten edunvalvojien työtaakkaa, jos he voisivat nykyistä nopeammin ja yksinkertaisemmin 

selvittää, onko ajateltu sijoituskohde luvanvarainen vai ei. Luvanvaraisuutta koskevaa sään-

telyä yksinkertaistettaessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon, että kasuistinen muotoilu on to-

dennäköisesti ainoa lainsäädäntöteknisesti mahdollinen vaihtoehto.296 Tämä onkin perustel-

tua päämiehen edun, selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi. Toisaalta oikeuskirjallisuudessa 

on myös epäilty, onko kasuistinen sääntely toimiva ratkaisu nopeasti muuttuvien sijoitus-

tuotteiden kohdalla.297 

 

Monimutkaisen ja vaikeaselkoisen lainsäädännön lisäksi edellisessä kappaleessa nostettiin 

ongelmaksi luvanvaraisuuden määräytyminen oikeustoimityypeittäin. Saarenpää onkin pi-

tänyt valitettavana sitä, että holhoustoimilaissa säilytettiin holhouslain luvanvaraisten oi-

keustoimien tyyppiluettelo. Hän olisi pitänyt parempana vaihtoehtona sitä, että tätä olisi täy-

                                                
295 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 234. 
296 Kangas on kuitenkin myöntänyt kasuistiseen sääntelyyn liittyvät haasteet etenkin tul-
kinnan osalta. Kangas DL 1995a, s. 862–863. 
297 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 235. Esimerkkinä nopeasti muuttuvista sijoitusinstrumen-
teista ovat yhä monimutkaisemmat sijoitusrahastotuotteet. Syyrilä DL 2002, s. 259. Ka-
suistisen sääntelyn ongelmista ks. myös Rytkölä LM 1965, s. 172–173. 
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dennetty arvomääräisillä rajoilla. Kantaansa hän perustelee sillä, että sääntely nojaa jo van-

hentuneeseen ajatukseen pörssiosakkeista varmoina ja vakaina sijoituskohteina.298 Saaren-

pää ei kuitenkaan täsmennä, mitä kaikkia kohteita arvomääräisyyden tulisi hänen mielestään 

koskea tai millaiset arvomääräiset rajat luvanvaraisuudelle tulisi asettaa. 

 

Arvomääräisyyteen perustuvan luvanvaraisuuden toimivuus riippuu pitkälti siitä, miten lu-

vanvaraisuuden rajat määritellään. Otetaanko huomioon vain yksittäisen sijoituksen arvo 

vaiko esimerkiksi kaikkien vuoden aikana tehtyjen sijoitusten yhteenlaskettu arvo? Ote-

taanko laskennassa huomioon vain yksittäiseen kohteeseen tehdyt sijoitukset vai kaikkiin 

mahdollisiin sijoituskohteisiin tehdyt sijoitukset? Arvomääräisyyteen perustuva luvanvarai-

suus saattaa äkkiseltään kuulostaa yksinkertaiselta ja toimivalta luokittelutavalta, mutta ra-

jojen määritteleminen saattaa johtaa yhtä monimutkaiseen sääntelyyn kuin nykyinen luvan-

varaisuutta koskeva sääntely. Apua määrittelyyn voitaisiin kuitenkin ottaa Tanskasta, jossa 

luvanvaraisuus perustuu osittain arvomääräisyyteen.299 Kyseinen järjestelmä vaikuttaa koh-

tuullisen toimivalta, joten samantapainen järjestelmä voisi toimia Suomessakin. Vaikka ar-

vomääräiseen luokitteluun liittyy edellä kuvattuja haasteita, voi se järkevästi toteutettuna 

olla toimiva ratkaisu myös Suomessa. 

 

Ratkaisua luokitteluun liittyviin ongelmiin on lähestytty arvomääräisyyden lisäksi myös ris-

kien näkökulmasta. Kuten edellisessä luvussa nostettiin esille, luvanvaraisuuden tulisi en-

tistä paremmin perustua kyseessä olevan oikeustoimen todellisiin riskeihin eikä yleisesti tie-

tynlaisiin oikeustoimiin liittyviin riskeihin. Mikkilät ovatkin ehdottaneet artikkelissaan, että 

rahastojen osalta voitaisiin tyyppiluokittelun sijaan siirtyä riskiperusteiseen jaotteluun. Eh-

dotuksen mukaan rahaston riskiarvio perustuisi rahastonhoitajan yksinkertaistetusta rahas-

toesitteessä (SRL 15:4) antamaan arvioon, jolloin luvanvaraisuus koskisi vain korkean riskin 

rahastoja. Mikäli riskiarvio osoittautuisi virheelliseksi, olisi sijoituspalvelun tarjoaja vas-

tuussa siitä. Nykyiseen järjestelmään verrattuna riskiperusteisen luokittelun etuina ovat yk-

sinkertaisuus, selkeys ja kustannustehokkuus.300 Se todennäköisesti myös turvaisi nykyistä 

paremmin päämiehen edun toteutumisen, kun riskiarvio perustuisi ammattilaisen näkemyk-

seen eikä edunvalvojan omaan arvioon. Riskiperusteisen luokittelun haasteena voidaan 

                                                
298 Saarenpää 2000, s. 143. 
299 Tanskan järjestelmästä tarkemmin kappaleessa 7.3.2. 
300 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 236. Riskin merkitsemisestä ja laskemisesta avaintietoesit-
teessä ks. CESR/10-673.  
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nähdä vaikeat rajanvetotilanteet sen suhteen, milloin rahaston tulee olla luvanvaraisuuden 

piirissä. Mikäli riskiarvioita ei mitenkään valvota holhoustoimilain näkökulmasta, voi siitä 

syntyä ongelmia. Sijoituskohteeseen liittyvä riski saatetaan ymmärtää sijoitustoiminnassa 

eri tavalla kuin edunvalvontaoikeudessa. 

 

Mikkilät ovat myös ehdottaneet, että rahastojen yksinkertaistettuja rahastoesitteitä voitaisiin 

edellä mainitun lisäksi hyödyntää jo nykyään luokiteltaessa luvanvaraisia rahastoja. Kysei-

sestä esitteestä tulee nimittäin SRL 15:4:n mukaan käydä ilmi, millaisesta rahastosta on kyse, 

mikä voi osaltaan auttaa edunvalvojia hahmottamaan, milloin rahasto on luvanvarainen ja 

milloin ei. Lisäksi Mikkilät ovat nostaneet esille, että joidenkin rahastojen esitteissä maini-

taan jo nyt, onko rahasto holhoustoimen luvanvaraisuuden piirissä vai ei.301 Kukaan ei kui-

tenkaan valvo näiden merkintöjen oikeellisuutta eikä merkintä vapauta edunvalvojaa itse 

tutkimasta rahaston luvanvaraisuutta. Tämän käytännön laajentaminen on sinänsä hyvä idea, 

mutta merkintöjen pakollisuus olisi haastavaa valvonnallisista syistä. Finanssivalvonta ei 

kyseisiä merkintöjä voi tutkia, sillä sen tehtäviin ei kuulu holhoustoimen alaan kuuluvat teh-

tävät.302 Valvonnasta vastaisi sen sijaan todennäköisesti holhousviranomainen. Markkinoilla 

olevia rahastoja on kuitenkin useita satoja, joten se joutuisi käyttämään paljon resursseja 

merkintöjen tutkimiseen. Holhousviranomainen saattaisi joutua tekemään myös turhaa 

työtä, sillä edunvalvottavien varoja tuskin sijoitetaan kaikkiin markkinoilla oleviin rahastoi-

hin. Luvanvaraisuusmerkintöjen pakollisuus rahastojen esitteissä on siis ajatuksen tasolla 

hyvä, mutta sen toteuttaminen käytännössä olisi haastavaa. 

 

Sijoituskohteiden luvanvaraisuutta koskevaa sääntelyä on kiistatta tarve selkiyttää, minkä 

lisäksi se tulisi korjata vastaamaan oikeustoimien todellisia riskejä. Näiden muutosten to-

teuttaminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista. Esimerkiksi useiden lakiviittausten purkami-

nen siten, että lainsäädäntö säilyy riittävän täsmällisenä, on vaikeaa. Helpoin tapa selkiyttää 

lainsäädäntöä saattaa yksinkertaisesti olla luvanvaraisuuden laajentaminen. Tämän johdosta 

nykyisessä laissa olevia lukuisia poikkeuksia saataisiin kumottua ja lainsäädäntöä tätä kautta 

yksinkertaistettua. Luvanvaraisuuden määräytymiselle oikeustoimityypeittäin on puolestaan 

esitetty edellä varteenotettavia vaihtoehtoja, joiden soveltuminen käytäntöön vaatii kuiten-

                                                
301 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 234. 
302 Finanssivalvonnan tehtävät on määritelty finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 3 
§:ssä.  
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kin niiden kehittämistä. Lopuksi on syytä todeta, että lainsäädännön selkiyttäminen ja lu-

vanvaraisuuden määräytymisen muuttaminen vaikuttavat niin merkittävästi toisiinsa, että ne 

kannattaa toteuttaa samanaikaisesti parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 

7.2 Omaisuuden hoitosuunnitelman käyttöalan laajentaminen 

Kappaleessa 4.1 käsiteltiin omaisuuden hoitosuunnitelmaa ja siihen liittyvää sääntelyä. Ky-

seisellä suunnitelmalla on merkitystä myös luvanvaraisuuden suhteen, sillä HolhTL 34.1 §:n 

12 kohdan mukaan muun muassa metsän myyntiin ei tarvita holhousviranomaisen lupaa, 

mikäli se tapahtuu holhousviranomaisen hyväksymän omaisuuden hoitosuunnitelman mu-

kaisesti. Muiden luvanvaraisten oikeustoimien kohdalla tämä ei ole mahdollista, vaan hoi-

tosuunnitelma on ainoastaan otettava huomioon lupaa myönnettäessä (HolhTL 35 §).  

 

Mahdollisuutta vapautua luvan hakemisesta hoitosuunnitelman avulla voitaisiin laajentaa 

koskemaan muitakin kuin vain 12 kohdan mukaisia oikeustoimia. Lupaa ei siis tarvittaisi 

luvanvaraiseen sijoitustoimintaan, mikäli sijoittaminen tapahtuisi holhousviranomaisen hy-

väksymän hoitosuunnitelman mukaisesti. Tämä voisi ratkaista usean luvan hakemisen liit-

tyvän ongelman niissä tilanteissa, joissa haluttaisiin sijoittaa säännöllisesti samaan luvanva-

raiseen sijoituskohteeseen. 

 

Hoitosuunnitelman käyttöalan laajentamisella tällä tavalla sijoitustuotteisiin olisi useita 

etuja. Ensinnäkin se vähentäisi edunvalvojien työtaakkaa sekä päämiehelle aiheutuvia ku-

luja, kun lupaa ei tarvitsisi hakea erikseen jokaista oikeustoimea varten. Toisekseen hoito-

suunnitelma pakottaisi edunvalvojan suunnittelemaan päämiehensä omaisuuden sijoitta-

mista, jolloin siitä tulisi todennäköisesti pitkäjänteisempää, suunnitelmallisempaa ja tuotta-

vampaa kuin ilman suunnitelmaa. Näin ollen hoitosuunnitelman mahdollistaman lupavapau-

tuksen laajentaminen todennäköisesti parantaisi päämiehen edun toteutumista. Edellä mai-

nittuja etuja voidaan toki saavuttaa jo nyt hoitosuunnitelman avulla, mutta luvanvaraisuuden 

poistaminen voisi kannustaa käyttämään omaisuuden hoitosuunnitelmaa laajemmin ja use-

ammin kuin nykyään. Hoitosuunnitelmaa ei nimittäin ole nykyisessä muodossaan hyödyn-

netty edunvalvonnassa niin usein kuin sille olisi tarvetta ja perusteita.303 

 

                                                
303 Oksanen 2009b, s. 13. 
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Lopuksi on syytä huomauttaa, ettei sijoitustuotteita koskevaa hoitosuunnitelmaa voida tehdä 

yhtä pitkäksi ajaksi kuin metsää koskevaa suunnitelmaa. Metsän kasvamista voidaan ennus-

taa melko tarkasti, joten sen kohdalla on turvallista tehdä jopa 10 vuoden suunnitelmia. Si-

joitustuotteet ja markkinat puolestaan muuttuvat jatkuvasti eikä yhtä pitkä suunnitelma olisi 

päämiehen edun mukainen. Sijoitustuotteita koskevalle hoitosuunnitelmalle esimerkiksi 

viisi vuotta voisi olla enimmäispituus. Tulee lisäksi muistaa, että suunnitelmaa on mahdol-

lista muuttaa aina olosuhteiden muuttuessa. 

 

7.3 Muiden Pohjoismaiden järjestelmät 

Muissa Pohjoismaissa on edunvalvottavan omaisuuden hoitoa ja sijoittamista koskevan 

sääntelyn suhteen päädytty erilaisiin ratkaisuihin kuin Suomessa. Seuraavissa kappaleissa 

käydäänkin läpi Norjan, Tanskan ja Ruotsin edunvalvontajärjestelmiä painottaen omaisuu-

den hoitoa.304 Kyseisistä järjestelmistä esitellään perusasioista siis vain pääpiirteet ja muuten 

keskitytään tutkimuskysymyksen kannalta relevantteihin seikkoihin. Luvun viimeisessä 

kappaleessa pohditaan, olisiko näiden maiden järjestelmistä mahdollista etsiä ratkaisuja hol-

houstoimilain sijoittamisen sääntelyyn ja luvanvaraisiin oikeustoimiin liittyviin ongelmiin. 

 

7.3.1 Norja 

Norjassa holhoustoimen keskeisin laki on lov om vergemål (vergemålsloven, LOM)305. Tä-

män lisäksi holhoustoimea koskee asetus (forskrift til vergemålsloven (vergemålsforskrif-

ten)).306 Holhoustoimen organisaatio koostuu edunvalvojista (verger), maaherranvirastoista 

(fylkesmannen) sekä valtakunnallisesta keskusyksiköstä (den sentrale vergemålsmyndighe-

ten) (LOM 2 luku § 7). Norjassa ei ole käytössä varsinaisia yleisiä edunvalvojia (LOM 5 

luku). Maaherranvirastot toimivat paikallisina holhousviranomaisina muun muassa edunval-

vojien valvojina (LOM 5 luku § 6), minkä lisäksi niiden vastuulle kuuluu paljon päämiesten 

taloudellisiin asioihin liittyviä tehtäviä (LOM 7 luku ja vergemålsforskriften § 1–2). Maa-

herranvirastoja valvoo valtakunnallinen keskusyksikkö (vergemålsforskriften § 5). 

 

Edunvalvonnan aikana päämiehen varat ovat mahdollisesti hajautettuna kolmelle eri tilille 

riippuen siitä, kuka niitä hallitsee. Ensinnäkin on olemassa vain päämiehen käyttöön tarkoi-

                                                
304 Islannin edunvalvontajärjestelmää ei käsitellä tässä työssä lainkaan. 
305 LOV-2010-03-26-9. 
306 FOR-2013-02-15-20. 
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tettu tili, jota hän saa käyttää vapaasti. Toinen tili on edunvalvojan käyttöön päämiehen tu-

loja ja menoja varten. Edunvalvojalla on lain mukaan velvollisuus hoitaa päämiehensä omai-

suutta turvaavasti ja tuottavasti sekä sijoittaa hallinnassaan oleva omaisuus päämiehen ni-

missä pankkitilille. Holhousviranomainen voi rajoittaa sitä, kuinka paljon edunvalvoja voi 

nostaa varoja tältä tililtä (LOM § 36). Kolmas tili on maaherranviraston hallinnassa ja se on 

muita kuin edellä mainittuja varoja varten.307 

 

Osaa varoista hoitaa siis maaherranvirasto edunvalvojan puolesta (LOM § 35). Nämä varat 

määritellään lain § 48–49 :issä. Maaherranviraston hallinnassa on säännösten perusteella lä-

hinnä varat, jotka ylittävät asetuksen § 26:n laskukaavan mukaisen minimimäärän. Maaher-

ranvirastolla on lupa muuttaa edunvalvottavan varoja rahaksi tarpeen vaatiessa, mitä tulee 

kuitenkin välttää sellaisen omaisuuden kohdalla, jolla on jotakin erityistä arvoa päämiehelle 

(LOM § 50).308 Esimerkkinä tällaisesta omaisuudesta on lain esitöissä annettu perheyrityk-

sen osakkeet.309 Omaisuutta, jota ei realisoida, tulee maaherranviraston hoitaa yksilöllisesti 

(LOM § 51). Lisäksi sen tulee sijoittaa varat niihin pankkeihin ja niille tileille, jotka keskus-

viranomainen on määrännyt soveltuviksi (LOM § 51). Lähtökohtaisesti edunvalvoja saa 

päättää, minne näistä valittavana olevista kohteista päämiehen varat sijoitetaan (verge-

målsforskriften § 25).310 Varojen hoitamista ja sijoittamista säännellään tarkemmin verge-

målsforskriften-asetuksessa. 311 

 

Omaisuuden hoitaminen ja sijoittaminen on järjestetty Norjassa eri tavalla kuin Suomessa. 

Suurimpana erona on se, etteivät kaikki varat ole edunvalvojan hallinnassa, vaan maaher-

ranvirasto hoitaa osaa varoista. Tästä ja sijoittamiseen liittyvästä muusta sääntelystä seuraa 

se, ettei edunvalvojalle jää juurikaan vaikutusvaltaa sen suhteen, miten päämiehen omaisuus 

on sijoitettu. Poikkeuksena on pankin ja tilin valinta, mutta valittavana on vain viranomaisen 

                                                
307 Håndbok for verger 2013, s. 12–13. 
308 Säännös vastaa holhoustoimilain § 39:n 1 momenttia, jonka mukaan henkilökohtaisesti 
tärkeä omaisuus tulee lähtökohtaisesti säilyttää. 
309 NOU 2004:16, s. 257. 
310 Mahdollisiin sijoituskohteisiin voi tutustua tarkemmin täällä: https://www.verge-
mal.no/bank-og-forvaltning.452502.no.html. Tarkemmin sijoitustuotteiden hyväksymisestä 
ks. Regelbok 2017, s. 11–14. 
311 Huomionarvoista on, että omaisuuden hoitoa koskevat säännökset koskevat vain rajoite-
tusti niitä tilanteita, joissa edunvalvojana toimii päämiehen puoliso tai samassa taloudessa 
asuva henkilö (LOM § 44). Tässä työssä keskitytään kuitenkin tilanteisiin, joissa edunval-
vojana on muu taho kuin puoliso. 
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hyväksymiä vaihtoehtoja. Norjan järjestelmän vahvuus on päämiesten tasapuolinen kohtelu, 

kun kaikkien varoja hoidetaan melko samalla tavalla ja varat ovat sijoitettuina saman tyyp-

pisiin sijoituskohteisiin. Toisaalta tämä on samalla myös järjestelmän heikkous, koska yk-

sittäisten päämiesten toiveita ja persoonaa ei voida ottaa sijoittamisessa huomioon samassa 

mittakaavassa kuin Suomessa. Heikkoutena voidaan nähdä myös se, että muut sijoituskoh-

teet kuin pankkitilit eivät Norjassa tule varsinaisesti kysymykseen. 

 

7.3.2 Tanska 

Tanskassa holhoustoimea sääntelee laki (vergemålsloven312(VML)) sekä kaksi asetusta, 

jotka ovat bekendtgørelse om værgemål (myöhemmin vain asetus)313 ja sagsbehandlingsbe-

kendtgoerelsen314. Tanskassa ei ole käytössä varsinaisia yleisiä edunvalvojia, mutta osa 

edunvalvojista on kuitenkin ns. vakituisia edunvalvojia, joiden tulee ottaa vastaan kaikki 

heille osoitetut tehtävät. Holhousviranomaisena toimii valtion aluehallintoviranomainen 

(statsforvaltning).315 

 

Tanskan lainsäädännön mukaan edunvalvoja on velvollinen huolehtimaan päämiehensä 

omaisuuden säilyttämisestä ja kohtuullisen tuoton varmistamisesta (VML § 25.1).316 Edun-

valvojan käytettävissä olevia varoja on rajoitettu, sillä juoksevien kulujen tilille ja käteiselle 

on asetettu maksimimäärät. Muu varallisuus on edunvalvojan määrättävissä vain, jos se alit-

taa asetuksessa mainitun enimmäismäärän (VML § 35 ja asetus § 33). Laskettaessa sitä, 

ylittääkö päämiehen omaisuuden arvo tämän enimmäismäärän, ei oteta huomioon kiinteää 

omaisuutta, sillä siitä huolehtii aina edunvalvoja.317 

 

Mikäli omaisuuden arvo ylittää asetuksessa mainitun määrän, ovat kaikki rahavarat hallin-

nointiosaston (forvaltningsafdeling) hoidossa.318 Hallinnointiosasto kuuluu osaksi yksityistä 

rahalaitosta ja oikeusministeriö hyväksyy hallinnointiosastot erikseen tähän tehtävään 

                                                
312 Lovbekendtgoerelse nr. 1015 af 20. august 2007. 
313 Bekendtgoerelse nr. 1444 af 13. december 2013. 
314 Bekendtsgoerelse nr. 1075 af 11. december om behandlingen af sager om vaergemål og 
vaerger m.v. 
315 Oksanen 2009b, s. 44–45. 
316 Jos päämies nimenomaan haluaa luopua omaisuudesta, voidaan näin tehdä vastoin lain 
säännöstä. Garly Andersen –Ventegodt Liisberg – Justesen 2012, s. 24, 106–107 ja 188. 
317 Værgevejledning 2009, s. 7–8. 
318 Værgevejledning 2009, s. 7. 
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(VML § 35).319 Hallinnointiosasto hoitaa varojen sijoittamisen, mutta edunvalvojan tehtä-

vänä on poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta antaa tähän ohjeistus (asetus § 45–46). 

Hallinnointiosastosta huolimatta sijoittaminen tapahtuu siis edunvalvojan aloitteesta ja oh-

jeistuksella. Koska hallinnointiosasto on sijoittamisessa ja omaisuuden hoidossa tiiviisti mu-

kana, on edunvalvojilla usein hyvät mahdollisuudet saada apua ja neuvoja sijoittamiseen.320 

Hallinnointiosastojen etuna on, että edunvalvojalla on mahdollisuus saada helposti asiantun-

tevaa apua sijoituskohteiden valintaan. Hallinnointiosastot ovat erikoistuneet hoitamaan 

juuri edunvalvottavien asioita, joten niillä on näkemystä ja kokemusta sijoituksista, jotka 

vastaavat holhouslainsäädännön asettamia edellytyksiä. 

 

Tanskan holhouslaissa ja sitä täydentävässä asetuksessa on paljon yksityiskohtaista säänte-

lyä sijoittamisesta. Lähtökohtana on VML § 25.1, joka edellyttää sijoituksilta turvaavuutta 

ja kohtuullista tuottavuutta. Tätä täydentää VML § 36, jonka mukaan varat tulee sijoittaa 

hallinnointiosastolle, rahalaitokseen taikka sijoituskohteisiin, jotka ovat riittävän turvallisia. 

Lisäksi asetuksen 3 luku sisältää tarkkaa ja tyhjentävää sääntelyä siitä, mihin tarkalleen ot-

taen päämiehen varoja voidaan sijoittaa. Samat säännökset koskevat sekä edunvalvojan että 

hallinnointiosaston hallinnoimia varoja (asetus § 21). 

 

Asetuksen 3 luvun § 23:n mukaan kaikki päämiehen varat voidaan sijoittaa korollisiin jouk-

kovelkakirjoihin. Mahdollisia sijoituskohteita ovat myös vastaavat muissa EU- ja ETA –

maissa sekä rajoitetusti muissa maissa olevat sijoituskohteet. Sijoittamista esimerkiksi osak-

keisiin on rajoitettu, sillä asetuksen § 24:ssä mainittuihin sijoituskohteisiin voidaan sijoittaa 

vain puolet päämiehen varoista. Lisäksi asetuksessa rajoitetaan sijoittamista yhteen ja sa-

maan sijoituskohteeseen (asetus § 25). Sallittuja sijoituskohteita on edellä mainittujen sään-

nösten lisäksi täsmennetty asetuksen § 26–29:issä. Esimerkiksi osakkeet on rajoitettu vain 

sellaisiin, joista on saanut viimeisessä varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa 

osinkoa (asetus § 29.1). Mikäli näistä asetuksen 3 luvun säännöksistä halutaan poiketa, tar-

vitaan siihen siviilihallituksen lupa (asetus § 32). Tanskassa luvanvaraisuutta ei siis ole mää-

ritelty ainoastaan oikeustoimityypeittäin, vaan luvanvaraisuuteen vaikuttaa myös esimer-

kiksi sijoitusten määrä samaan sijoituskohteeseen. 

                                                
319 Hyväksytyt hallinnointiosastot löytyvät osoitteesta http://www.civilstyrel-
sen.dk/fondskontor/Lovstof/forvaltningsafd.aspx. Lisätietoja hallinnointiosastojen toimin-
nasta voi lukea esimerkiksi niiden nettisivuilta. 
320 Oksanen 2009b, s. 44, 46, 49, 52 ja 58. 
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Yhteistä Tanskan ja Suomen sääntelylle on se, että omaisuuden sijoittamisen ja hoitamisen 

tulee olla turvaavaa ja tuottavaa. Tanskan lainsäädännössä kuitenkin korostetaan turvaavaa 

sijoittamista selkeästi Suomea enemmän, esimerkiksi hajauttamista koskevilla säännök-

sillä.321 Tähän läheisesti liittyvä eroavaisuus on se, että Tanskan järjestelmä on Suomea huo-

mattavasti yksityiskohtaisempi, sillä edunvalvojilla ei ole läheskään yhtä paljon vapauksia 

ja liikkumavaraa kuin Suomessa. Tanskan yksityiskohtainen sääntely ohjaa edunvalvojia ja 

hallinnointiosastoja sijoittamaan turvallisiksi koettuihin sijoituskohteisiin sekä hajauttamaan 

varallisuutta useaan eri kohteeseen, mikä turvaa päämiehen edun toteutumista. Tanskan jär-

jestelmä ei kuitenkaan rajoita toimintaa niin paljon, että edunvalvoja ei voisi ottaa päämie-

hensä erityistarpeita ja toiveita huomioon. Järjestelmän yhtenä heikkoutena voidaan mainita 

se, ettei sijoitusasunnon hankkiminen ole mahdollista.322 Hyvältä paikalta hankittuna se voi 

olla hyvinkin turvaava ja tuottava sijoituskohde. 

 

7.3.3 Ruotsi 

Vanhempainkaari (FB)323 ja holhousasetus324 sääntelevät holhoustoimea Ruotsissa. Myös-

kään Ruotsissa ei ole käytössä yleisiä edunvalvojia, vaan vapaaehtoiset henkilöt hoitavat 

näitä tehtäviä.325 Edunvalvojista käytetään Ruotsissa yhteisnimitystä sijaisedustajat (ställfö-

reträdare).326 Förmyndare on alaikäisellä oleva edunvalvoja eli yleensä tämän huoltaja (FB 

10 luku). God man puolestaan voidaan määrätä täysi-ikäiselle silloin, kun tämän toiminta-

kelpoisuutta ei ole tarvetta rajoittaa. God man vastaa pääosin Suomessa holhouslain aikana 

ollutta uskottua miestä. Näiden lisäksi Ruotsissa on käytössä asianhoitaja (förvaltare), joka 

määrätään, kun henkilön toimintakelpoisuutta rajoitetaan (FB 11 luku).327 God manin ja för-

valtaren erona on se, että ensiksi mainittu toimii päätöksenteossa päämiehensä apuna, mutta 

viimeksi mainittu toimii tämän sijasta.328 

 

                                                
321 Oksanen 2009b, s. 58. 
322 Oksanen 2009b, s. 49. 
323 Föräldrabalk (1949:381). 
324 Förmynderskapsförordning (1995:379). 
325 Edunvalvojana toimimiseen on tarjolla koulutusta ja joissakin kunnissa sen läpäisy on 
edellytys edunvalvojana toimimiseksi. Oksanen 2009b, s. 33. 
326 Tornberg 2012, s. 214. Oksanen käyttää kuitenkin yhteisnimitystä edunvalvojat. Oksa-
nen 2009b, s. 31. 
327 Tornberg 2012, s. 214. 
328 Giertz 2018, s. 257. 
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Sijaisedustajien lisäksi holhoustoimen organisaatioon kuuluu viranomaistahoja. Jokaisessa 

kunnassa tulee olla yliholhooja (överförmyndare) taikka holhouslautakunta (överförmyndar-

nämnd) (FB 19:1–2). Heidän keskeisenä tehtävänään on sijaisedustajien valvonta. Tähän 

kuuluu esimerkiksi sen valvonta, onko omaisuutta hoidettu turvaavalla ja tuottavalla tavalla 

(FB 16:1). Yliholhoojien ja holhouslautakuntien valvonnasta vastaa puolestaan lääninhalli-

tus (länsstyrelsen) (FB 19:17). 

 

Myös Ruotsissa sijoittamisen tulee tapahtua turvaavalla ja kohtuullisen tuottavalla tavalla 

(FB 16:1.2). Edunvalvojan sijoittamisvelvollisuus koskee niitä päämiehen varoja, joille tällä 

ei ole välitöntä tarvetta.329 Omaisuuden hoitoa on säännelty FB 14:4–7:ssä.330 Muu kuin 5 

§:ssä mainittu omaisuus on lähtökohtaisesti realisoitava (FB 14:4). Realisoinnin tarpeelli-

suuteen vaikuttaa se, täyttävätkö sijoitukset edellytyksen turvaavasta ja tuottavasta sijoituk-

sesta. Mikäli realisoinnista aiheutuisi päämiehelle tappioita, voidaan sitä lykätä.331  

 

FB 14 luvun 5 §:ssä on mainittu ne sijoituskohteet, joihin sijaisedustaja ei tarvitse holhous-

viranomaisen lupaa. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien takaamat velkakirjat ja tietyt arvopa-

perirahastot. Luvanvaraisuuden ulkopuolella on siis saman tyyppisiä sijoituskohteita kuin 

Suomessakin. Myös valittu sääntelytekniikka vastaa holhoustoimilakia, sillä rajaukset on 

tehty oikeustoimityypeittäin. Mikäli edunvalvoja haluaa sijoittaa muihin kuin FB 14 luvun 

5 §:ssä mainittuihin kohteisiin, tarvitsee tämä yliholhoojan tai holhouslautakunnan luvan 

(FB 14:6). 

 

Varat, joita ei sijoiteta FB 14 luvun 5, 6 tai 11 §:n mukaisesti, on talletettava pankkiin taikka 

luottolaitokseen (FB 14:7).332 Varat voidaan säännöksen mukaan sijoittaa myös ”värdepap-

persbolagin” tilille, vaikka tästä ei maksettaisikaan korkoa. Kyseinen lisäys on tehty lakiin 

vasta vuonna 2004 (SFS 2004:422), ja sillä haluttiin laajentaa sitä, minne varat voidaan si-

joittaa. Lisäyksen taustalla vaikutti lainsäädännön ja finanssimarkkinoiden muutos, sillä al-

kuperäinen säännös juonsi juurensa aikaan, jolloin muut kuin pankkitilit katsottiin liian ris-

                                                
329 Walin–Vängby 2015a, kohta 13:12 ja Walin–Vängby 2015b, kohta 14:7. 
330 Alaikäisten omaisuuden hoitoa koskee FB 13:4-7, joiden sisältö on pääosin sama kuin 
14 luvun säännösten. Alaikäisten omaisuuden hoito sivuutetaan tässä tutkimuksen rajauk-
sesta johtuen. 
331 Walin–Vängby 2015a, kohta 13:12 ja Walin–Vängby 2015b, kohta 14:7. 
332 FB 14:11 koskee kiinteää omaisuutta, joten sitä ei tutkita tässä työssä tarkemmin.  
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kialttiiksi. Matalan korkotason myötä sijoittaminen muualle kuin pankkitilille on tullut kil-

pailukykyisemmäksi.333 FB 14:7:n mukaisesti talletetut varat voidaan ottaa pankista pois 

vain holhousviranomaisen luvalla (FB 14:8.1).334 Varat ikään kuin jäädytetään, minkä 

vuoksi tilejä on kutsuttu sulkutileiksi (spärrade konton). Sulkutilillä olevat varat pysyvät 

edunvalvojan hallinnassa.335 Yliholhooja voi myöntää poikkeuksen edellä mainituista sään-

nöksistä, mikäli edunvalvoja esittää tähän erityisiä syitä (FB 14:10).  

 

Sijoittamisen ja omaisuuden hoidon peruslähtökohta on siis sama sekä Ruotsissa että Suo-

messa, sillä sijoittamisen aloitteentekijänä täytyy olla edunvalvoja ja sijoittamisen tulee olla 

turvaavaa sekä tuottavaa. Suurimmat eroavaisuudet Suomen ja Ruotsin välillä johtuvat siitä, 

että Ruotsissa edunvalvoja tarvitsee luvan nostaa varoja sulkutililtä ja osakkeisiin sijoittami-

nen on luvanvaraista (FB 14:6). Suomessa edunvalvojalle annetaan siis vapaammat kädet 

sekä mahdollisuus toimia itsenäisemmin kuin Ruotsissa.336 

 

Lopuksi on syytä huomauttaa, ettei Ruotsin sulkutiliä tule sekoittaa Suomessa käytössä ole-

vaan niin kutsuttuun estotiliin (HolhTL 53.2 §). Sulkutilin tapaan varoja voidaan nostaa es-

totililtä vain holhousviranomaisen suostumuksella. Erona näiden välillä on kuitenkin sään-

telyn tarkoitus. Mahdollisuus estotiliin lisättiin holhoustoimilakiin, jotta voitaisiin tietyissä 

tilanteissa helpottaa edunvalvojan vuositilivelvollisuutta. Edunvalvoja voidaan nimittäin va-

pauttaa vuositilivelvollisuudestaan taikka tilikautta voidaan pidentää, jos omaisuus on talle-

tettuna tällaiselle estotilille. Estotilin tarkoituksena on helpottaa edunvalvojan sekä holhous-

viranomaisen toimintaa.337 Sulkutilin tarkoituksena on sen sijaan edunvalvojan toiminnan 

valvonta ja rajoittaminen. 

 

7.3.4 Muiden Pohjoismaiden järjestelmien yhtäläisyydet ja erot Suomeen verrattuna 

Edellä esitetyn perusteella voidaan merkittävimmäksi yhdistäväksi tekijäksi eri Pohjoismai-

den järjestelmien välillä todeta se, että omaisuuden sijoittaminen tulee järjestää turvaavalla 

ja tuottavalla tavalla. Vaikka sijoittamisen ja omaisuuden hoidon tavoite on näissä maissa 

                                                
333 SOU 2004:112, s. 156, 1002–1003, 1199 ja 1203. 
334 Poikkeuksista ks. FB 14:8.2.  
335 Oksanen 2009b, s. 40 ja 56.  
336 Oksanen 2009b, s. 58. 
337 HE 203/2010 vp, s. 13 ja 21. 
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sama, vaihtelevat valitut toteuttamistavat. Seuraavaksi vertaillaan tarkemmin eri Pohjois-

maiden järjestelmien eroja Suomeen. Seuraavassa kappaleessa pohditaan, voitaisiinko 

muista Pohjoismaista hakea ratkaisuja Suomessa vallitseviin ongelmiin. 

 

Suomessa omaisuuden hoidon ja sijoittamisen sääntely perustuvat ajatukselle, että tiukalla 

sääntelyllä ei päästäisi yhtä hyviin ja joustaviin lopputuloksiin kuin väljällä sääntelyllä. Tä-

män mallin toimivuus riippuu tosin pitkälle siitä, kuinka ammattitaitoisia ja osaavia edun-

valvojat ovat.338 Muissa Pohjoismaissa on valittu sijoittamisen sääntelyn osalta yksityiskoh-

taisempi ja tiukempi sääntelymalli, jossa edunvalvojille ei ole annettu yhtä vapaita käsiä kuin 

Suomessa. Oksanen onkin huomauttanut, että muiden Pohjoismaiden sääntely on tältä osin 

järjestelmällisempää ja mietitympää kuin Suomessa.339 Eniten edunvalvojan toimintamah-

dollisuuksia rajoitetaan Norjassa, jossa kaikkien varallisuutta hoidetaan lähtökohtaisesti hy-

vin samalla tavalla ja sijoituskohteet on rajattu lähinnä pankkitileihin. Seuraavaksi eniten 

rajoitteita asetetaan Tanskassa, jossa edunvalvoja voi vaikuttaa sijoituskohteisiin, mutta sal-

litut sijoituskohteet on määritelty yksityiskohtaisesti ja niihin sijoittamista on rajoitettu. 

Ruotsissa sääntely on Suomea tiukempaa, mutta muita Pohjoismaita löyhempää. Sijoitus-

kohteita on rajoitettu enemmän kuin Suomessa, minkä lisäksi sulkutilit rajoittavat edunval-

vojan toimintamahdollisuuksia. 

 

Sääntelyn yksityiskohtaisuuden lisäksi merkittävä eroavaisuus Suomen ja muiden Pohjois-

maiden välillä on se, kuka hallitsee päämiehen varallisuutta. Muissa Pohjoismaissa varojen 

hallinnointia hoitaa osittain holhousviranomaiset tai muut tahot. Suomessa edunvalvojilla 

onkin päämiehen omaisuutta vapaammin hallinnassaan kuin muualla, sillä mikään kolmas 

taho ei hallinnoi varoja.340 

  

Kolmas eroavaisuus on edunvalvojan valvonnan painopiste. Suomessa valvonta nimittäin 

painottuu selkeämmin jälkivalvontaan kuin muissa Pohjoismaissa, sillä niissä on esimerkiksi 

enemmän luvanvaraisia oikeustoimia. Jälkikäteinen valvonta lisää riskiä siitä, että edunval-

voja toimii päämiehen edun vastaisesti, koska siinä ei aina kyetä puuttumaan kaikkiin niihin 

                                                
338 KM 1989:50, s. 114 ja LL 4/1992, s. 92. 
339 Oksanen 2009b, s. 67. Esimerkiksi Norjan lain (lov om vergemål) esitöissä on pohdittu 
yksityiskohtaisesti sijoittamiseen liittyviä riskejä sekä eri sijoitustuotteiden ominaisuuksia 
ja sopivuutta edunvalvontaan. Ks. NOU 2004:16.  
340 Oksanen 2009b, s. 13–14. 
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vahinkoihin, joita edunvalvoja on toiminnallaan aiheuttanut.341 Valvonnan etukäteisyyden 

lisääminen Suomessa voisi parantaa päämiehen edun toteutumista, kun edunvalvojien toi-

mintaa valvottaisiin tehokkaammin. Esimerkiksi Ruotsissa edunvalvoja tarvitsee luvan ra-

hojen nostamiseen päämiehensä tililtä. Suomessakin voitaisiin pohtia tällaisen järjestelmän 

mahdollisuutta, sillä tilien käyttörajoitukset edistävät päämiehen edun toteutumista, kun 

edunvalvoja ei voi toimia ilman valvontaa. Tämä edesauttaa Oksasen mukaan myös sitä, että 

luvanvaraisiin toimiin haetaan lupaa nimenomaan etukäteen.342 

 

Näiden kolmen eroavaisuuden syynä voi olla se, että Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa on 

käytössä varsinaiset yleiset edunvalvojat. Kun muissa maissa edunvalvojat eivät toimi vir-

kavastuulla, on saatettu kokea tarpeelliseksi rajoittaa edunvalvojien toimintaa enemmän 

kuin Suomessa. Myös etukäteisen valvonnan painottaminen johtuu mahdollisesti tästä sa-

masta syystä. 

 

7.3.5 Muiden Pohjoismaiden järjestelmien soveltuvuus Suomeen 

Kuten edellä on todettu, Norjan järjestelmässä kaikkien holhottavien varoja hoidetaan hyvin 

samalla tavalla. Tämän ei voida katsoa soveltuvan Suomeen holhoustoimen periaatteiden, 

päämiehen edun ja itsemääräämisoikeuden, vuoksi. Norjassa ei nimittäin voida ottaa jokai-

sen päämiehen yksilöllistä tilannetta, toiveita taikka persoonaa huomioon niin laajasti kuin 

edellä mainitut periaatteet edellyttävät. Päämiehen edun ja itsemääräämisoikeuden toteutta-

minen ovat niin vahvassa ja merkittävässä osassa Suomen edunvalvontaoikeutta, että ne osit-

tain ohittava järjestelmä ei olisi soveltuva meille. Norjan mallin soveltuvuuden esteenä on 

myös rajalliset sijoituskohteet. Norjassa kaikki varat tulee pääsääntöisesti sijoittaa pankkiti-

leille, minkä voidaan useimmissa tilanteissa katsoa olevan vastoin holhoustoimilain edelly-

tystä turvaavasta ja tuottavasta sijoittamisesta. 

  

Tanskasta voitaisiin ottaa mallia sijoittamisen sääntelyn suhteen. Kuten edellä on käynyt 

ilmi, on sijoituskohteita ja esimerkiksi sijoitusten hajautusta säännelty siellä melko yksityis-

kohtaisesti. Tanskan tarkka sääntely ohjaa ja auttaa edunvalvojia sijoittamaan turvaavasti ja 

tuottavasti. Se ei kuitenkaan ole niin yksityiskohtaista, etteikö myös päämiehen etua, toiveita 

                                                
341 Oksanen 2009b, s. 13 ja 55. 
342 Oksanen 2009b, s. 59. 
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ja tilannetta voitaisi täysimääräisesti ottaa sijoittamisessa huomioon. Tällaiselle yksityiskoh-

taisemmalle sääntelylle olisi Suomessakin tarvetta. Sen avulla edunvalvojat todennäköisesti 

sijoittaisivat turvaavammin ja tuottavammin kuin nykyään. Tämän lisäksi päämiehet olisivat 

nykyistä tasavertaisemmassa suhteessa toisiinsa, kun sijoittaminen ei olisi niin riippuvaista 

edunvalvojan osaamisesta. 

 

Oikeuskirjallisuudessa on toisaalta todettu, että nykyistä tarkempi sääntely sijoittamisen oh-

jeistuksen osalta olisi todennäköisesti ongelmallista, sillä sijoitustuotteet muuttuvat nopeasti 

eikä ohjeistus näin ollen olisi tarpeeksi ajantasaista.343 Lisäksi haasteita aiheuttaa se, että 

jokaisen edunvalvottavan tilanne on yksilöllinen ja erilainen. On haastavaa muotoilla tar-

kempia sijoitusohjeita siten, että ne kattaisivat kaikki erilaiset tilanteet ja jokaisen päämiehen 

etu voitaisiin ottaa sijoittamisessa optimaalisesti huomioon. Tanskan sääntelyssä nämä sei-

kat on kuitenkin otettu melko onnistuneesti huomioon, sillä sääntely ohjaa ja rajoittaa edun-

valvojan toimintaa ottaen samalla kuitenkin huomioon päämiehen edun.  

 

Tarkempi sääntely olisi siis myös Suomessa mahdollista, mutta sen säätäminen ei olisi yk-

sinkertaista. Sääntelyn esikuvaksi voitaisiin ottaa Tanskan lainsäädäntö, jossa sijoittamista 

ohjataan erityisesti määrällisillä rajoituksilla.344 Samanlainen sääntely voisi ratkaista, aina-

kin osittain, myös luvanvaraisuuden tyyppiluokitteluun liittyvät ongelmakohdat. Tyyppi-

luokiteltu luvanvaraisuus voitaisiin siis säilyttää, mutta sen lisäksi säänneltäisiin esimerkiksi 

sitä, kuinka paljon edunvalvoja saa sijoittaa yhteen sijoituskohteeseen. Näillä määrällisillä 

rajoituksilla päämiehen etu vaarantuisi nykyistä vähemmän, vaikka edunvalvoja sijoittaisi 

ei-luvanvaraiseen ja keskimääräistä riskipitoisempaan sijoituskohteeseen. Mikäli laki tai 

asetus katsottaisiin liian jäykäksi tavaksi sijoittamisen sääntelyyn, voisi vaihtoehtona olla 

viranomaisten antama ohjeistus.  

 

Ruotsin holhousjärjestelmä vastaa Pohjoismaista kaikkein eniten Suomea. Ruotsissa käy-

tössä olevat sulkutilit voisivat soveltua myös Suomeen. Niiden avulla voitaisiin rajoittaa 

edunvalvojien toimintaa ja estää väärinkäytöksiä. Mihinkään tässä työssä esitettyyn ongel-

maan ne eivät kuitenkaan ole varsinaisesti ratkaisu. Myös Oksanen on pohtinut, voitaisiinko 

                                                
343 Mikkilä – Mikkilä 2011, s. 230. 
344 Huomionarvoista on, että sellaiset sijoituskohteet, joihin sijoittamista Tanskassa on 
määrällisesti rajoitettu, ovat Suomessa luvanvaraisuuden ulkopuolella. Tanskassa tällaisia 
sijoituskohteita ei siis ole koettu yhtä riskittömiksi kuin Suomessa. 
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Suomessa ottaa käyttöön sulkutilit nimenomaan päämiesten suojelemiseksi. Hänen mu-

kaansa ensin tulisi kuitenkin selvittää, tapahtuuko Suomessa niin paljon väärinkäytöksiä, 

että tällaiselle järjestelmälle olisi ylipäätään tarvetta. Mikäli sulkutilit katsottaisiin tarpeelli-

siksi myös Suomessa, voitaisiin ne rajata käytettäväksi vain erityisissä tilanteissa. Tällaisesta 

tilanteesta esimerkkinä on se, kun päämies saa suuren perinnön.345 

  

Toinen seikka, joka voisi soveltua Ruotsista Suomeen, on osakkeiden luvanvaraisuus. Kuten 

edellä on jo käynyt ilmi, on osakkeiden lupavapautta pidetty suomalaisessa oikeuskirjalli-

suudessa huonona seikkana niihin liittyvien riskien vuoksi. Ruotsissa onkin päädytty siihen, 

että kaikki osakkeet ovat luvanvaraisia (FB 14:6). Osakkeiden siirtäminen luvanvaraisiksi 

myös Suomessa saattaisi poistaa joitakin sääntelyyn liittyviä ongelmakohtia, kuten sääntelyn 

monimutkaisuutta. 

 

7.4 Vuoden 1971 mietinnössä esitetyt ehdotukset 

Vuonna 1971 holhouslainsäädännön uudistamiskomitea esitti ehdotuksensa holhouslainsää-

dännön kokonaisuudistukseksi. Mietinnössä esitettiin melko suuria ja merkittäviä muutoksia 

omaisuuden hoidon ja sijoittamisen sääntelyyn edunvalvonnassa. Muutosehdotuksissa oli 

piirteitä, jotka muistuttivat edellä esiteltyjä Pohjoismaisia ratkaisuja. Silloinen Ruotsin lain-

säädäntö toimikin esikuvana ehdotukselle.346 Uudistuksia ei kuitenkaan toteutettu lainsää-

dännöksi asti, vaan vuonna 1972 asetettiin uusi toimikunta jatkamaan edellisen työtä.347 

  

Ehdotuksessa haluttiin säilyttää lähtökohtana holhouslain mukainen irtaimen omaisuuden 

realisointi. Tämä koski ehdotuksen mukaan arvopapereista niitä, joita ei voitu pitää var-

moina. Rahavarat oli sijoitettava ehdotetun lain 8 luvun 4 §:ssä mainittuihin kohteisiin, joita 

täsmennettiin asetuksella (ehdotus asetukseksi vajaavaltaisen rahavarain sijoittamisesta 

eräissä tapauksissa). Tällaisia sijoituskohteita olivat lain ja asetuksen mukaan esimerkiksi 

tietyt pankkitalletukset, valtion obligaatiot ja noteeratut arvopaperit. Edunvalvoja saattoi va-

                                                
345 Oksanen 2009b, s. 67. 
346 KM 1971: A 22, s. 19. 
347 Myöhemmistä komiteamietinnöistä ei käy ilmi, miksi ehdotuksia ei koskaan viety lain-
säädännöksi asti tai miksi myöhemmät ehdotukset eivät sisältäneet vastaavia uudistuksia. 
KM 1989:50, s. 7. 
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lita näistä parhaaksi katsomansa. Sijoituskohdetta valitessaan edunvalvojan tuli ottaa huo-

mioon sijoituksesta saatava korko sekä muut ehdot.348 Mikäli edunvalvoja halusi sijoittaa 

päämiehensä omaisuutta tästä poikkeavalla tavalla, tarvitsi tämä yliholhoojan349 luvan (eh-

dotetun lain 8 luvun 5 §). Ratkaisevina tekijöinä lupaharkinnassa olivat ehdotuksen mukaan 

tuoton ja varmuuden päämiehen edun mukaisuus.350 

 

Jos holhottavan osakkeet, obligaatiot, velkakirjat ja muut arvopaperit ylittivät yhteiseltä ve-

rotusarvoltaan 2000 markkaa, tuli ne ehdotetun lain mukaan tallettaa pankkiin. Kyseiset va-

rat holhooja saattoi nostaa vain tietyin edellytyksin ja yleensä vain yliholhoojan luvalla (eh-

dotetun lain 8 luvun 9 §).351 Talletusvelvollisuutta sekä nostolupaa perusteltiin jatkuvan val-

vonnan tehokkuuden takaamisella sekä varman säilytyksen turvaamisella. Näiden talletusten 

hoidosta ehdotettiin säädettäväksi oma lakinsa eli laki vajaavaltaisen talletetuista rahava-

roista ja arvopapereista, minkä mukaan pankki oli velvollinen huolehtimaan talletetuista ar-

vopapereista, kun kyseessä oli vajaavaltainen. Lisäksi laissa asetettiin pankille pitkälle me-

neviä velvollisuuksia, kuten ilmoittamaan omistajan tiedot osakasluetteloon. Ehdotuksen 

mukaan holhooja tarvitsi luvan, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, mikäli hän halusi esi-

merkiksi myydä päämiehensä arvopaperin. Lupaa hakiessaan holhoojan tuli ilmoittaa myös 

se, mihin myynnistä saadut rahat oli tarkoitus käyttää. Lupa olisi ollut määräaikainen ja voi-

massa vain kolme viikkoa.352 

 

Ehdotetun järjestelmän etuina olisivat olleet edunvalvojien tehokas valvonta sekä kustan-

nusten ja holhoojien työn vähentäminen.353 Uudistusten johdosta päämiesten omaisuutta 

olisi todennäköisesti hoidettu turvaavammin ja tuottavammin kuin nykyään, sillä lainsää-

däntö olisi tarkoin ohjannut, miten omaisuutta tulisi hoitaa ja sijoittaa. Huonona puolena 

voidaan nähdä se, ettei ehdotuksessa mahdollistettu edunvalvottavien henkilökohtaisten olo-

suhteiden, toiveiden ja persoonan yhtä laajaa huomioon ottamista kuin holhoustoimilaissa. 

Ehdotuksesta voitaisiin kuitenkin ottaa mallia nykyisen holhouslainsäädännön sijoittamista 

                                                
348 Erillisen sijoitusasetuksen tarpeellisuutta perusteltiin sillä, että sen avulla mahdolliste-
taan sääntelyn nopeakin uudistaminen. Sijoitustuotteet muuttuvat nopeasti ja lain muutta-
minen on hitaampaa kuin asetuksen päivittäminen. KM 1971: A 22, s. 58–60, 128 ja 149. 
349 Ehdotuksen mukaan yliholhoojat korvaisivat holhouslautakunnat. Kyseessä olisi virka-
miehistä koostuva elin. KM 1971: A 22, s. 20. 
350 KM 1971: A 22, s. 60. 
351 Kyseessä olisi siis ollut hiukan Ruotsin sulkutiliä muistuttava järjestelmä. 
352 KM 1971: A 22, s. 61, 64, 128–131 ja 144–146. 
353 KM 1971: A 22, s. 19–20. 
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koskevan sääntelyn lisäämiseksi ja edunvalvojan toiminnan rajoittamiseksi. Ehdotusta ei 

kuitenkaan sellaisenaan voitaisi soveltaa nykypäivänä, sillä se on sijoituskohteiden osalta 

vanhanaikainen. Sen taustalla oleva idea on kuitenkin edelleen käyttökelpoinen. 

 

Ehdotuksessa on myös otettu huomioon ongelmat, jotka liittyvät siihen, että vain edunval-

voja voi hakea lupaa luvanvaraiseen oikeustoimeen. Ehdotuksen perusteluissa onkin tunnus-

tettu sopimuskumppanille tästä koituvat haitat, mutta mahdollisuutta hakea jälkikäteistä lu-

paa ei olla kuitenkaan haluttu laajentaa koskemaan myös sopimuskumppania. Perusteluna 

tälle on se, että edunvalvojalle on haluttu jättää mahdollisuus perääntyä oikeustoimesta siten, 

ettei hän haekaan jälkikäteistä lupaa. Ehdotuksessa on katsottu, että sopimuskumppani on 

ottanut tietoisen riskin ryhtyessään oikeustoimeen ilman, että edunvalvojalla on siihen lupaa. 

Koska sopimuskumppania ei ole kuitenkaan haluttu jättää täysin vaille oikeussuojaa, on eh-

dotuksessa esitetty säädettäväksi määräaika, jossa jälkikäteistä lupaa tulisi hakea. Mikäli lu-

paa ei tässä määräajassa haettaisi, voisi sopimuskumppani perääntyä sopimuksesta. Pääsään-

töiseksi määräajaksi on ehdotettu yhtä kuukautta.354 

 

Ehdotus yhdistää onnistuneesti edunvalvojan ja sopimuskumppanin erilaiset tarpeet. Sen 

voidaan katsoa olevan myös päämiehen edun mukainen, sillä ratkaisun luvan hakemisesta 

tekisi aina edunvalvoja eikä oikeustoimen pätevyys voisi jäädä epäselväksi kuukautta pi-

demmäksi aikaa. Ehdotuksen mukainen sääntely on yksi potentiaalinen tapa ratkaista kap-

paleessa 5.2 esiin nostettu ongelma siitä, että vain edunvalvoja voi hakea lupaa oikeustoimea 

varten. Ehdotuksessa esitetty ratkaisu olisi enemmän päämiehen edun mukainen kuin se, että 

sopimuskumppanilla olisi mahdollisuus hakea jälkikäteistä lupaa. 

 

7.5 Yhteenvetoa de lege ferenda 

Tässä luvussa on esitetty useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja luvanvaraisuuteen ja sijoitta-

misen sääntelyyn liittyviin ongelmiin. Seuraavaksi on tarkoitus koota yhteen näitä erilaisia 

ratkaisuja. Tässä kappaleessa nostetaankin esiin kolme realistisinta, päämiehen edun mukai-

sinta ja merkityksellisintä ehdotusta siitä, miten tässä työssä esitettyjä ongelmia voitaisiin 

ratkaista. 

 

                                                
354 KM 1971: A 22, s. 72 ja 131. 
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Ensimmäinen muutosehdotus on kappaleessa 7.2 esitelty omaisuuden hoitosuunnitelman 

käyttöalan laajentaminen siten, että edunvalvojan ei tarvitsisi hakea lupaa niihin sijoittami-

seen liittyviin luvanvaraisiin oikeustoimiin, jotka toteutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. 

Hoitosuunnitelman etuna on se, että päämiehen edun toteutuminen voidaan turvata jo etukä-

teisessä valvonnassa. Lisäksi se pakottaa edunvalvojan suunnittelemaan päämiehensä omai-

suudenhoitoa pitkäjänteisesti ja perusteellisesti. Ilman suunnitelmaa omaisuudenhoito saat-

taa olla epäjärjestelmällistä ja päämiehen edun vastaista. Hoitosuunnitelma ratkaisisi myös 

sen ongelman, että lupaa tulee hakea erikseen yksittäisiä sijoituksia varten. Kyseinen uudis-

tus olisi todennäköisesti melko yksinkertainen toteuttaa, sillä hoitosuunnitelma on vastaa-

vassa laajuudessa käytössä jo HolhTL 34.1 §:n 12 kohdan mukaisissa oikeustoimissa. 

 

Toinen muutosehdotus koskee sääntelyn tarkentamista. Holhoustoimilaissa tulisi nykyistä 

tarkemmin säännellä, miten ja mihin edunvalvoja voi sijoittaa. Esikuvana sääntelylle voitai-

siin käyttää Tanskan lainsäädäntöä sekä vuoden 1971 ehdotusta. Tarkemmalla sääntelyllä 

turvattaisiin nykyistä paremmin se, että holhoustoimilain edellytys turvaavasta ja tuottavasta 

sijoittamisesta täyttyy. Tärkeintä olisi lisätä holhoustoimilakiin hajauttamiseen ohjaavia 

säännöksiä, sillä hajauttaminen vaikuttaa yksittäisenä seikkana eniten koko sijoitusvaralli-

suuden menestymiseen.355 Lisäksi tarkempi sääntely voisi poistaa, ainakin osittain, nykyi-

seen luvanvaraisten sijoituskohteiden luokitteluun liittyvän ongelman, jonka ydinhän oli 

siinä, ettei nykyinen oikeustoimityyppeihin perustuva luokittelu vastaa täysin sijoituskohtei-

siin liittyviä todellisia riskejä. Kun edunvalvoja ohjattaisiin sijoittamaan hajautetusti eri si-

joituskohteisiin, vaarantuisi päämiehen etu nykyistä vähemmän, vaikka edunvalvoja sijoit-

taisi ei-luvanvaraiseen ja keskimääräistä riskipitoisempaan sijoituskohteeseen. 

 

Kolmas ehdotus koskee nykyistä luvanvaraisuuteen liittyvää sääntelyä ja sen selkiyttämistä. 

Nykyinen sääntely on monimutkainen, haastava ja osittain myös epäselvä. Päämiesten edun 

mukaisinta olisi, että edunvalvojan olisi helppoa ja yksinkertaista selvittää, milloin lupaa 

tarvitaan ja milloin ei. Tämä myös helpottaisi edunvalvojien työtä, minkä seurauksena he 

voisivat keskittyä tärkeämpiin asioihin. Selkiyttämisessä ensisijaista olisi vähentää poik-

keuksia sekä useita peräkkäisiä lakiviittauksia. Lain tulisi olla sellainen, että kaikki edunval-

vojat voisivat mahdollisimman helposti selvittää pohtimansa oikeustoimen luvanvaraisuu-

                                                
355 Puttonen – Repo 2011, s. 16. 
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den. Selkiyttäminen ei ole yksinkertainen tehtävä, sillä lain tulee olla myös tarkka ja täsmäl-

linen. Lisäksi ongelmalliset legaalimääritelmät ovat luvanvaraisten oikeustoimien määritte-

lyssä lähes välttämättömiä. Selkiyttämisessä tuleekin pyrkiä löytämään tasapaino selkeyden 

ja oikeusvarmuuden välillä. 

 

Yhdessä nämä kolme muutosta mahdollistaisivat päämiehen edun paremman toteutumisen 

omaisuuden hoitamisessa ja sijoittamisessa. Muutoksissa korostuu päämiehen suojelu ja sitä 

kautta myös päämiehen etu. Muutosten tärkein elementti on suunnitelmallisuuden lisäänty-

minen, mikä parantaa päämiehen etua ja takaa nykyistä turvaavammat ja tuottavammat si-

joitukset. Esitettyjen muutosten myötä päämiehet olisivat entistä tasapuolisemmassa ase-

massa, kun sijoittaminen ei olisi niin riippuvaista edunvalvojan sijoitusosaamisesta. Uudis-

tukset myös vähentäisivät edunvalvojien työtaakkaa, mikä on toivottua etenkin yleisessä 

edunvalvonnassa. Yhteenvetona voidaan siis todeta, että nämä kolme muutosta olisivat hy-

vin merkityksellisiä päämiehen edun toteutumisen kannalta. Lopuksi on syytä huomauttaa, 

että esitetyt muutosehdotukset vaativat vielä hiomista ja tarkennusta, jotta niitä voidaan to-

dellisuudessa soveltaa käytännössä. 

 

8 Johtopäätökset 

Tässä työssä on tutkittu edunvalvojan sijoittamisvelvollisuutta sekä siihen liittyviä ongelma-

kohtia. Aluksi käytiin läpi edunvalvontaan liittyviä yleisiä kysymyksiä, minkä jälkeen mää-

riteltiin edunvalvontaoikeuden keskeisistä periaatteista päämiehen etu, itsemääräämisoikeu-

den kunnioittaminen sekä päämiehen suojelu. Päämiehen etu onkin osoittautunut kes-

keiseksi argumentiksi läpi tutkielman. Vaikka kyseinen periaate on merkittävä, osoittautui 

sen yksiselitteinen määritteleminen haasteelliseksi tehtäväksi. Päämiehen edussa tärkeintä 

onkin sen tapauskohtainen merkityssisältö. 

 

Edunvalvontaoikeuteen liittyvien yleisempien kysymysten jälkeen keskityttiin ensimmäi-

seen tutkimuskysymykseen: "millainen on edunvalvojan HolhTL 39.2 §:n mukainen sijoit-

tamisvelvollisuus?” Tutkimuskysymystä lähestyttiin tutkimalla sitä, mikä on omaisuuden 

hoitamisen ja sijoittamisen suhde sekä mitä omaisuutta lain mukaan voidaan käyttää sijoit-

tamiseen. Lopuksi pohdittiin, miten edunvalvojan tulisi sijoittaa, jotta se täyttäisi lain edel-

lytyksen turvaavasta ja tuottavasta sijoittamisesta. 
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Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen voitaisiin muotoilla seuraavilla kolmella virk-

keellä. Edunvalvojalla on HolhTL 39.2 §:n mukainen sijoittamisvelvollisuus silloin, kun si-

joitettavaksi kelpaavaa omaisuutta on päämiehellä enemmän kuin vain vähän ja tätä omai-

suutta ei ole jo sijoitettu HolhTL 39.2 §:n edellyttämällä tavalla turvaavasti ja tuottavasti 

sekä päämiehen edun mukaisesti. Sijoituskohteiden tulisi olla turvaavia ja tuottavia kuiten-

kin niin, että turvaavuus on ensisijaista. Turvaavuuden ja tuottavuuden lisäksi sijoituskoh-

teen tulisi olla päämiehen edun mukainen. 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen käsittelyn jälkeen siirryttiin toiseen tutkimuskysymyk-

seen eli tutkimaan sitä, mitä ongelmia sijoittamisvelvollisuuteen liittyy ja miten näitä ongel-

mia voitaisiin ratkaista. Suurimmiksi ongelmiksi osoittautuivat sääntelyn monimutkaisuus, 

miten luvanvaraiset oikeustoimet on määritelty sekä sijoittamisen ohjeistuksen ja sääntelyn 

puutteellisuus. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin pienempiä ongelmia, jotka liittyivät lähinnä 

luvan hakemiseen. Näistä voidaan mainita ainakin se, ettei lupaa voi saada kerralla useaan 

oikeustoimeen ja se, että lupaa voi hakea vain edunvalvoja. Myös yleisten edunvalvojien 

päämiesten runsas määrä osoittautui ongelmakohdaksi. Tämä ei ole kuitenkaan ainoastaan 

sijoittamiseen liittyvä ongelma, vaan se vaikuttaa myös muilla edunvalvontaoikeuden osa-

alueilla. 

 

Viimeisessä luvussa pyrittiin etsimään ratkaisuja de lege ferenda näihin edellä mainittuihin 

ongelmiin. Apua haettiin muiden Pohjoismaiden sääntelystä sekä vuoden 1971 ehdotuk-

sesta. Luvun lopussa listattiinkin kolme merkittävintä muutosehdotusta. Näiden lisäksi 

työssä on mainittu vähäisempiä muutosehdotuksia. Ennen tässä työssä mainittujen muutos-

ten toteuttamista olisi kuitenkin vielä syytä tutkia, miten edunvalvojat ylipäätään sijoittavat 

päämiestensä varoja. Tällainen tutkimus antaisi arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, kuinka 

tarkkaan edunvalvojia olisi sijoittamisen suhteen syytä ohjeistaa ja rajoittaa. 

 

Tämä tutkimus on pyrkinyt osoittamaan, että nykyinen sijoittamista koskeva holhoustoimi-

lain sääntely sisältää paljon ongelmia. Eniten näistä ongelmista kärsivät päämiehet, joiden 

etua holhoustoimilain tulisi turvata. Ongelmien taustalla on erityisesti se, että sijoitustuotteet 

ja sijoittaminen ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä huomattavasti. Samaan aikaan si-

joittamista koskeva holhoustoimilain sääntely on kuitenkin pysynyt ennallaan. Holhoustoi-

milaki vaatiikin tältä osin kipeästi uudistamista siten, että se vastaisi paremmin nykypäivän 

sijoitustoimintaa ja -kohteita sekä niihin liittyviä riskejä. 
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