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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain 
ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 52/2006 vp) 

 
 

/ .  Esityksen pääsisältö 
 
Eisityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki edunvalvontavaltuutuksesta. Edunvalvonta-valtuutuksen avulla 
henkilö voisi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee 
kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun 
vastaavan syyn vuoksi. 
 
Esityksessä ehdotetaan myös muutoksia holhoustoimesta annettuun lakiin (442/1999), joka tuli voimaan 
1.12.1999. Ehdotetut muutokset perustuvat lain uudistuksen seurannan yhteydessä havaittuihin 
muutostarpeisiin. 
 
Lisäksi ehdotetaan vähäisiä muutoksia oikeudenkäymiskaaren ja hallintolainkäyttölain (586/1996) 
yksittäisiin säännöksiin. 
 
2.  Ehdotetut lait 
 
2.1. Laki edunvalvontavaltuutuksesta 
 
Edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltuutus olisi uusi oikeudellinen instituutio. Sen avulla vakuuttaja 
voisi järjestää asioiden hoidon siltä varalta, että hän myöhemmin tulisi sairauden, henkisen toiminnan 
häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. 
Edunvalvontavaltuutuksella on sama tavoite kuin edunvalvonnalla. Valtuutusta käyttäessään päämies 
kuitenkin valib.ee itse etukäteen valtuutetun ja määrittelee niiden asioiden piirin, jotka hän haluaa 
valtuutetulle uskoa. 
 
Edunvalvontavaltuutuksen sisältö. Valtuuttaja eli päämies määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. 
Valtuutus voi koskea valtmittajan edustamista joko tämän taloudellisissa tai henkilöä koskevissa asioissa 
taikka molemmissa. 
 
Edunvalvontavaltakirjan tekeminen. Valtakirja olisi tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan 
ollessa samanaikaisesti läsnä. Lakiin otettaisiin myös säännös siitä, minkä seikkojen on vähintään käytävä 
valtakirjasta ilmi. Säännöksillä pyritään siihen, että päämies huolellisesti harkitsisi valtakirjan sisältöä. 
 

Valtuutuksen voimaantulo. Edunvalvontavaltuutus tulisi voimaan, kun holhousviranomainen (maistraatti) 
on sen vahvistanut. Ennen valtuutuksen vahvistamista holhousviranomainen tutkisi sen, että valtakirja on 
asianmukaisesti laadittu ja että valtuuttaja on tullut pääasiallisesti kykenemättömäksi huolehtimaan 
valtuutuksessa tarkoitetuista asioista. Tämä todettaisiin yleensä lääkärintodistuksella. 

 
Valtuutetun toiminnan valvonta. Holhousviranomainen valvoisi valtuutetun toimintaa. Tarkoituksena on estää 
päämiehen luottamuksen väärinkäyttö ja varmistaa se, että mahdolliset epäselvyydet voidaan jälkeenpäin 
selvittää. Kun valtuutetun tehtävä alkaa, hän olisi velvollinen antamaan holhousviranomaiselle luettelon niistä 
päämiehensä varoista ja veloista, joiden osalta hänellä on kelpoisuus edustaa valtuuttajaa. Valtuutettu olisi 
myös velvollinen pitämään tiliä toimenpiteistään ja antamaan holhousviranomaiselle tilin tämän sitä pyytäessä. 
Velvollisuutta antaa määräajoin tili ei sitä vastoin olisi. Päämies voisi halutessaan järjestää edellä mainittua 
voimakkaamman valvonnan. Valtakirjassa valtuutettu voi esimerkiksi määrätä, että valtuutettu on velvollinen 
hakemaan holhousviranomaisen luvan sellaisiin oikeustoimiin, joihin edunvalvoja holhoustoimilain mukaan 
tarvitsee tällaisen luvan. 
 
Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen. Valtuuttaja voisi peruuttaa edunvalvonta-valtuutuksen, jos hän 
kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Jos valtuutus on jo tullut voimaan, peruuttamisen voimaantulo 
edellyttäisi kuitenkin, että holhousviranomainen vahvistaa peruuttamisen. Tällöin tutkittaisiin, kykenikö 
päämies ymmärtämään peruuttamisen merkityksen. Valtuutus lakkaisi myös, jos valtuuttaja kuolee tai 
valtuutettu ilmoittaa luopuvansa tehtävästään. Jos valtuuttajalle määrätään edunvalvoja, valtuutetun tehtävä 
lakkaa siltä osin kuin edunvalvojan ja valtuutetun tehtävät ovat päällekkäiset. 
 
Suhde oikeustoimilaissa tarkoitettuun valtuutukseen. Lakia edunvalvontavaltuutuksesta sovellettaisiin 
valtuutukseen, jonka valtuuttaja on määrännyt tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että hän tulee sairauden, 
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henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan 
asioistaan. Jos valtakirjassa ei ole tällaista määräystä, ehdotetun lain säännökset eivät sovellu, jolloin 
kysymykset valtuutuksen pätevyydestä, sisällöstä ja voimassaolosta tulevat arvioitaviksi oikeustoimilain 
nojalla. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia oikeustoimilain säännöksiin. 
 
2.2. Laki holhoustoimesta 
 
Hyväksyessään holhouslainsäädännön kokonaisuudistuksen vuonna 1998, Eduskunta kehotti hallitusta 
uudistuksen toteutumisen seurantaan. Hyväksytyn lausuman mukaan oli tarkkaan seurattava uudistuksen 
käynnistymistä ja toteutumista, sekä, mikäli aihetta ilmeni, välittömästi ryhdyttävä asian laadun edellyttämiin 
korjaustoimenpiteisiin. 
 
Uudistetun lainsäädännön toimivuutta on oikeusministeriössä ja sisäasiainministeriössä seurattu paitsi 
tavanomaisin hallintoon kuuluvin toimenpitein, myös teettämällä vuosina 2002 ja 2003 tutkimus, jossa 
arvioitiin, miten uudistamiselle asetetut tavoitteet ovat käytännössä toteutuneet. Tutkimuksen mukaan 
holhoustoimen uusi organisointi on onnistunut hyvin. Holhoustoimen hallinto on tehostunut ja muuttunut 
aiempaa ammattimaisemmaksi. Maistraattien ja tuomioistuinten työnjako toimii käytännössä hyvin. Tutkimus 
ja muut laista saadut kokemukset osoittivat kuitenkin yksittäisiä kohtia, joissa lakia on tarpeen hienosäätää. 
Holhousviranomaisen toimivallan laajentaminen. Holhousviranomaisen toimivaltaa ehdotetaan 
laajennettavaksi siten, että holhousviranomainen voisi eräissä tapauksissa vapauttaa edunvalvojan 
tehtävästään, muuttaa edunvalvojan tehtävää ja määrätä sen lakkaamaan. Tarkoituksena on keventää 
menettelyä siten, ettei asiaa olisi tarpeen saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos se on luonteeltaan niin 
selvä ja riidaton, että oikeusturvasyyt eivät tätä edellytä. Holhousviranomaisen toimivalta rajoittuu nykyisin 
edunvalvojan ja edunvalvojan sijaisen määräämiseen tietyissä tapauksissa. 
 
Oikaisun hakeminen eräisiin holhousviranomaisen päätöksiin. Holhousviranomaisen päätökseen edunvalvojan 
määräämistä koskevassa asiassa ei enää saisi hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Sen sijaan asia voitaisiin 
aina saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Vastaavalla tavalla ehdotetaan järjestettäväksi myös oikaisun 
hakeminen holhousviranomaisen päätöksiin, jotka koskevat edunvalvojan vapauttamista tehtävästään, tehtävän 
muuttamista tai sen määräämistä lakkaamaan. Uudistuksen tavoitteena on keskittää edunvalvojan määräämistä 
koskevien asioiden tuomioistuinkäsittely yleisiin tuomioistuimiin ja estää se, että samanlaisia asioita 
käsitellään sekä yleisissä että hallintotuomioistuimissa. Näin edistetään yhtenäisen oikeuskäytännön 
muotoutumista ja tehostetaan oikeusturvajärjestelmää. 
 
Esteellisyysperusteiden täsmentäminen. Edunvalvojan esteellisyyttä koskevassa nykyisessä säännöksessä 
käytetty ilmaisu "edunvalvojalle läheinen henkilö" on käytännössä synnyttänyt epätietoisuutta siitä, mihin 
tilanteisiin esteellisyys ulottuu. Tämän vuoksi mainittu esteellisyysperuste ehdotetaan korvattavaksi 
täsmällisillä säännöksillä, joissa luetellaan ne edunvalvojan lähisukulaiset ja muut läheiset, joiden ollessa 
päämiehen vastapuolina edunvalvoja on esteellinen. 
 
Holhousviranomaisten työn tasaaminen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan 
sisäasiainministeriön asetuksella voitaisiin säätää, että holhousviranomaisen on siirrettävä sille annettuja tilejä 
toisen holhousviranomaisen tarkastettavaksi. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi 
holhousviranomaisten työn tasaaminen ja näiden viranomaisten käytettävissä olevien voimavarojen saaminen 
mahdollisimman tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Siirron mahdollistaminen turvaa osaltaan 
maistraattien voimavarojen säilyttämistä niissä osissa maata, joissa väestö vähenee. 
 
Muut muutosehdotukset. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä muutoksia muun muassa holhousviranomaisen 
lupaa koskeviin säännöksiin sekä oikeudenkäyntiä holhousasiassa, menettelyä holhousviranomaisessa ja 
holhousviranomaisen suoritteista perittäviä maksuja koskeviin säännöksiin. 
 
2.3. Oikeudenkäymiskaari ja hallintolainkäyttölaki 
 
Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että tuomioistuin käsitellessään 
vireille tullutta asiaa voisi viran puolesta määrätä edunvalvojan paitsi sellaiselle asianosaiselle, jolla ei ole 
edunvalvojaa, myös sellaiselle, jonka edunvalvoja on esteellinen tai estynyt käyttämästä asiassa puhevaltaa. 
Hallintolainkäyttölain 19 a §:ään ehdotetaan tehtäväksi samansisältöinen muutos. Edunvalvojan este ja 
esteellisyys rinnastettaisiin siis tilanteeseen, jossa edunvalvoja puuttuu. 
3. Esityksen vaikutukset 
 
Yhteiskunnalliset, ihmiset voisivat nykyistä monipuolisemmin keinoin varautua mahdolliseen toimintakykynsä 
heikkenemiseen tulevaisuudessa ja siten toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan. 
 



 

 

Organisatoriset. Holhousviranomaisten toimivalta laajenisi nykyisestä, mikä vähäisessä määrin lisäisi 
maistraattien asiamääriä. Käräjäoikeuksien asiamääriä muutos vähentäisi vastaavasti. Hallinto-oikeuksien 
käsiteltäväksi ei enää tulisi valituksia edunvalvojan määräämistä koskevista maistraatin päätöksistä. 
Muutoksen vaikutus hallinto-oikeuksien ja käräjäoikeuksien asiamääriin on käytännössä merkityksetön. 
 
Holhousviranomaiset saisivat uutena tehtävänä kelpoisuuden vahvistaa edunval-vontavaltuutuksia. 
Holhousviranomaisten tehtävät eivät kuitenkaan käytännössä lisäänny, sillä edunvalvontavaltuutus tulee 
yleensä korvaamaan edunvalvontaa, joka olisi tarpeen järjestää, jollei valtuutusta olisi annettu. 
 
Holhoustoimesta annetun lain 47 a §:ään lisättäväksi ehdotettu asetuksenantovaltuus tekisi mahdolliseksi 
maistraattien tilintarkastustehtävien tasaamisen, mikä osaltaan tukee mahdollisuutta henkilöstön säilyttämiseen 
maistraateissa, joiden toimialueella väestön määrä on vähentynyt. 
 
Taloudelliset. Holhousasioiden rekisterin uudistamisesta siten, että edunvalvontavaltuutukset voidaan 
rekisteröidä, aiheutuu vähäinen kertameno. Muut taloudelliset vaikutukset ovat vähäisiä. Edunvalvonnan ja sen 
vaatimien voimavarojen tarve yhteiskunnassa on lisääntymässä. Edunvalvontavaltuutusta koskeva sääntely 
mahdollistaa sen, että voimavarojen lisätarve muodostuu pienemmäksi kuin se olisi siinä tapauksessa, ettei 
edunvalvonnalle kehitetä keveämpiä vaihtoehtoja. 

4. Lakien voimaantulo 
 
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. Asetuksenantovaltuutta koskevan holhoustoimesta annetun lain 47 a §:n ehdotetaan kuitenkin 
tulevan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun laki on hyväksytty ja vahvistettu. Sama koskee 
ehdotettuja muutoksia oikeudenkäymiskaareen ja hallintolainkäyttölakiin. 
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Sisäasiainministeriö puoltaa esitystä laiksi edunvalvontavaltuutuksesta. Sisäasiainministeriön ja 
oikeusministeriön maistraatteja koskevissa vuosien 2007 - 2011 strategisissa painopisteissä on 
eräänä tavoitteena mm. edunvalvonnan oikea kohdentuminen. Edun-valvontavaltuutus olisi yksi 
vaihtoehto, jolla voidaan vähentää edunvalvontaan tulevien määrää. 
 
Sisäasiainministeriö puoltaa myös esitystä holhoustoimesta annetun lain muuttamiseksi. 
 
Sisäasiainministeriölle valtioneuvoston toimesta (5.5.2004) annetussa, alueellistamista koskevassa 
toimeksiannossa edellytettiin, että mm. pääkaupunkiseudulla sijaitsevien maistraattien osalta 
selvitetään, mitä tehtäviä virastoista voidaan siirtää pääkaupunkiseudun ulkopuolella hoidettaviksi. 
Tässä tarkoituksessa pääkaupunkiseudun maistraateista tulee vähentää vuoteen 2008 mennessä 
henkilötyövuosia 10 ja vuoteen 2015 mennessä lisäksi 10 henkilötyövuotta. 

Maistraattien erikoistumista ja työntasaamista selvittäneen sisäasiainministeriön asettaman 
työryhmän raportissa 31.1.2005 (SM:n julkaisu 7/2005) ehdotettiin mm. holhoustoimen 
tarkastamattomien tilien tarkastustehtävien siirtämistä pääkaupunkiseudun maistraateista muualle 
Suomeen siten, että toimivalta ja vastuu säilyvät lähettävällä maistraatilla. Tässä tarkoituksessa 
sisäasiainministeriö esitti syksyllä 2005 oikeusministeriölle tilintarkastustehtävien siirtämisen 
mahdollistavan säännöksen lisäämistä holhoustoimesta annettuun lakiin. 
 
Hallituksen esitykseen sisältyvään lakiin holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta on lisätty uusi 
47 a §. Sen toimeenpanon suunnittelua varten on asetettu työryhmä ajaksi 1.9.-31.12.2006. 
Työryhmän tehtävänä on selvittää tilintarkastuksen siirtämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja 
ongelmakohtia ja valmistella sisäasiainministeriön toimeenpanoa koskevaa asetusta. Ehdotettu 
asetuksenantovaltuus mahdollistaa holhousviranomaisten työn tasaamisen joustavalla tavalla ja 
maistraattien käytettävissä olevien voimavarojen mahdollisimman tehokkaan ja 
tarkoituksenmukaisen käytön. Tilintarkastustehtäviä on alkuvaiheessa suunniteltu siirrettäväksi 
pääkaupunkiseudun maistraateista muualle maahan maistraattien toimintakyvyn varmistamiseksi ja 
palvelujen viivytyksettömän saatavuuden turvaamiseksi. 
 
Tilintarkastustehtävien siirtäminen käytännössä edellyttää tilitarkastuskäytäntöjen ja tie-
tojärjestelmien kehittämistä. Edunvalvontojen määrän ja maistraattien tehtävien jatkuva kasvu on 
kuitenkin tulevaisuutta ja vaatii mahdollisuutta tehtävien tasaamiseen, johon lain muutos antaa 
edellytykset. 
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Päämiesten määrät pääkaupunkiseudun maistraateissa olivat 2.10.2006 seuraavat: Espoon maistraatti 
2326, Helsingin maistraatti 7008, Hyvinkään maistraatti 1820 ja Vantaan maistraatti 1504, yhteensä 
12 658. Koko maassa päämiesten määrä oli yhteensä noin 60 300. Valtakunnallisesti kasvu on ollut 
noin 3000 päämiestä vuodessa. Uusia edunval-vontapäätöksiä tehdään noin 10 000 vuodessa ja 
edunvalvontoja päättyy noin 6000. 
 
Sisäasiainministeriön edellä mainitussa työryhmäraportissa ehdotettiin eräiden muiden maistraateille 
kuuluvien tehtävien siirtämisen mahdollistamista maistraateissa tehtävän työn tasaamiseksi. Tähän 
liittyen on 10.11.2006 vahvistettu lait nimilain, isyyslain sekä perintökaaren muuttamisesta (956, 
958,959 ja 960 /2006) tulemaan voimaan 1.3.2007 lukien. 
Nämä lainmuutokset mahdollistavat nimenmuutoshakemusten, isyyden tunnustamisen 
vahvistamisten sekä perukirjan osakasluetteloiden vahvistamista koskevien hakemusten siirtämisen 
esimerkiksi pääkaupunkiseudun maistraatista toiseen maistraattiin. 
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Henkikirjoittaja Eila Keränen HE 52/2006 vp 
Oulun maistraatti , 
21.11.2006 H j U ^ j Ö H ^  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HE 52/2006 VP 
 
 

I Laki edunvalvontavaltuutuksesta 
 
Lakiesitys lisää kansalaisten itsemääräämisoikeutta, kun he voivat jo terveenä ollessaan suunnitella kuka hoitaa 
ja miten hänen asioitaan sitten kun he itse e;vät enää kykene. Toiseksi, yleisillä edunvalvojilla on päämiesten 
lukumäärä ollut holhoustoimilain voimassaoloajan (1.12.1999 alkaen) voimakkaassa kasvussa. Tämä laki 
toivottavasti hillitsee jonkin verran kasvuvauhtia, 

1.1. Edunvalvontavaltuutuksen sisältö 
 
Lakiesityksen 2 §:n mukaan sisältö on monipuolinen ja muistuttaa nykyistä holhoustoimi lakia. Erityisen hyvä 
on, että esityksen mukaan henkilöllä on mahdollisuus valtuuttaa valtuutettu edustamaan myös henkilöä 
koskevissa asioissa. Hyvää on myös vaituuttajan ja valtuutetun luottamuksellisen suhteen oivaltaminen, kun 19 
§:n mukaan lähtökohtana on, että holhoustoimilain mukainen lupasääntely ei koskisi valtuutettua, ellei 
valtuuttaja toisin tahdo. Holhoustoimilain 32.1 §:n mukaan edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehensä 
omaisuutta. Mikäli valtuuttaja haluaa esimerkiksi verotuksellisista syistä lahjoittaa omaisuuttaan vielä 
toimintakykynsä lakattua, esityksen 18 § tarjoaa tähän mahdollisuuden. On hyvä, että lakiesityksessä vaaditaan 
lahjojen yksilöinti valtakirjassa. 
 
Sen sijaan tähän olisi ollut hyvä lisätä momentti siitä, että valtuutettu voi valtakirjassa yksilöidä sen tahon, joka 
valvoo valtuutettua, ja määrätä, että valtuutetun tulee määräajoin tehdä tälle tili. Nyt tämä yksityisoikeudellinen 
valvonnan järjestäminen on jätetty pelkästään hallituksen esityksen yleisperusteluista luettavaksi (s. 13). On 
luultavaa, että ajan myötä unohtuu käytännön työtä tekeviltä tämä mahdollisuus, kun se puuttuu lakitekstistä. 
Täsmennystä kaipaisi myös se, mikä on holhousviranomaisen ja yksityisen valvonnan välinen suhde. 

1.2. Edunvalvontavaltakirjan muotomääräykset 
 
Muotomääräykset tulee olla selkeät ja täsmälliset, kun valtuuttaja antaa kenties loppuelämänsä asiat valtuutetun 
haltuun. Esitys vaikuttaa hyvältä. 

1.3. Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo, lakkaaminen ja peruuttaminen 
 

Säännökset tuntuvat toimivilta monilta osin. Lakiesityksen 24 §:n 3 momentin mukaan valtuuttaja voisi 
edunvalvontavaltuutusta vahvistuttaessaan esittää holhousviranomaiselle lääkärinlausunnon tai 
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muun siihen rinnastettavan selvityksen siitä, että valtuutuksen vahvistamiseen on 1 momentin 3 kohdassa 
säädetty edellytys (valtuuttaja on sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai 
muun vastaavan syyn vuoksi tullut pääasiallisesti kykenemättömäksi huolehtimaan niistä asioista, joita valtuutus 
koskee). Yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 33) täsmennetään, että lääkärinlausunnon sijasta voitaisiin käyttää 
esimerkiksi vakuuttajan kotikunnan sosiaalityöntekijöiden lausuntoa tilanteessa, jossa valtuuttaja on kieltäytynyt 
lääkärintarkastuksesta. Tämä vaikuttaa ristiriitaiselta, kun hoihoustoimilaissa ja tässä laissa katsotaan, että 
riitaiset asiat kuuluvat tuomioistuimelle. Tuomioistuimet edellyttävät edunvalvojaa määrättäessä 
kykenemättömyyden selvittämistä lääkärinlausunnolla. Sosiaali-ja terveysministeriö on määräyskokoelmassaan 
1999:51 "Lääkärinlausunto holhousasioissa" antanut ohjeet lääkäreille. Terveydentilan selvittäminen pitäisi olla 
yhdenmukainen holhoustoimikin kanssa. Mitään muuta selvitystä kuin lääkärinlausunto ei tule hyväksyä. 
Valtuutetun toiminnan valvonta voi olla ratkaisevasti vähäisempää kuin edunvalvojan toiminnan valvonta. 
Ainakin jos lääkärinlausuntoon rinnastettava selvitys hyväksytään lakitekstiin, ratkaisuvalta tulisi olla 
ainoastaan tuomioistuimella. Säädöstekstiä tulisi tältä osin muuttaa siten, että siitä ilmenee vakuuttajan 
terveydentilan yhdenmukainen selvittäminen nykyisen hoihoustoimilain kanssa. 

1.4. Valtuutetun palkkio ja kulujen korvaaminen 
 
Lakiesityksen 22 §:ssä on säädösteksti valtuutetun palkkiosta. Yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 30) todetaan, 
että palkkio ja kulukorvaus on valtuutetun ja valtuuttajan välinen yksityisoikeudellinen kysymys ja he voivat 
sopia perusteista tai valtuuttaja voi antaa valtakirjassa yksityiskohtaisia määräyksiä palkkion ja kulukorvauksen 
perusteista. Lisäksi todetaan, että kohtuutonta sopimusta tai kohtuuttomia palkkioehtoja voitaisiin sovitella. Jos 
valtuuttaja ei ole antanut määräyksiä eikä tehnyt sopimusta valtuutetun kanssa palkkioehdoista, vakuuttajalla 
olisi oikeus saada tehtävänsä laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio. Perusteluissa viitataan 
kauppakaareen. Holhousviranomaisille edunvalvojien palkkion määrääminen on tuttu asia ja nähdäkseni 
parempi tapa arvioida valtuutetun palkkion kohtuullisuutta olisi sen rinnastaminen edunvalvojan palkkiosta ja 
kulujen korvaamisesta annettuun sääntelyyn (Holhoustoimilaki 44 §) oikeusministeriön palkkio-ohjeineen 
ainakin silloin kun holhousviranomainen tai edunvalvoja joutuu tekemään arvion palkkion kohtuullisuudesta. 

1.5. Muutoksenhaku 
 
Mikäli edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisessa tai peruuttamisessa on riidanalaisia seikkoja tai puutteellisia 
selvityksiä, luontevin paikka asian käsittelemiseen olisi käräjäoikeus, joka tarvittaessa järjestää suullisia 
käsittelyjä ja voi kuulla todistajia. Edunvalvontavaltuutuksesta esitetyn lakiesityksen 43 §:ää tulisi muuttaa tältä 
osin 

1.6. Voimaantulo 
 
Ehdotus siitä, että lait tulisivat voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ne on hyväksyttyjä 
vahvistettu, on hyvä juuri atk-muutostöiden vuoksi. Mikäli lakien voimaantulo sattuu vuosilomakaudelle, tämä 
voimaantuloaika saisi olla pidempi. 
II Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta 

2.1. Holhousviranomaiselle esitetyt uudet tehtävät 
 
Lakiesityksen 15 §:n mukaan holhousviranomainen voi tarvittaessa muuttaa edunvalvojan tehtävää tai 
määräyksen voimassaoloaikaa. Toimivalta holhousviranomaisella olisi kolmen edellytyksen täyttyessä (1. 
edunvalvoja on määrätty 8 tai 9 §:n nojalla, 2. päämies kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja 3. päämies 
ja edunvalvoja yhdessä pyytävät tehtävän muuttamista tai määräyksen voimassaoloajan muuttamista). Nämä 
muutokset esitetyillä edellytyksillä vaikuttavat selkeiltä. 
 
Sen sijaan 16 §:ään esitetty 2 momentti on eriskummallinen ja työtä lisäävä. Se tulisi poistaa kokonaan ja 
edunvalvojan vapauttaminen jättää pelkästään tuomioistuimen tehtäväksi kuten tähän saakka on ollut. 
Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään edellyttää aina uuden edunvalvojan määräämistä. Muutosesityksen 
mukaan uuden edunvalvojan voisi määrätä vain käräjäoikeus. Käytännössä holhousviranomainen tekisi 
päätöksen edunvalvojan vapauttamisesta ja laskuttaisi tästä päämiestä. Sitten maistraatti tekisi hakemuksen 
käräjäoikeudelle uuden edunvalvojan määräämisestä päämiehelle ja laskuttaisi tästäkin päämiestä. Järkevintä on 
tehdä hakemus käräjäoikeudelle, jossa samalla haetaan edunvalvojan vapauttamista ja uuden edunvalvojan 
määräämistä. Ainakin Oulun käräjäoikeus on kiitettävällä tavalla pystynyt antamaan nopeita päätöksiä, jos 
asialla on ollut kiire. 
 
Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen (17 §) myös holhousviranomaisen päätöksellä on ihan hyvä muutos. 
Holhousviranomainen pystyy tekemään päätöksen pykälän mukaisissa riidattomissa tapauksissa. 
 
Nykyisessä holhoustoimilaissa ei ole säädetty 17 §:n 4 momentissa olevaa nelivuotisselvitystä lukuun ottamatta 
holhousviranomaisen oikeudesta hakea edunvalvonnan lakkauttamista käräjäoikeudelta. Mikäli halutaan 
maistraattien toimivan hakijoina käräjäoikeuteen silloin kun maistraatin toimivalta ei riitä päätöksen tekemiseen, 
holhoustoimilakiin tulisi saada selkeä säädös holhousviranomaisen oikeudesta toimia hakijoina. Jos toimivaltaa 
ei haluta antaa nelivuotisselvityksiä lukuun ottamatta, sekin tulisi selkeästi säätää. 
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2.2. Edunvalvojan esteellisyyssäännös 
 
Holhoustoimilain 32 §:n 2 momentti on ollut vaikeaselkoinen ja liian suurta harkintavaltaa lain soveltajille 
jättävä. Muutos esteellisyyssääntöihin on erinomainen. Nyt voi kuka tahansa lukea laista, ketkä sukulaiset ovat 
esteellisiä esimerkiksi edunvalvojan sijaisen tehtävään ja edunvalvoja voi arvioida omaa esteellisyyttään eteen 
tulevien oikeustoimien kohdalla. Olisi ollut toivottavaa, että esteellisyyssääntö olisi ollut sama laissa 
edunvalvontavaltuutuksesta ja holhoustoimilaissa. Nyt holhoustoimilaissa on lähdetty erottamaan alaikäisten 
lastensa huoltajana oleva vanhempi, että hän ei olisi sukulaisuutensa takia esteellinen tietyissä oikeustoimissa. 
Oikeuskäytännössä käräjäoikeuksilla on lainhuutoasioissa nykyisin kahdenlaista linjaa. Toiset vaativat aina 
sijaisen, kun isovanhemmat lahjoittavat lapsenlapsilleen, vaikka eturistiriitaa ei ole havaittavissa. Toiset 
käräjäoikeudet puolestaan edellyttävät sijaista vasta jos esimerkiksi lahjan ehtojen osalta saattaa olla eturistiriita 
olemassa. Alaikäisten etuja säännöksen selkeys puoltavat sitä, että holhoustoimilain esteellisyyspykälä olisi 
yhdenmukainen lain edunvalvontavaltuutuksesta 17 §:n kanssa. Jossain määrin voisi myös selkiyttää kohtaa "Jos 
sisaruksilla on yhteinen edunvalvoja, hänellä on kuitenkin valta edustaa sisaruksia perinnönjaossa, jos näiden 
edut eivät ole perinnönjaossa esitettyjen vaatimusten tai muiden jakoon liittyvien seikkojen johdosta ristiriidassa 
keskenään." Täsmennystä kaipaa se seikka, että onko edellä mainittu yhteinen edustaja mahdollinen vain 
perinnönjaossa ja 
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pitääkö esimerkiksi panttausasioissa olla jokaiselle alaikäiselle oma sijainen arvioimassa hänen etuaan. 

2.3. Holhousviranomaisen luvanvaraiset oikeustoimet 
 
Pykälässä 34 on tehty tarpeellisia muutoksia. 10-kohdan täsmennys on sama kuin käytännössä on jo toimittu. 
 
13-kohdan muutos on odotettuja toivottu! Päämiehen varojen lainaaminen tulee luvanvaraiseksi. Käytännössä 
edunvalvojat ovat lainanneet päämiehen rahoja itselleen ja sukulaisilleen. 
 
Edellä mainitun pykälän 2 momentissa säädetään, että lupaa oikeustoimeen voidaan hakea kaikkien lupaa 
tarvitsevien osalta myös holhousviranomaiselta, jolle valvonta jonkun päämiehen osalta kuuluu. Momentissa 
myös edellytetään yhteistoimintaa holhousviranomaisten välillä, jos lupahakemukset tehdään eri maistraatteihin. 
On tapahtunut, että toinen maistraatti on myöntänyt perinnönjaossa luvan alaikäisen kuolinpesän osakkaan 
osalta ja toinen maistraatti on myöntänyt luvan aivan eri sisältöiseen perinnönjakokirjaan lesken osalta. Tämä on 
siten hyvä muutos. 

2.4. Valvova viranomainen 
 
Tilintarkastustehtävien siirto (47a§) toisiin maistraatteihin sopii huonosti kokonais valvonnan tarpeeseen ja 
kokonaisvastuuseen ja toteutuessaan saattaa lisätä töitä lähettävässä ja vastaanottavassa maistraatissa. Valtion 
tulisi suunnata työvoima sinne, missä työtä on. 
 
2.5 Muutoksenhaku 
 
Päämiehellä oli aikaisemmin mahdollisuus hakea muutosta holhousviranomaisen myönteiseen päätökseen vain 
sillä perusteella, että hän ei ymmärtänyt hakemusta tehdessään asian merkitystä. Muutosesityksen 87a §:ssä on 
mahdollisuus ratkaisupyynnöllä saada asia kokonaisuudessaan tutkittavaksi käräjäoikeudessa ja muutoksen 
hakijoitten määrää on lisätty uusien tehtävien osalta. Muutos on hyvä, mutta itse asiassa pieni. 
 
Kynnys tehdä ilmoitus edunvalvojan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä on matala, kun se tehdään 
maistraattiin. Niinpä Oulun maistraatissa arviolta joka viides ilmoitus ei johda edunvalvojan hakemiseen 
käräjäoikeudelta. Laissa tulisi säätää erityisesti, onko ilmoittaja sellainen asianosainen, jolla on 
muutoksenhakuoikeus. Ilmoittajana toimii usein sosiaali-ja terveystoimen virkamies, joka tehtävässään 
huolestuu asiakkaansa tilanteesta eikä heillä ole oikeutta tehdä hakemusta käräjäoikeudelle, vaikka olisivat eri 
mieltä holhousviranomaisen kanssa edunvalvojan tarpeesta. Tämän lakiesityksen 87 ja 87a §:t jättävät vielä 
maistraateille tulleista edunvalvontailmoituksista, joista emme tee hakemusta käräjäoikeudelle, 
muutoksenhakutieksi hallinto-oikeuden. Pitäisi siis täsmentää, keillä on muutoksenhakuoikeus tai lisätä 
holhoustoimilain 72 §:n 1 momenttiin sosiaali-ja terveystoimen viranhaltijan oikeus tehdä hakemus 
käräjäoikeudelle. 
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Eduskunnan lakivaliokunta on kutsunut Vantaan käräjäoikeuden edustajan 
kuultavaksi hallituksen esityksestä HE 52/2006 vp laeiksi edunvalvonta-
valtuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien 
muuttamisesta. Hallituksen esityksen johdosta Vantaan käräjäoikeus esittää 
kunnioittaen seuraavan. 

 
 

Holhoustoimesta annettu laki 



 

 

 
Käräjäoikeudella ei ole mitään sitä vastaan, että 

- holhousviranomaisen toimivaltaa selvissä ja riidattomissa tapauksissa 
laajennetaan 
- esteellisyysperusteita täsmennetään 

- lupasäännöksiä tarkistetaan ehdotetulla tavalla 
 
73 §: Kuulemisvelvollisuus 

 
Voimassa olevassa säännöksessä oleva päämiehen kuulemisvelvollisuus on 
aiheuttanut keskeisimmät ongelmat lakia käräjäoikeudessa sovellettaessa. 
Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2004:38 on selkeyttänyt oikeuskäytäntöä. 
 
Asianosaisen kuuleminen on oikeudenkäynnin keskeinen periaate, josta tulee 
lähtökohtaisesti pitää kiinni. Käräjäoikeus esittää kuitenkin vielä harkittavaksi, 
tulisiko päämiehen kuulemisesta olla mahdollisuus luopua ilman hakemuksen 
tiedoksiantoyritystä, jos päämies on kykenemätön ymmärtämään 
edunvalvojan määräämistä koskevan asian merkityksen ja kuuleminen 
päämiehen tilan vuoksi on mahdotonta. Tällainen tilanne on kysymyksessä mm. 
silloin, kun lääkärintodistuksen mukaan päämies on pahoin dementoitunut, hän ei 
esimerkiksi osaa lukea ja kirjoittaa taikka hän on pysyvästi tajuton. Jos kirjallisen 
oikeudenkäyntiaineiston perusteella ei ole minkäänlaista epäselvyyttä siitä, että 
perusteet edunvalvojan määräämiselle ovat olemassa ja siitä, kuka tehtävään on 
määrättävä, päämiehen oikeusturva ei näyttäisi vaativan haastemiehen tie-
doksiantoyritystä tai prosessiedunvalvojan määräämistä. Haastemiehen yritys 
toimittaa tiedoksianto saattaa aiheuttaa päämiehessä tarpeettomasti ahdistusta ja 
pelkoa. Haastemiehen käynti hämmentää myös omaisia. Lisäksi ehdotettu laki 
jättäisi käytännössä haastemiehen arvioitavaksi sen, 2 
 
estääkö päämiehen tila tiedoksiannon toimittamisen. Tuomioistuimen 
harkintavaltaa olisi siten siirtynyt haastemiehelle. 
 
On selvää, että kuulematta jättäminen tulisi kysymykseen vain erittäin 
poikkeuksellisesti, jos päämiehen tilasta ja ymmärryskyvystä ei ole mitään 
epäselvyyttä. Esimerkiksi lääkärin kannanotto siitä, voidaanko päämiestä kuulla 
asiassa, ei olisi ratkaiseva seikka kuulemista harkittaessa. Ratkaisevaa olisivat 
lääkärin tutkimushavainnot ja -tulokset päämiehen terveyden- tilasta ja 
mahdollisesti holhousviranomaisen toimittaman kuulemisen sekä muun selvityksen 
perusteella ilmitulleet seikat. Tämän vuoksi tulisikin lähteä siitä, että 
holhousviranomainen valmistellessaan asiaa selvittää mahdollisimman tarkasti 
päämiehen tilanteen ja kuulee häntä henkilökohtaisesti. Lisäksi voitaisiin 
edellyttää, että käräjäoikeuden tulisi perustella kuulematta jättäminen. Mikäli 
päämiehen tilasta esitetyt tiedot ja niistä tehtävät johtopäätökset ovat epävarmoja, 
hakemus tulisi aina antaa tai ainakin yrittää antaa tiedoksi päämiehelle tai 
tapauskohtaisen harkinnan perusteella oikeudenkäyntiä varten määrätylle 
edunvalvojalle. 
 
Prosessiedunvalvoj an/avustajan määrääminen puolestaan aiheuttaa selvän 
työmäärän lisäyksen ja kustannuksia, jotka jäävät päämiehen kannettaviksi vastoin 
hänen tahtoaankin, ellei oikeusapu kata niitä. 
 
Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevaa hakemusta käsiteltäessä 
päämiehen kuulemisesta on ehdotettu voitavan luopua lievemmin edellytyksin kuin 
haettaessa edunvalvojan määräämistä. Perusteena on se, että valtuutetun oikeus 
edustaa päämiestä perustuu vakuuttajan omaan tahdonilmaisuun. Käräjäoikeus ei 
näe kovin suurta eroa näiden tilanteiden välillä. Kummassakin keskeinen 
ratkaistava kysymys on se, onko päämies tullut kykenemättömäksi huolehtimaan 
asioistaan. Ei ole kovin johdonmukaista, että holhousviranomainen voi ratkaista 
asian kuulematta päämiestä, jos kuuleminen päämiehen tilan vuoksi on 
mahdotonta, mutta käräjäoikeuden edellytetään yrittävän kuulla päämiestä. 
 
Käräjäoikeuden käsityksen mukaan on perusteltua joka tapauksessa mahdollistaa 
esityksessä ehdotetulla tavalla kuulemisesta luopuminen, mikäli tiedoksiantaminen 
ei onnistu päämiehen tilan vuoksi. 

 
82 §: Oikeudenkäyntiavustaja ja prosessiedunvalvoja 

 



 

 

Vantaan käräjäoikeuden käsityksen mukaan käräjäoikeuden viran puolesta 
omasta aloitteestaan lain 81 §:n nojalla määräämälle päämiehen 
edunvalvojalle tai oikeudenkäyntiavustajalle tulisi maksaa palkkio valtion 
varoista. 
 
Kuulemisvelvollisuudesta huolehtimisella pyritään perusoikeuksiin kuuluvan 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumiseen. Oikeudenkäynti- avustajan tai 
prosessiedunvalvoj an määräämisellä varmistetaan samaa pää- määrää. Tämän 
näkökohdan perusteella voitaisiin päätyä siihen, että asian- mukaisesta 
oikeudenhoidosta syntyneet kustannukset maksettaisiin valtion varoista. 
Kannanottoa puoltaa myös se, että päämiestä ei ole pääsääntöisesti mahdollista 
kuulla avustajan tai edunvalvojan palkkavaatimuksen osalta. Häntä ei ole 
myöskään kuultu avustajaa tai prosessiedunvalvoj aa määrättäessä. Nämä 
näkökohdat muodostavat tuomioistuimelle jonkinasteisen kynnyksen harkittaessa 
sitä, määrätäänkö edunvalvoja/ avustaja viran puolesta 
 
Esitys vastaa noudatettua oikeuskäytäntöä ja korjaa sen oikeuskäytännössä 
puutteeksi koetun seikan, että käräjäoikeuden viran puolesta määräämän 
oikeudenkäyntiavustajan palkkiosta ja kulujen korvaamisesta ei ole säännöksiä. 
Oikeudenkäyntiä varten viran puolesta määrätty edunvalvojakin on oikeutettu 
saamaan palkkion ja kulujen korvauksen vain päämiehen varoista. Sääntely on 
ongelmallinen, sillä usein päämiehet ovat vähävaraisia. Käytännössä tällaisissa 
tapauksissa määrätty prosessiedunvalvo-ja/avustaja on hakenut 
oikeusapupäätöksen, jonka perusteella hänelle on maksettu palkkio valtion varoista. 
 
Oikeusavun antamisesta ja avustajan määräämisestä päättää oikeusaputoimisto. 
Pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivalta ulottuu laissa mainituin 
edellytyksin vain oikeusapupäätöksen muuttamiseen tai oikeusavun lakkaamisesta 
päättämiseen. Käräjäoikeus katsoo, että holhoustoimesta annetussa laissa avustajan 
ja prosessiedunvalvojan oikeus palkkioon ja kulujen korvaamiseen tulisi ratkaista 
vastaavalla tavalla kuin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa on tehty. 
Käräjäoikeuden, viran puolesta tai vastaajan pyynnöstä, määräämälle rikosasian 
vastaajan puolustajalle ja mainitun lain 2 luvun 1 a §:n ja 3 §:n nojalla määrätyille 
asianomistajan avustajalle tai tukihenkilölle maksetaan puheena olevan lain 2 luvun 
10 §:n nojalla valtion varoista palkkio ja korvaus noudattaen soveltuvin osin oi-
keusapulain 17 ja 18 §:ssä säädettyä. 

 
87 a §: Ratkaisupyyntömenettely 

 
Lähtökohta on, että hakijalla ei ole oikeusturvan tarvetta eikä niin ollen 
muutoksenhakuintressiä, jos asia ratkaistaan hakemuksen mukaisesti. Esitetty uusi 
oikaisukeino, ratkaisupyyntömenettely muodostaisi pääsäännöstä poikkeuksen. 
Esityksessä ei ole pidetty tarpeellisena oikaisukeinon ulottamista hakemuksen 
hylkäävään tai tutkimatta jättävään holhousviranomaisen päätökseen. Kannanottoa 
on perusteltu sillä, että hakija voi määräajasta riippumatta tehdä uuden hakemuksen 
käräjäoikeudelle. Käräjäoikeuden mielestä todettu koskee myös hakemuksen 
hyväksyviä holhousviranomaisen päätöksiä. Käräjäoikeus voi aina hakemuksesta 
käsitellä asian, jossa on jo olemassa holhousviranomaisen ratkaisu. Käräjäoikeus 
voi hakemuksesta aiemmista ratkaisuista riippumatta, jos asiassa on esitetty uusia 
perusteita 

1. määrätä uuden edunvalvojan ja vapauttaa holhousviranomaisen määräämän 
edunvalvojan taikka määrätä edunvalvojan tehtävän kokonaan lakkaamaan, jos 
edunvalvonnan tarvetta ei ole ja päämies on esimerkiksi pakotettu tai taivuteltu 
hakemuksen tekemiseen 

2. muuttaa edunvalvojan kertaalleen muutetun tehtävän alkuperäiseksi tai 
päämiehen tarvetta muulla tavoin vastaavaksi 

3. määrätä edunvalvojan, kun edunvalvoja on vapautettu tehtävästä 
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4. katsoa että päämies on edunvalvonnan tarpeessa ja määrätä hänelle 
edunvalvojan, jos tehtävä on määrätty lakkaamaan. 
 
Ratkaisupyyntömenettelyn alaisuuteen kuuluvissa asioissa olisi aina hakijana 
edunvalvoja yhdessä päämiehensä kanssa tai yksin lukuun ottamatta edunvalvojan 
määräämistä henkilölle tämän pyynnöstä tilanteissa, joissa edunvalvojaa ei ole 
ennestään. On vaikea kuvitella, että hakemuksen mukaiseen ratkaisuun olisi 
oikaisutarvetta silloin, kun myös edunvalvoja on hakijana. Tarve muuttaa 
hakemuksen hyväksyvää holhousviranomaisen päätöstä tullee siten kysymykseen 
äärimmäisen poikkeuksellisissa tilanteissa. 
 
Koska esityksessä määritellyissä tilanteissa hakijan oikeusturvan saamisen 
edellytyksenä ei ole ratkaisupyyntömahdollisuus, käräjäoikeus esittää, että 87 
a §:ssä ehdotettua ratkaisupyyntömenettelyä ei saateta säädöstasolle. Mikäli 
ratkaisupyyntömenettelyä kuitenkin pidetään tarpeellisena, johdonmukaisuus 
vaatisi, että se koskisi myös holhousviranomaisen ratkaisuja, joissa hakemus 
hylätään tai jätetään tutkimatta. Toisin sanoen kaikki holhousviranomaisen 
ehdotuksen 87 §:ssä tarkoitetut ratkaisut tulisi voida saattaa käräjäoikeuden 
tutkittaviksi samanlaisessa menettelyssä. 
 
Jos ratkaisupyyntömenettelystä säädetään, käräjäoikeuden mielestä tulisi myös 
pohtia sitä, voitaisiinko kaikkien holhoustoimiasioissa asian vireillepanoon ja 
tuomioistuimen päätöksestä muutoksenhakuun oikeutettujen tahojen sallia 
turvautua ratkaisupyyntömenettelyyn. On mahdollista, että holhousviranomainen 
määrää lain 12 §:n nojalla edunvalvojan, joka ei ole kuitenkaan sopiva tehtävään. 
Läheisillä saattaa olla edunvalvojan henkilöstä sellaista tietoa, joka ei ole tullut 
esille asiaa selvitettäessä päämiehen hakemuksesta. Jos tällaisessa tapauksessa 
hakija ei ole kyennyt ymmärtämään asian merkitystä, hän tuskin pystyy saattamaan 
asiaa ratkaisu-pyynnöllä tuomioistuimen tutkittavaksi. Jos läheisetkään eivät voi 
instrumenttia käyttää, heidän tai holhousviranomaisen on uudella hakemuksella 
saatettava asia käräjäoikeuteen. Tämäkin puoltaa käräjäoikeuden näkemystä, että 
ehdotettu erittäin harvoihin tilanteisiin sopiva ratkaisupyyntö-menettely ei ole 
oikeusturvan kannalta tarpeellinen. Jos siihen menettelyyn päädytään, sen tulisi 
olla ehdotettua laaja-alaisemmassa käytössä. 
 
Todettakoon vielä, että ratkaisupyyntömenettely on lainsäädännössä suhteellisen 
uusi instrumentti. Oikeusapulain mukaan oikeusaputoimiston ratkaisu 
oikeusapuasiassa voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Kysymyksessä ei 
ole katsottu olevan muutoksenhakumenettely vaan osa päätöksentekomenettelyä. 
Ratkaisupyyntömahdollisuus onkin tarpeen oikeusapuasioissa, sillä 
käräjäoikeudella ei ole rinnakkaista toimivaltaa oikeusaputoimiston kanssa 
oikeusavun myöntämiseen. Tilanne on siis toisenlainen kuin useissa 
homoustoimilain alaisissa asioissa. Käräjäoikeuden mielestä tällaisten uusien 
muutoksenhakumahdollisuuksiin rinnastuvien menettelyiden luomisessa tulisi olla 
pidättyväinen. Niihin tulisi turvautua vain perustellusta syystä. 

 
f  

 
 
Laki edunvalvontavaltuutuksesta 

 
Esityksessä on todettu, että kansainvälistä kehitystä tarkasteltaessa valtuutuksen 
käyttö on voimakkaasti yleistymässä keinona, jolla uiminen voi varautua tulevaan 
toimintakyvyttömyyteen. Väestön ikääntyessä ja edunvalvontojen määrän 
jatkuvasti kasvaessa on tarpeellista luoda meilläkin esitetyn kaltainen 
viranomaisvalvontaa sisältävä sääntely. Valtuutuksen muotomääräykset sekä 
valtuutuksen oikeusseuraamukset ja valtuutukseen mahdollisesti liittyvä 
viranomaiskontrolli ovat niin monimuotoinen vyyhti, että kansalainen selviytyy 
niistä tuskin ilman juridista asiantuntemusta. 
 
Käräjäoikeus toteaa, että esitetyssä uudessa oikeudellisessa instituutiossa 
käräjäoikeuden rooli on vähäinen. Viranomaistoimijoina ovat lähinnä maistraatit ja 
muutoksenhakuasteena hallinto-oikeudet. Tuomioistuimen tehtäväksi on ajateltu 
lähinnä edunvalvojasta määrääminen valtuutetun ollessa tilapäisesti estynyt 
hoitamasta tehtäväänsä eikä varavaltuutettua ole määrätty (21 §). Sellaisessa 
tilanteessa myös maistraatti on toimivaltainen, jos valtuutettu pyytää edunvalvojan 
määräystä. Käräjäoikeuden tulisi myös ratkaista valtuutetun ja edunvalvojan 
erimielisyys edunvalvojan tehtävän lakkaamisesta. Lisäksi tuomioistuimella olisi 
valta velvoittaa holhousviranomaisen vaatimuksesta valtuutettu vahvistamaan 
omaisuusluetteloa koskeva ilmoituksensa (31 §) sekä oikeus saada tarpeellisia 
tietoja ja pyytää lausuntoja (46 §). 
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§:n 1 momentin ja 31 §:n 'tuomioistuin'- sanat korvata yleiseen alioikeuteen 
viittaavalla 'käräjäoikeus'-sanalla. Hallinto-oikeus, joka on muutoksenhakuaste 
holhousviranomaisen ratkaisuista, on myös tuomioistuin. Tässä yhteydessä 
voidaan todeta, että 21 §:n 2 momentissa käytetään nimenomaisesti sanaa 
'käräjäoikeus'. 
 
Vantaan käräjäoikeudella ei ole huomautettavaa ehdotetuista edunvalvon-
tavaltakirjan laatimista ja valtuutuksen voimaantuloa koskevista säännöksistä eikä 
muista esitykseen liittyvistä ehdotuksista lukuun ottamatta seuraavia 
erinäiskysymyksiä. 

 
Viranomaisvalvonta Edunvalvontavaltuutuksella on todettu olevan sama tavoite kuin edunvalvonnalla. 

Käräjäoikeuden huomiota on kiinnittänyt se, että ehdotuksen lähtökohtana näyttää 
olevan, että valtuutetun viranomaisvalvonnan tarvetta on pidetty vähäisempänä 
kuin edunvalvojan toiminnan valvontaa. Niinpä eräissä kohdin valvonta on jätetty 
vakuuttajan tahdon nimenomaisesti ilmaistun tahdon varaan. Käräjäoikeuden 
mielestä ehdotusta kattavampi valvonta voisi olla pääsääntö, josta vakuuttaja 
voisi määrätä toisin. Näin valtuutuksen valvontaa vaille jääminen perustuisi 
tietoiseen harkintaan, eikä olisi maallikollekaan yllätyksellinen seikka. Edunvalvo-
jaa määrättäessä holhousviranomainen on yleensä aina erityisesti selvittänyt 
edunvalvojaksi ehdotetun sopivuuden tehtävään. Sen sijaan lakiesityksen mukaan 
valtuutusta vahvistettaessa ei yleensä ole tarpeen erityisesti ryhtyä selvittämään 
valtuutetun kykyä ja sopivuutta toimia tehtävässä. Jos vakuuttaja ei ymmärrä ottaa 
valtakirjaan eräiden oikeustointen luvanvaraisuutta ja määräaikaistilin 
antovelvollisuutta, valtuutus jää sattumanvaraisen viranomaiskontrollin varaan. Jos 
myöskään valtuutusta vahvistet- 
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taessa ei tutkita valtuutetun kykyä ja sopivuutta tehtävään, avataan helppo tie 
väärinkäytöksille. 
 
Toteamansa perusteella käräjäoikeus katsoo, että valtuutetun tekemien 
oikeustointen luvanvaraisuus voisi olla pääsääntö, ellei valtuutuksessa ole muuta 
määrätty. Vakuuttaja voisi ilmaista valtuutettua kohtaan tuntemansa erityisen 
luottamuksen määräämällä, että valtuutettu ei tarvitse holhoustoimesta annetun lain 
34 §:ssä tarkoitettuihin oikeustoimiin tai joihinkin niistä holhousviranomaisen 
lupaa. Esitys (19 §) lähtee siitä, että vakuutettu ei tarvitse lupaa, ellei valtakirjassa 
ole sitä edellytetty. 
 
Taloudellisia asioita hoitavan valtuutetun velvollisuus antaa määräajoin tili 
holhousviranomaiselle on myös tehty riippuvaksi vakuuttajan määräyksestä (33 §). 
Ehdotuksen 30 §:n mukaan valtuutetun tulee antaa kolmen kuukauden kuluessa 
valtuutuksen vahvistamisesta holhousviranomaiselle vakuuttajan omaisuutta 
koskeva luettelo. Lisäksi ehdotuksen 32 §:ssä velvoitetaan 
taloudellisissa asioissa vakuuttajaa edustava valtuutettu pitämään kirjaa valtuutetun 
varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. Jos vakuutettua ei ole velvoitettu 
määräaikaistilin antamiseen holhousviranomaiselle tai muulle taholle, kukaan ei 
valvo, noudattaako valtuutettu kirjanpitovelvollisuuttaan. 
 
Käräjäoikeus katsoo, että vakuuttajan oikeusturvan kannalta asiaa 
tarkasteltaessa jaksottainen tilinantovelvollisuus holhousviranomaiselle tulisi 
säätää pääsäännöksi. Kun valtuutettu on joka tapauksessa kirjanpitovelvollinen, 
tilin antaminen viranomaiselle ei juurikaan lisää valtuutetun työmäärää. 
Viranomaista valvonta luonnollisesti työllistää. Se ei kuitenkaan voi olla seikka, 
jonka perusteella valvonnasta tulisi luopua, jos vakuuttaja ei nimenomaisesti 
valvontaa määrää. Valtuutus voidaan antaa tilanteessa, jolloin valtuuttaja ei ehkä 
kykene kokonaisvaltaisesti ajattelemaan etuaan, vaikka vielä ymmärtääkin 
valtuutuksen merkityksen. Valtuuttaja voisi valtakirjassa pikemminkin antaa 
nimenomaisen määräyksen asiasta, mikäli ei pidä säännöllistä 
tilinantovelvollisuutta tarpeellisena. 
 
Edellä esille tuoduilla perusteilla käräjäoikeus katsoo, että myös päätösti-lin (36 
§) antamisvelvollisuuden viranomaiselle tulisi olla lähtökohta. 
Ainakin vakuutetun varallisuuden kannalta merkittävistä oikeustoimista tulisi antaa 
vähmtäinkin lopputili. 

 
20 §: Suhde eräisiin muualla laissa oleviin valtakirjaa koskeviin säännöksiin 

 
Käräjäoikeus pitää ehdotusta maakaaren kiinteistön myyntiä ja kiinnityksen 
hakemista ja panttioikeuden perustamista koskevan valtakirjan muotomääräysten 
sivuuttamisesta arveluttavana. Ehdotuksen perustelut eivät ole vakuuttavia. 
Ehdotettu poikkeussääntö saattaisi murentaa helposti maakaaren systeemin 
johdonmukaisuutta ja aiheuttaa yleisemminkin epätietoisuutta. 

24 ja 26 §:t: Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja kuuleminen 
 
Ehdotuksessa lähdetään siitä, että holhousviranomaisen ei yleensä olisi tarpeen 
ryhtyä erityisesti selvittämään valtuutetun kykyä ja sopivuutta toimia valtuutettuna. 
Valtuutuksen ja sen voimaan saattamisen välillä saattaa kulua hyvinkin pitkä aika. 
Käräjäoikeuden mielestä holhousviranomaiselta voidaan edellyttää, että 
holhousviranomainen säännönmukaisesti valtuutusta vahvistaessaan selvittää 
valtuutetun kyvyn ja sopivuuden tehtäväänsä. Holhousviranomaisen tulisi voida 
turvautua muun muassa rikosrekisteritietoihin, joihin viranomaisella on pääsy 
edunvalvojankin sopivuutta selvitettäessä. Holhousviranomaisen tulisi lähtö-
kohtaisesti kuulla valtuutettua henkilökohtaisesti. Etenkin näin tulisi menetellä, jos 
pääsääntönä on valtuutuksen jääminen ilman viranomaisvalvontaa. 
 
Ehdotusta vakuuttajan kuulemisesta luopumista koskevaksi sääntelyksi ei ole syytä 
vastustaa. 

 
 

Oikeudenkäymiskaari Joustavan ja riittävän nopean oikeudenhoidon turvaamiseksi oikeudenkäymiskaaren 12 
luvun 4 a §:n muuttaminen ehdotetulla tavalla on tarpeen. 

Käräjätuomari Heli Lehto-Kinnunen 
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KANNANOTTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 52/2006 vp laiksi edunvalvontavaltuu-tuksesta sekä 
holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 

 
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 26.11.2004 antanut lausunnon holhouslainsäädännön 
tarkistamistyöryhmän mietinnöstä. Hallituksen esityksestä pyydetyssä kannanotossa 
tarkastellaan esityksen yksityiskohtia edelleen lähinnä hallintolainkäytön näkökulmasta. 
 

Edunvalvontavaituutus 
 

Mietintö sisältää ehdotuksen edunvalvontavaltuutuksesta säädettäväksi laiksi. 
Kysymyksessä on uusi oikeudellinen instituutio, jonka avulla henkilö voisi järjestää 
asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee sairauden, henkisen 
toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi 
huolehtimaan asioistaan. 
 

Voimassa olevaa edunvalvojan määräämistä kevyempi vaihtoehto on tarpeen myös 
vanhusväestön määrän lisääntymisen vuoksi. Vakuuttajan itsemääräämisoikeus itse 
varautua mahdolliseen toimintakyvyn menettämiseen ja edunvalvontavaltuutukseen 
liittyvä viranomaisvalvonta muodostavat yhdessä järjestelmän, jonka voidaan todeta 
olevan tarpeellinen. 
 

Säädettävä laki on perusteltu hyvin, eikä hallinto-oikeudella ole 
huomautettavaa lain sisällön osalta. 
 
Päätöksen noudattaminen 
 
Päätöksen noudattamisen osalta 42 §:ssä säädetään, että holhousviranomaisen tai 
hallinto-oikeuden päätöstä edunvalvontavaltuutuksen tai sen peruuttamisen 
vahvistamisesta on noudatettava, vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa. Jos säännöstä 
ei olisi, edellyttäisi päätöksen täytäntöönpano erillistä lausumaa hallinto-oikeuden 
päätöksessä. Esitetty säännös päätöksen noudattamisesta on hallinto-oikeuden 
lausunnossaan esittämän kannan mukainen. Pykälä koskee sekä holhousviranomaista 
että hallinto-oikeutta ja on tarpeellinen selkeyden vuoksi. 
 

Muutoksenhaku 
 

Pykälän 43 mukaan muutoksenhaussa noudatetaan hallmtolainkäyttölakia. Haettaessa 
muutosta hallinto-oikeudelta valittamiseen oikeutettujen piiri jää hallintolainkäyttölain 6 
§:n tulkinnan varaan. Lain 6 §:n mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 
Hallinto-oikeus 

2(3) 
esittää harkittavaksi, olisiko valtuutetun oikeudesta valittaa omassa intressissään 
tarpeen säätää erikseen. 
 

Pykälän 21 mukaan valtuutetun tehtäviin voidaan määrätä edunvalvoja soveltaen, 
mitä holhoustoimesta annetussa laissa säädetään sijaisen määräämisestä 
edunvalvojalle. Menettelyn osalta siirrytään siis soveltamaan holhoustoimesta 
annettua lakia. Holhoustoimesta annetun lain 11 §:n 2 momentin mukaan sijaiseen 
sovelletaan, mitä edunvalvojasta tässä laissa säädetään. Tämän viittaussäännöksen 
perusteella sijaisen määräämistä koskeva päätöksen osalta noudatetaan esitettyä 
holhoustoimikin 86 a §:n säännöstä päätöksen noudattamisesta ja holhoustoimikin 87 
ja 87 a §:n muutoksenhakusäännöksiä. Esitetyssä holhoustoimesta annetun lain 87 a 
§:ssä todetaan, että     hakija voi saattaa asian käräjäoikeuden tutkittavaksi 



 

 

(roikaisupyyntö). Jos on kysymys sijaisen määräämisestä 12 §:n 3 momentin nojalla, 
ratkaisupyynnön voi tehdä myös päämies." Sääntely tarkoittaa sitä, että 
ratkaisupyynnön voi tehdä myös valtuuttaja. Muutoksenhakua koskevien pykälien 
soveltaminen edellä mainittujen viittaussäännösten kautta ei helposti avaudu muille 
kuin asiaan perehtyneille. 
 

Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi holhoustoimesta annetun lain säännöksiä. 
 
Holhousviranomaisen toimivaltaa laajennettaisiin siten, että holhousviranomaisella 
olisi tietyin edellytyksin toimivalta vapauttaa edunvalvoja tehtävästään sekä muuttaa 
edunvalvojan tehtävää ja määrätä se lakkaamaan. Hallinto-oikeus kannattaa 
holhousviranomaisen toimivallan lisäämistä esitetyllä tavalla. 
 
Myös voimassa olevan lain muutoksenhakuun esitetään muutoksia. Voimassa olevan 
lain 13 §:n 2 momentin mukaan holhousviranomaisen päätökseen, jolla hakemus 
edunvalvojan määräämiseksi on hyväksytty, on voinut hakea valittamalla muutosto 
sillä perusteella, ettei hakija pyynnön tehdessään kyennyt ymmärtämään asian 
merkitystä. Valitus on tullut tehdä hallintovalituksena toimivaltaiseen hallinto-
oikeuteen. 
 
Hallinto-oikeus on jo aiemmassa lausunnossaan todennut, että järjestelmä, jossa 
hallinto-oikeus tutkii ainoastaan suppean kysymyksen ei ole ollut onnistunut. 
Valitusten määrä ei myöskään ole ollut merkittävä. Vuosittain Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuteen on tullut vireille alle kymmenen valitusta edunvalvojan 
määräämistä koskevista päätöksistä. Lisäksi edunvalvontaan määrätty on valituksesta 
riippumatta voinut saattaa kysymyksen edunvalvonnan tarpeellisuudesta 
käräjäoikeuden tutkittavaksi. Valitusmahdollisuuden poistaminen tältä osin ja 
korvaaminen ratkaisupyynnöllä sopii nykyiseen järjestelmään, jossa edunvalvojan 
määräämistä koskeva päätöksenteko on jaettu hallintoviranomaisen ja 
tuomioistuimen kesken. 
 

Sinänsä tällainen menettely, jossa hallintoviranomaisen päätökseen haetaan muutosta 
käräjäoikeudelta, on poikkeuksellinen muttei tavatonkaan. Lakiesityksessä esitetään 
edelleen lisättäväksi holhousviranomaisen toimivaltaa edunvalvojan määräämisessä. 
Kahden viranomaisen toimivalta edunvalvontaa koskevissa päätöksissä ja 
muutoksenhakutien riippuminen siitä, mitä holhousviranomaisen päätös 
edunvalvontaa koskevissa asioissa 

3(3) 
koskee, ei ole kansalaisten näkökulmasta selvä. Koska kuitenkin päätökset, joista on 
säädetty hallintolainkäyttölain mukainen muutoksenhakukieltoja sen tilalle 
ratkaisupyyntö käräjäoikeudelle, on riittävästi yksilöity, ei järjestelmä aiheuttane 
käytännössä ongelmia. 
 

Muutoksenhaussa holhousviranomaisen päätökseen sovelletaan 87 §:n 1 momentin 
mukaan hallintolainkäyttölakia ja ratkaisut tehdään hallinto-oikeuksissa ylimpänä 
asteena korkein hallinto-oikeus. Päätösten valituskelpoisuus ja valitukseen oikeutetut 
ratkaistaan hallinto-oikeusprosessissa hallintolainkäytön säännösten perusteella, eikä 
niistä ole ollut tarpeen erikseen antaa yksityiskohtaisia määräyksiä. 
 
Voimassa olevassa laissa ei ole säännöstä holhousviranomaisen edunvalvojan 
määräämistä ja tehtävästä vapauttamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. 
Samalla kun holhousviranomaisen toimivaltaa lisätään, on tarpeellista esityksen 
mukaisesti lisätä lakiin täytäntöönpanoa koskeva 86a§. 
 
Hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttaminen 
 

Esityksessä ehdotetaan mahdollisuutta edunvalvojan määräämiseksi tilanteissa, 
joissa edunvalvoja ei esteellisyyden vuoksi voi edustaa päämiestään 
oikeudenkäynnissä. Ehdotettu säännös on käytännössä esiintyvää esteelli-syysti 
lanteita varten tarpeellinen. 
 
Holhouslainsäädännön uudistaminen 
 



 

 

Holhouslainsäädännön uudistamisen yhteydessä 1990 -luvun lopulla 
holhouslautakuntien tehtävät siirrettiin kihlakuntien maistraateille. Samalla 
maistraateille siirrettiin lupa-asioiden ratkaiseminen. 
 
Nykyinen holhoustoimen tehtävien jakaantuminen hallinnon ja tuomioistuimen 
kesken ja siitä johtuva muutoksenhaun eriytyminen ei ole ollut onnistunut. Nykyisen 
lain systematiikka ja osin käsitteistö sekä mitä ilmeisemmin sääntelyn 
taustaoletukset ovat monin kohdin vaikeasti sovitettavissa hallinto-oikeuden 
perustavaa laatua olevan toiminnallisen oikeussuojajärjestelmän perusteisiin. 
Luultavasti tähän on syynä holhouslainsäädännön historialliset siteet siviilioikeuteen 
ja siviilituomioistuinten toiminnalliseen järjestelmään. Hämeenlinnan hallinto-
oikeuden mielestä holhoustoimi lainsäädäntö tulisi uudistaa. Hakemusasian käsittely 
on tyypillistä hallintotoimintaa, johon kuuluu asian selvittäminen ja ne tulisi ratkaista 
hallintoviranomaisen toimesta eikä kuormittaa niillä käräjäoikeuksia. Nykyisessä 
järjestelmässä maistraateilla on laaja toimivalta, jota esitetään edelleen lisättäväksi. 
Maistraateilla on hallinto-oikeuden käsityksen mukaan riittävä asiantuntemus 
ratkaista kaikki holhoustoimeen liittyvät hallintoasiat. 
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LAKIVALIOKUNNALLE 
 
LAKI EDUNVALVONTA VALTUUTUKSESTA (jäljempänä ehdotus) 
 
Ensisijaisesti Espoon maistraatti kyseenalaistaa lain tarpeellisuuden ehdotetussa laajuudessa. 
 
Meillä on 1.12.1999 voimaan tullut hoihoustoimllaki, jossa säädetään sellaisen henkilön asioiden hoidosta, joka 
sairautensa tms. sellaisen syyn vuoksi on itse kykenemätön hoitamaan asioitaan. Ehdotuksessa säädetään 
samasta asiasta. Herää kysymys, onko tarpeen olla kahta hyvin samantyyppistä ja melko raskasta lakia lähes 
samasta asiasta. 
 
 

Ensinnäkin edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista voidaan toiminnaltaan rinnastaa edunvalvojan 
määräämiseen. Molemmissa tapauksissa tulee esittää lääkärinlausunto siitä, että henkilö on sairautensa tms. 
sellaisen syyn vuoksi kykenemätön hoitamaan asioitaan. Toisin sanoen valtuuttajan ja päämiehen tulee olla 
samalla tavalla sairas ennen kuin toinen voidaan määrätä hänen asioidensa hoitajaksi. Kuulemissäännökset 
ovat lähes samanlaiset. Pääsäännön mukaan valtuuttajalle / päämiehelle ja näiden puolisoille on varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi. Ehdotuksen mukaan holhousviranomainen voi kuulla myös läheisiä kuten 
holhousviranomainen tekee jo nykyisenkin lain mukaan. Valtuutetun sopivuus on selvitettävä samoja keinoja 
käyttäen kuin selvitetään edunvalvojan sopivuus. 
 
Edunvalvontavaltuutusta on perusteltu mm. sillä, että valtuutuksen avulla ihmisten mahdollisuuksia 
itsemääräämiseen lisätään ja tätä kautta edistetään ihmisoikeuksien kunnioittamista. On katsottu, että valtuutus 
tarjoaa keinon, jonka avulla asianomainen voi saada haluamansa henkilön hoitamaan asioitaan. Nykyisen 
lainkin mukaan holhousviranomainen pyrkii selvittämään asianomaisen tahtoa siitä, kenet hän haluaa 
edunvalvojakseen. Maistraatin tehtävänä on selvittää edunvalvojan määräystä haettaessa, kuka edunvalvojaksi 
tulee määrätä. Tällöin on otettava huomioon henkilön joko aikaisemmin antama toivomus edunvalvojasta tai 
määräämisvaiheessa ilmaisema tahto, jos hän vielä tuolloin kykenee tahtonsa ilmaisemaan. 
 

 
Hallinto-oikeussihteeri Tuomas Salo 

 



 

 

Ehdotuksen mukaan holhousviranomaisen velvollisuutena on vahvistaa valtakirja, jos ehdotuksessa mainitut 
edellytykset täyttyvät. Tällöin holhousviranomaisen on selvitettävä muun muassa se, että valtakirjalle säädettyjä 
muotomääräyksiä on noudatettu ja että valtakirjan antaja on kyennyt ymmärtämään valtakirjan tehdessään 
valtakirjan merkityksen. Ehdotuksessa jää epäselväksi, onko maistraatilla harkintaa valtakirjan vahvistamisessa. 
Jos valtakirja on muotonsa puolesta pätevä, mutta sisältää selkeästi kohtuuttomia ehtoja esim. valtuutetun 
palkkion osalta, voiko maistraatti jättää valtakirjan vahvistamatta siksi, että pitää sen sisältöä kohtuuttomana. 
Edelleen jää epäselväksi, voiko valtakirjan vahvistaa vain osittain, jos siinä on myös määräyksiä asioista, joista 
ei valtakirjalla voi määrätä esim. kiinteästi henkilöön liittyvät asiat. Jo vahvistamismenettelyssä on 
holhousviranomaiselle asetettu vaatimuksia, jotka lisäävät holhousviranomaisen tehtäviä verrattuna 
edunvalvojan määräämistä koskevaan prosessiin. 
 
Ehdotuksessa on lisäksi säännöksiä holhousviranomaisen velvollisuudesta määrätä valtuutetulle sijainen 
esteellisyystapauksissa ja holhousviranomaisen pakkokeinoista, jotka vastaavat pitkälti holhoustoimilain 
säännöksiä. 
 
Ehdotuksen mukaan valtuutetun toimintaa ei välttämättä valvo kukaan. Valtuutetun toiminta voi jatkua jopa 
kymmeniä vuosia ilman, että kukaan tosiasiallisesti valvoo hänen toimintaansa. Valtuuttaja voi olla sen 
kuntoinen, ettei hän tosiasiallisesti kykene käyttämään valvontaoikeuttaan. Valtuuttajan läheiset eivät saa 
valtuutetulta tietoa valtuuttajan taloudellisista asioista, koska valtuutetulla on ehdotuksen mukaan 
salassapitovelvollisuus. 
 
Valtuutetun on toimitettava omaisuusluettelo valtuuttajan varoista ja veloista holhousviranomaiselle samalla 
tavalla kuin edunvalvojan. Valtuutettu on velvollinen tekemään tilin asioiden hoidosta vain jos näin on 
valtakirjassa mainittu tai holhousviranomainen näin edellyttää. Mitä suuremmasta omaisuudesta on kysymys, 
sitä suuremmalla todennäköisyydellä tilintekovelvollisuus tultaneen asettamaan. Oletettavaa on, että valtakirja 
tulisikin enemmän varakkaiden kuin vähävaraisten käyttöön. Ilman tilintekovelvollisuutta on olemassa suuri 
vaara taloudellisiin väärinkäytöksiin tehtävän hoitamisessa. Jos valtuutetulta edellytetään tilintekovelvollisuus 
joko valtakirjan perusteella tai holhousviranomaisen määräyksellä, ollaan tällöin samassa tilanteessa kuin mitä 
voimassa oleva holhoustoimilaki edellyttää edunvalvojan tilintekovelvollisuudelta. 
 
Kokonaisuutena ottaen edunvalvontavaltuutuslaki on tehty liian "raskaaksi", jotta sitä voitaisiin pitää 
vaihtoehtona holhoustoimilaille. Ajatuksena valtakirjalla toimiminen tuntuu hyvältä järjestelyltä. Koska 
ehdotuksessa asetetaan kuitenkin holhousviranomaiselle pitkälti samoja velvoitteita kuin holhoustoimilaissa, 
vaikuttaa, ettei sitä, mihin valtuutuksella alkuaan pyrittiin, ole ehdotuksessa täysin saavutettu. 
 
 
 

LAKI HOLHOUSTOIMESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 
 
47 a §: Pykälässä säädetään tilintarkastustehtävien siirrosta maistraatilta toiselle. Espoon maistraatti ei pidä 
esitettyä järjestelyä tarkoituksenmukaisena. Edunvalvonnan tulisi olla yksissä käsissä. Lausuntovaiheessa lähes 
kaikki lausunnon antaneet maistraatit vastustivat tilien siirtoa toiselle maistraatille. Perustelut olivat 
yhdenmukaiset siinä, että samaa edunvalvontaa ei ole tarkoituksenmukaista jakaa kahden eri maistraatin 
käsiteltäväksi. Tämä ei ole asiakkaan kannaita hyvää palvelua, koska asiakas ei aina tiedä, kenen viranomaisen 
kanssa hänen on asioitava. Lupa-asiassa ja tiliasiassa hänen on asioitava kahden eri maistraatin kanssa, vaikka 
kysymyksessä on yhden ja saman päämiehen asioiden hoitaminen. 
 
Tilien tekeminen sähköisesti ei vielä ole mahdollista. Tämän vuoksi tilitysten edestakainen lähettäminen, 
kirjaaminen, skannaus tai jäljentäminen vain lisää työtä ja sillä on lähettävän maistraatin työmotivaatioon 
haitallisia seurauksia. 
 
Ongelmana on pidettävä myös sitä, miten vastuu jakaantuu kahden eri maistraatin kesken. Se, voiko lähettävä 
maistraatti puuttua millään tavalla tarkastettuun tiliin, jos huomaa siinä puutteita käsitellessään jotain muuta 
samaa päämiestä koskevaa asiaa, jää epäselväksi. 
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Samoin, jos edunvalvonnan päättyessä nostetaan kanne maistraattia kohtaan siitä, ettei valvonta ole ollut 
lainmukaista, niin kumpi maistraatti on vastaajana. 
 
Jos pykälä kuitenkin tulee voimaan, on joillakin keinolla voitava huolehtia siitä, että velvollisia siirtoon ovat vain 
ne maistraatit, joissa tilejä ei saada tilintulovuonna tarkastettua ja että tilit siirretään maistraatille, jossa 
resurssiselvityksen mukaan on liian vähän töitä. Näin on hallituksen esityksessäkin sivulla 14 edellytetty. Nyt 
kuitenkin ollaan suunnitteilla tilien siirtoa maistraattiin, jonka täytyy tämän vuoksi palkata lisää henkilökuntaa 
(kolme henkilötyövuotta). 
 
64 §:ssä säädetään holhousasioiden rekisteristä. Rekisteriin merkitään lain mukaan kuitenkin vain 
edunvalvonnat, joissa edunvalvojalle kuuluu taloudellisten asioiden hoitaminen ja 
edunvalvontavaltuutuslakiehdotuksen mukaan valtuutukset, joihin liittyy taloudellisten asioiden hoitaminen. Jos 
edunvalvoja on määrätty esim. edustamaan päämiestään perinnönjaossa tai asunto-osakkeiden kaupassa, ei 
merkintää rekisteriin tehdä. Rekisteri on kuitenkin tarkoitettu valtakunnalliseksi rekisteriksi. Tämän vuoksi siitä 
tulisi käydä selville muutkin edunvalvonnat ja tulevaisuudessa vahvistetut valtuutukset kuin vain taloudellisten 
asioiden hoitaminen. Esim. kiinteistövälittäjä soittaa maistraattiin ja kysyy, onko henkilölle määrätty edunvalvoja. 
Jos edunvalvontamääräys rajoittuu nimenomaan vain näiden osakkeiden myyntiin, ei edunvalvontaa ole merkitty 
rekisteriin ja välittäjälle voidaan antaa täysin virheellinen tieto. 
 
 
 

Pirjo Halonen 
henkikirjoittaja, Espoon maistraatti 
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Eduskunnan lakivaliokunta Lakivaliokunnan 
kokous 28.11.2006 
 
HE 52/2006 vp laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden 
lakien muuttamisesta 
 
Vaasan maistraatti, kiittäen mahdollisuudesta lausua asiasta, esittää seuraavaa: 
 
Laki edunvalvontavaltuutuksesta 

Vaasan maistraatin kokemuksen mukaan edunvalvonnan yhteydessä esiintyy melko 
usein tilanteita, joissa päämiehen omia suunnitelmia ei mm. edunvalvojan rajoitettujen 
toimivaltuuksien vuoksi voida toteuttaa. Edunvalvontavaltuutuksen kaltaiselle ja sitäkin 
kevyemmille järjestelyille on tarvetta. Esitetyssä muodossa edunvalvontavaltuutus toimisi 
Vaasan maistraatin arvion mukaan parhaiten silloin, kun valtuuttaja, valtuutettu ja 
ympäristö ovat hyvin perehtyneitä edunvalvontavaltuu-tusta koskeviin säännöksiin. 
Käytännössä näin ei ole, vaan maallikot eli lähinnä valtuuttajat ja valtuutetut itse 
laatinevat suurehkon osan edunvalvontavaltuutuksista. Tällöin muotomääräyksiä ei 
välttämättä noudateta eikä valtuutuksen sisältöä pystytä ilmaisemaan yksiselitteisesti ja 
selkeästi. Tästä aiheutuu, että valtuuttajien tarkoitukset eivät voi toteutua, mikä kuitenkin 
voitaisiin jo lakia säädettäessä ainakin osittain poistaa seuraavin tavoin: 
 
Valtakirjan muoto, todistuslausuma (6-7 §) 
Edunvalvontavaltuutuksen antaminen, vahvistaminen ja rekisteröinti 
(9  §,  W § 1 , 2 4 § , 2 7 § )  
 
Valtuuttajan terveydentila on ratkaisevasti heikentynyt siinä vaiheessa, kun 
edunvalvontavaltuutus vahvistetaan. Hän ei todennäköisesti enää kykene tekemään uutta 
edunvalvontavaltuutusta eikä muuttamaan vanhaa. Lain tarkoituksena on lisätä henkilön 
mahdollisuuksia itse vaikuttaa asioittensa hoitoon tulevan sairauden varalta. Tapahtuu 
turha oikeudenmenetys, jos valtuuttajan suunnitelmat jäävät toteutumatta siitä syystä, 
että valtakirjan muotomääräykset tarkistetaan vasta valtuutuksen voimaantulovaiheessa. 
Valtakirjan voimaantulo voisi Vaasan maistraatin mielestä olla kaksivaiheinen. Laissa 
tulisi säätää, että valtakirja on rekisteröitävä maistraatissa, kun se on laadittu. Valtakirjaa 
voidaan tämän jälkeen muuttaa tai se voidaan peruuttaa, ja näistäkin olisi hyvä tehdä 
merkintä rekisteriin. Rekisteröinnillä heti valtuutuksen laatimisen jälkeen estettäisiin sekin, 
ettei henkilöä määrätä edunvalvontaan siksi, ettei edunvalvontavaltuutuksen antamisesta 
tiedetä. Valtuuttajan edun kannalta voisi lisäksi olla tarpeen, että hän voisi luopua 
asioittensa hoidosta vähitellen terveydentilansa heikentyessä, ja että tästäkin tehtäisiin 
rekisteriin merkintä. Rekisteröintiä ei silti tarvitse säätää vahvistamisen edellytykseksi. 
Vaasan maistraatti pitää todennäköisenä, että edunvalvontavaltuutusta koskevaa 
sääntelyä tuntemattomat maallikkovaltuutetut jättävät vahvistamishakemuksen 
tekemättä, mutta ryhtyvät silti hoitamaan valtuutetun asioita. Käytännössä valtuutetut 
voivat hoitaa valtuuttajan asioita pitkään täysin ilman valvontaa. Rekisteröinti valtakirjan 
laatimisvaiheessa vähentäisi näitäkin haittoja. 
 
Tilivelvollisuus (32-34 §) 
 
Edunvalvontavaltuutusinstituutio perustuu valtuuttajan valtuutettua kohtaan tuntemaan 
luottamukseen. Vaasan maistraatin käsityksen mukaan tämän lähtökohdan mukaista 
olisi, ettei maistraatille säädettäisi valvontavelvollisuutta muilta osin kuin liittyen 
edunvaivontavaltuu-tuksen voimaantuloon, voimassaoloon ja päättymiseen. Maistraatti 
voisi huolehtia myös siitä, että valtuuttajan talous ei jää vaille asianmukaista hoitoa 
esimerkiksi valtuutetun kuollessa, tullessa kyvyttömäksi hoitamaan tehtäväänsä tms. 
syiden vuoksi. 
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Vaasan maistraatin mielestä lakia säädettäessä tulee ottaa selkeä kanta siihen, onko 
tarkoitus, että maistraatti valvoo valtuutettujen toimia vai ei. Jos maistraatti on 
valvontavelvollinen, valvontaan pitää myös olla keinot. Esitetyssä muodossa riittäviä 
keinoja valvontaan ei ole. 
 
Jos valvontavelvollisuus säädetään maistraatille, ei valtuuttajan tule voida vapauttaa 
valtuutettua säännöllisestä tilin antamisesta. Tili voitaisiin säätää annettavaksi 
yleispiirteisenä ja melko harvoin, esimerkiksi kolmen tai viiden vuoden välein. Tällöin 
valtuutettu voisi valtuuttajan niin halutessa toimia melko vapaasti, mutta toisaalta 
maistraatti saisi pääpiirteittäisen kuvan varojen käytöstä niin ajoissa, että mahdollisiin 
epäkohtiin pystyttäisiin jossain määrin puuttumaan. 

 
Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta 

 
Maistraatin toimivallan laajentaminen on asiakkaiden kannalta tervetullut vaihtoehto. 
Lainmuutoksen yhteydessä olisi hyvä tilaisuus myös säännellä onnistunut työnjako 
maistraatin ja käräjäoikeuksien välillä keskittämällä maistraattiin riidattomat asiat. 
Esitetyssä muodossa maistraatin toimivalta ei kuitenkaan oleellisilta osin laajene, eivätkä 
ehdotetut muutokset muutenkaan kaikilta osin ole onnistuneita. 
 
Edunvalvojan määrääminen ja vapauttaminen 
 
Maistraatin toimivaltaan tulisi ehdottomasti kuulua edunvalvojan määrääminen, 
tehtävästään vapauttaminen ja tehtävän muuttaminen kaikissa selvissä ja riidattomissa 
tilanteissa. Maistraatissa asioita käsittelevät lakimiehet, jotka pystyvät arvioimaan, milloin 
asia on selvä ja riidaton. Epäselvissä ja riitaisissa asioissa maistraatti siirtäisi asian 
käräjäoikeudelle. Oikeusturvanäkökohdat eivät vaarannu, jos edellinen edunvalvoja 
haluaa lopettaa, uusi haluaa aloittaa, päämies hyväksyy vaihdoksen eikä 
lääkärinlausunnon tai muun selvityksen perusteella ole syytä epäillä, ettei hän esimerkiksi 
ymmärrä asiaa riittävästi tai että hänen tahtoonsa pyritään vaikuttamaan. Huomattavasti 
suurempi 

oikeusturvan vaarantuminen liittyy edunvalvontavaltuutuksen tai sen peruutuksen 
vahvistamatta jättämiseen, jotka riitaisuudesta huolimatta ovat tulossa maistraatin 
toimivaltaan. Holhoustoimilain aikaisen käytännön perusteella pystyy jo tässä vaiheessa 
toteamaan, että edunvalvojan vaihto esitetyssä muodossa (maistraatti vapauttaa mutta ei 
voi määrätä uutta edunvalvojaa), jäänee käyttämättä. Maistraatti käytännössä toimittaa 
samanaikaisesti käräjäoikeuteen hakemuksen sekä edellisen edunvalvojan 
vapauttamisesta että uuden määräämisestä. Olisi työmäärää ja byrokratiaa lisäävää 
tehdä maistraatissa päätös edunvalvojan vapauttamisesta sekä määräys hänen 
tehtävänsä jatkumisesta kunnes käräjäoikeus on määrännyt uuden edunvalvojan, mutta 
siirtää uuden edunvalvojan määräämisasia käräjäoikeudelle. Tältä osin Vaasan 
maistraatti pitää ehdotettua muutosta nykyistä huonompana. Maistraatin tulisi kaikissa 
riidattomissa asioissa voida antaa molemmat määräykset. 
 
Tilintarkastuksen siirtäminen toiseen maistraattiin (47 a §) 
 
Ehdotuksen mukaan sisäasiainministeriön asetuksella voidaan säätää, että maistraatin 
on siirrettävä tilintarkastustehtäviä toisen maistraatin suoritettavaksi niin, että 
valvontavastuu säilyy siirrosta huolimatta muilta osin siirtävällä maistraatilla. Tämä 
tapahtuisi maistraattien työn tasaamiseksi niin, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulta 
siirrettäisiin työtä muualle maahan. Pyrkimyksenä on ollut resurssien mahdollisimman 
tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö. 
 
Ehdotuksesta välittyy holhoustilintarkastuksen puutteellinen tuntemus eli sen 
ymmärtäminen pelkästään ja virheellisesti numerotarkas-tukseksi. Tämä näkemys on 
ilmaistu hallituksen esityksen sivulla 58 toteamalla, että tehtävien siirrossa on kyse vain 
valvontatehtävän toteuttamiseen liittyvistä konkreettisista tilintarkastustehtävistä. Konk-
reettisilla tilintarkastustehtävillä tarkoitettaneen pääasiassa numerotar-kastuksen tapaisia 
tehtäviä. Päämiehen asioiden hoidon valvonta on kuitenkin kokonaisuus, jossa keskeistä 
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on juuri tilintarkastuksen yhteydessä saatava informaatio. Holhoustilin tarkastus on 
korostuneesti asiatarkastusta, josta ns. konkreettisia tilintarkastustehtäviä ei Vaasan 
maistraatin mielestä voi onnistuneesti erottaa. On vaikea nähdä, kuinka valvontatehtävän 
jakaminen ehdotetulla tavalla kahdelle maistraatille voisi lisätä tehokkuutta. Asiakkaiden, 
tässä tapauksessa erityisesti edunvalvojien, kannalta asioiminen samaan asiaan liittyen 
kahden maistraatin kanssa ei myöskään vaikuta tarkoituksenmukaiselta. 
 
Tilintarkastus on lupamenettelyn ohella tärkein valvontamuoto, jolla on vaikutuksia 
muuhun valvontaan. Jos tilin tarkastanut maistraatti on tilintarkastuksessa pitänyt jotakin 
seikkaa hylättävänä/hyväksyttävänä tai antanut menettelyä koskevia ohjeita, on muussa 
valvontavastuussa olevan maistraatin vaikea olla niitä hyväksymättä, kun vastuu itse 
tilintarkastuksesta on tarkastavalla maistraatilla. Edunvalvojalla puolestaan on perusteltu 
syy olettaa, että tilintarkastuksessa mahdollisesti hyväksyttävinä pidetyt toimet ovat 
hyväksyttäviä myös valvontavastuussa olevassa maistraatissa. Tällöin tarkastavan 
maistraatin tekemä kannanotto käytännössä estää valvovaa maistraattia puuttumasta 
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edunvalvontaan näiltä osin, vaikka se olisi muun valvonnan kannalta välttämätöntä. 
Siirtävällä maistraatilla on kuitenkin valvontavastuu tällaisten seikkojen osalta, ja se 
vastaa myös valvontavelvollisuuden mahdollisesta laiminlyönnistä. 
 
Mahdollisen siirtopäätöksen tulisi perustua siirtävän maistraatin suostumukseen. 
Ehdotetun asetuksenantovaituussäännöksen mukaan siirtävää maistraattia ei tarvitse 
edes kuulla, vaikka siirto tarkoittaa käytännössä rajoitettua toimintavaltaa ja vastuuta 
seikoista, joihin ei siirtävä maistraatti voi vaikuttaa. Tilintarkastustehtävien siirtämistä 
parempana vaihtoehtona Vaasan maistraatti pitää sitä, että resursseja lisätään siellä, 
missä niitä tällä hetkellä on liian vähän. 
 
 
 
 
 
 
 
Sirpa Grönlund 
henkikirjoittaja 



 

 

Suomen Asianajajaliitto 
Asianajaja Hilkka Salmenkylä 

 
HE 52/2006 vp 

 
 
 
 

Lakivaliokunnalle HE 

52/2006 

Uudistukselle on todellista tarvetta. Sinänsä ehdotettua lakia edunvalvontavaltuutuksesla sekä holhoustoimilakiin 
tehtäviksi esitettyjä muutoksia voidaan pääsääntöisesti pitää puollettavina. Suunniteltu menettely vaikuttaa 
kuitenkin osin melko raskaalta ja monimutkaiselta. 
 
Valtuutettu, ehdotuksen 3 §: Myös oikeushenkilö tulisi voida määrätä valtuutetuksi. Esimerkiksi testamentin 
toimeenpanijaksi nimetään usein asianajotoimisto, jolloin kuka tahansa toimiston lakimiehistä voi hoitaa 
tehtävän. Valtuuttajan ja valtuutetun välinen luottamussuhde ei sulje pois yhteisön määräämistä tähän 
tehtävään. Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (443/1999) puoltaa yhteisön 
käyttämistä. 
 
Edunvalvontavaltakirjaa ei voi antaa A:lle "tai hänen määräämälleen'1 kuten oikeustoimilain mukaista valtakirjaa. 
Varavaltuutettu tai toissijainen valtuutettu on nimettävä. Valtuutus tulee heihin nähden voimaan vasta heidän 
tekemänsä hakemuksen ja vahvistamisen jälkeen, sen jälkeen kun tarve heidän palveluilleen on aktualisoitunut. 
Heidän sopivaisuutensa pitäisi voida tutkia alkuperäisen hakemuksen yhteydessä, vaikka sijaan-/ tilalletulo 
rekisteröitäisiin vasta toimintatarpeen synnyttyä. 
 
Valtuutuksen peruuttaminen, ehdotuksen 12 §. Valtuutettu ei välttämättä halua palauttaa valtakirjaa, jos 
osapuolten väliltä on luottamussuhde kadonnut. Peruuttaminen olisikin voitava tehdä paitsi ottamalla valtakirja 
takaisin tai hävityttämällä se myös ilmoittamalla peruutuksesta holhousviranomaiselle "ennakkorekisteröitäväksi" 
 
Kuuleminen ja asian selvittäminen, ehdotuksen 26 §: Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisasian käsittelyä 
jouduttaisi, jos tiedoksianto hakemuksesta valtuuttajalle itselleen ja valtuuttajan lähipiirille määrättäisiin 
valtuutetun tehtäväksi. Tiedoksianto ja kuuleminen voisi tapahtua esimerkiksi ottamalla kuultavien hyväksyminen 
hakemukseen tai kuittaus siitä, että he ovat saaneet hakemuksen tiedoksi. Holhousviranomainen pyytäisi 
tarvittaessa lisäselvitystä. 
 
Ehdotuksen 33 §: Valtuutettu ei ole velvollinen tekemään vuositiliä, ellei valtakirjassa näin määrätä. Hallituksen 
esityksen yleisperusteluissa, s. 13, todetaan, että valtuutettu voi valtakirjassa yksilöidä sen tahon, joka valvoo 
valtuutettua, ja määrätä, että valtuutetun on tehtävä tälle tili määräajoin. Tili voitaisiin siis määrätä tehtäväksi 
yksityiselle taholle kuten asianajotoimistolle, tilitoimistolle tai vastaavalle, tai henkilölle, jolla on riittävä 
asiantuntemus. Tämä mahdollisuus tulisi kirjata myös lakiin, joka nyt mainitsee vain jaksottaisen tilin 
holhousviranomaiselle. 
 
(Valtuutettua ei voitaisi edes valtakirjaan otetulla määräyksellä velvoittaa antamaan päätöstiliä 
holhousviranomaiselle, koska sen tarkastamisesta aiheutuisi merkittävästi työtä.) 
Holhoustoimilain muutokset: Holhouslainsäädännön tarkistamistyöryhmä on aikanaan pohtinut sitä, olisiko 
edunvalvojalle annettava oikeus luovuttaa pesän omaisuus pesänselvittäjän hallintoon, mutta katsonut, ettei 
tähän ole tarvetta. Hallituksen esityksessä tähän ei enää ole puututtu. Tämä muutos tulisi kuitenkin tehdä. 
Edunvalvojan tulisi olla oikeutettu erityisestä syystä, ei siis kaikissa tilanteissa, hakemaan pesänselvittäjän 
määräämistä. 
 
Edunvalvojilla on usein hoidossaan kuolinpesiä, joissa ei ole lainkaan osakkaita tai osakkaina on tahoja, joista 
mikään ei ole sellainen, jolle voidaan uskoa huolenpito pesän omaisuudesta. Edunvalvojan toimivalta lakkaa 
päämiehen kuolemaan. Osakkaat saattavat olla hyvin riitaisia eivätkä luota toisiinsa eivätkä edunvalvojaan. 
Edunvalvoja joutuu tehtävänä päätyttyä joskus kohtuuttoman kauan ja käytännössä ilman valtuuksia huoleh-
timaan edesmenneen päämiehensä omaisuudesta. 
 
Vastaava sääntely olisi samoista syistä tarpeen myös edunvalvontavaituutuksen osalta. 
 
Loppukommentti: Onko edunvalvontavaltuutuksesta säädettävä oma laki? Vastoin hallituksen esityksessä 
todettua (s. 9), on käytännössä nykylainkin aikana voitu hyvissä ajoin etukäteen varautua toimintakyvyn 
heikentymiseen. Henkilö on voinut etukäteen tehdä sukulaistensa tai muun tahon tiettäväksi, kenet hän 
tulevaisuudessa haluaisi nimitettävän edunvalvojakseen. Mikäli ehdotettu henkilö on ollut tehtävään kelpoinen, 
on maistraatti noudattanut toivetta. 
 
Ehdotettu menettely vastaa monelta osin menettelyä edunvalvojaa määrättäessä. Holhousviranomainen tutkii 
yhtä lailla valtakirjan oikeellisuutta, valtuuttajan oikeustoimikelpoisuutta ja valtuutetun kelpoisuutta, kuulee näitä 
ja läheisiä, ja hankkii tarvittaessa muuta selvitystä. 
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Vastaavaan lopputulokseen voitaisiin siten päästä luomalla "kevennetty" edunvalvojan tehtävä, vähemmällä 
tilintekovelvollisuudella ja muulla valvonnalla, mikäli henkilö olisi hyvissä ajoin näin määrämuotoisesti toivonut. 
 
Käytännön esimerkki, luottamussuhde, vähemmän valvontaa: A määräsi testamentissaan omaisuutta 
lapsenlapsilleen ja määräsi yhden lapsistaan, luotetun poikansa B:n hoitamaan varoja kaikkien puolesta, kunnes 
lapsenlapset täyttävät 21. Nyt, muutama vuosi myöhemmin, B on nostanut osan varoista pankkitileiltä. 
 
Helsinki, 27.11.2006 
 
 

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
 
laati Hilkka Salmenkylä 

asianajaja 
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Alzheimer -keskusliitto ry:n kannanotto Hallituksen esitykseen Eduskunnalle laeiksi 
edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi 
(HE 52/06 vp) 
 
 
 
 

Alzheimer-keskusliitto, joka toimii muistihäiriöisten ja dementoituvien ihmisten sekä heidän 
läheistensä kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestönä, pitää kannatettavana ehdotusta laiksi 
edunvalvontavaltuutuksesta. 
 
Väestön jatkuvasti ikääntyessä kasvaa myös toimintakyvyiltään heikentyneiden ihmisten lukumäärä. 
Tieto mahdollisesta oikeudellisen toimintakyvyn menettämisestä voi synnyttää halun varautua 
vanhuuden toimintakyvyttömyyteen tilanteessa, jossa henkilö vielä kykenee suunnittelua tekemään ja 
ilmaisemaan oman terveen tahtonsa. Vaihtoehtojen luominen aikuisen edunvalvonnalle antaa ihmisille 
harkintavaltaa ja edistää heidän itsemääräämisoikeutensa toteutumista. 
 
Alzheimer -keskusliiton näkökannan mukaan hallituksen esityksellä olisi toteutuessaan vaikutusta 
erityisesti dementoituvien ihmisten oikeusturvan toteutumiseen. Oikeusturvaan liittyvät kysymykset 
koskien esimerkiksi dementoituvan ihmisen taloudellisten asioiden järjestämistä hänen kognitiivisten 
kykyjensä heiketessä on jo pitkään nähty Alzheimer-keskusliitossa ja sen jäsenyhdistyksissä asiana, 
joka vaatisi tilannetta selkiyttävää sääntelyä. Suomen väestön ikääntymisen ja samanaikaisen 
dementoivien sairauksien lisääntymisen vuoksi tulisi erityisesti kiinnittää huomiota tämän 
erityisryhmän oikeusturvan toteutumiseen. Tällä hetkellä Suomessa on noin 120 000 ihmistä, joilla on 
jokin dementoiva sairaus. Vuosittain todetaan vähintään 12 000 uutta sairastapausta. 
 
 

I Edunvalvontavaltuutus 
 
 

1) Yleistä 
 
Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen olisi yksi ennakoivan vanhuusajan suunnittelun muoto. Se olisi 
vaihtoehto myös sellaiselle dementoituvalle henkilölle, jonka dementia on todettu sen varhaisessa 
vaiheessa ja joka vielä kykenee ymmärtämään valtuutuksen tekemisen merkityksen ja vaikutukset. 
Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen voisi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi sellaiselle yksinäiselle 
dementoituvalle, jolla ei ole ketään läheistä huolehtimassa hänen taloudellisista tai henkilöään 
koskevista asioista. Jotta yksin 
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asuvan dementoituvan ihmisen oikeusturvan toteutumiselle saataisiin mahdollisimman hyvät takeet, hän 
tarvitsee toimintakykynsä heiketessä väistämättä jotakuta huolehtimaan asioistaan. 
Edunvalvontavaltuutuksen hyvänä puolena olisi se, että raskaaseen edunvalvontaan ei tarvitsisi ryhtyä 
tapauksissa, joissa henkilön etu ei sitä välttämättä vaadi. Toisaalta maistraatin valvontavelvollisuus saisi 
aikaan sen, ettei toimintakyvyiltään heikentynyttä ja hänen valtuutettuaan jätettäisi täysin ilman 
valvontaa. Edunvalvontavaltuutus olisi toisin sanoen hyvä järjestely paitsi aikuisen 
itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta, mutta myös hänen etujensa suojaamisen näkökulmasta. 
Lähtökohtaisesti järjestelyä, jolla tuetaan niitä, jotka haluavat etukäteen varautua mahdolliseen tulevaan 
toimintakyvyttömyyteensä, on pidettävä kannatettavana. 
 
Tosiasia on kuitenkin se, että suuri osa dementoituvista ihmisistä asuu yhdessä puolisonsa tui muun 
läheisensä kanssa, jotka samalla vastaavat dementoituvan ihmisen hoidosta. Moni läheisensä kanssa 
asuva dementoituva ei tämän vuoksi jatkossakaan tarvitse minkäänlaista edunvalvonnan muotoa, jos asiat 
saadaan hoidettua kevyemmin järjestelyin, esimerkiksi yhteisten pankkitilien avulla. Alzheimer-
keskusliiton näkökannan mukaan olisi erityisesti varottava, ettei omaishoitajien asema heikkene 
edunvalvontavaltuutusta koskevan lain myötä, ja ettei samalla omaksuta järjestelmää, jossa edunvalvojan 
määrääminen tai edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on ainoa keinoa valvoa dementoituvan ihmisen 
etuja. Omaishoitajana toimiminen on sekä fyysisesti että psyykkisesti voimia vaativaa työtä ja sitä 
raskaammaksi se muuttuu, mitä enemmän omaiselle asetetaan lisävelvollisuuksia. Itsekin ikääntyvän 
omaishoitajan kannalta on usein tärkeintä se, että dementoituvan taloudelliset asiat hoituvat 
mahdollisimman yksinkertaisin järjestelyin. 
 
Alzheimer-keskusliiton näkökannan mukaan Suomen lainsäädännössä, esimerkiksi nyt puheena olevassa 
laissa tai holhoustoimilaissa tulisi ottaa selkeästi kantaa siihen, että toimintakyvyttömän henkilön asioita 
voidaan hänen etujensa mukaisesti hoitaa myös ilman minkäänlaista viranomaisvalvontaa. 
 
 
 

2) Tavallisen valtakirjan merkitys 
 
Hallituksen esityksessä on huomioitu ns. tavallisen valtakirjan merkitys valtuuttajan toimintakyvyn 
heikentymisen jälkeen. Esityksen mukaan oikeustoimikelpoisena annettu pätevä valtuutus pysyy 
pääsääntöisesti voimassa päämiehen tilan heikentymisestä huolimatta. Tavallinen valtakirjavaltuutus 
onkin usein riittävä keino turvaamaan esimerkiksi sellaisen dementoituvan ihmisen etuja, jonka 
lähiomainen hoitaa hänen asioitaan. Koska tavallisen valtakirjan pätevyydestä toimintakyvyn 
heikentymisen jälkeen on kuitenkin käytännössä vallinnut epäselvyyttä, ja esimerkiksi pankit eivät aina 
ole hyväksyneet läheisellekään annettua valtakirjaa, on hyvä, että tähän asiaan on otettu esityksessä 
kantaa. Alzheimer -keskusliiton näkökannan mukaan olisi dementoituvan ihmisen ja hänen lähiomaisensa 
oikeusturvan kannalta vahingollista, jos edunvalvontavaltuutusta koskevan lain säätämisen jälkeen 
esimerkiksi pankit alkaisivat säännönmukaisesti edellyttää toimintakyvyiltään heikentyneen ihmisen 
asioiden hoitamiseksi edunvalvontavaltuutusta tai vaihtoehtoisesti edunvalvojan määräämistä tilanteessa, 
jossa esimerkiksi puoliso huolehtii perheen yhteisistä raha-asioista. 
3) Edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon suhde 
 
Alzheimer- keskusliitto pitää kannatettavana ehdotusta, jonka mukaan edunvalvontavaltuutus voisi 
koskea paitsi vakuuttajan taloudellisia myös hänen henkilöään koskevia asioita. Kannatettavana on 
pidettävä myös ehdotusta, jonka mukaan valtuutus voisi olla yleisluonteinen, antaen valtuutetulle vallan 
päättää toimivaltaansa kuuluvista asioista, tai hyvinkin yksityiskohtainen, jolloin vakuuttaja voisi 
yksityiskohtaisesti määrätä, miten haluaa tietyssä asiassa puolestaan toimittavan. Tällaiset 
yksityiskohtaiset määräykset valtakirjassa olisivat mitä suurimmalla tavalla vakuuttajan 
itsemääräämisoikeuden toteutumiseen tähtääviä määräyksiä. 
 
Tässä yhteydessä olisi kuitenkin hyvä kiinnittää huomio mahdollisten tulkintaristiriitojen välttämiseksi 
siihen, mikä on henkilöä koskevia asioita varten annetun edunvalvontavaltuutuksen suhde potilaslain 
mukaisesti annettuun hoitotahtoon. Aiheutuisiko siitä seikasta, että edunvalvontavaltuutus on toisin kuin 
hoitotahto maistraatin vahvistettava ja siten myös viranomaisvalvonnan alla, jonkinasteinen juridinen 
epäselvyys näiden kahden itsenäisen asiakirjan välille 
 
 

4) Vakuutuksen lakkaaminen ja hautajaisia koskevat määräykset 
 
Edunvalvontavaltuutus on luonteeltaan vahvasti vakuuttajan ja valtuutetun väliseen luottamussuhteeseen 
perustuva oikeustoimi. Hallituksen esityksen mukaan valtuutus kuitenkin lakkaisi aina olemasta voimassa 
vakuuttajan kuollessa. Tämä herättää kysymyksen siitä, eikö edunvalvontavaltuutuksessa voitaisi antaa 
valtuutetulle lainkaan luonteeltaan varallisuusoikeudellisia iniiciräyksiä hautajaisten järjestämisestä? 
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Hautajaisten suunnittelu voi olla tärkeää henkilölle, joka haluaa suunnitella mahdollista elämänkaaren 
myöhemmän vaiheen toimintakyvyttömyyttä ja ulottaa määräykset koskemaan myös toimenpiteitä 
kuolemansa jälkeen. Jos edunvalvontavaltuutuksessa annetut hautajaisia koskevat määräykset 
kutistuisivat juridiselta merkitykseltään vain toiveen luonteisiksi, eikö tämä olisi henkilön 
itsemääräämisoikeuden kannalta epätoivottavaa? Kun toisaalta ns. tavallinen valtuutus ei tavallisesti 
lakkaa olemasta vakuuttajan kuoleman jälkeen voimassa, olisiko henkilön, joka haluaisi antaa määräyksiä 
hautajaistensa järjestämisestä, tehtävä se tavallisella valtakirjalla'? Vai tulisiko hänen antaa 
hautajaismääräykset testamentissa! Tällainen monen asiakirjan vaatimus olisi varsin monimutkainen 
järjestely jos lähdetään siitä tavoitteesta, että ennakoivaa tulevaisuuden suunnittelua tulisi voida tehdä 
mahdollisimman yksinkertaisin järjestelyin ja siten, että maallikkokin siihen pätevällä tavalla kykenee. 
Alzheimer- keskusliiton näkökannan mukaan mahdollisuutta hautajaistoiveiden esittämiseen 
edunvalvontavaltuutuksessa olisi vielä hyvä pohtia ennen lain säätämistä ja ainakin ottaa tästä lain 
esitöihin jonkintasoinen maininta. 
 
 

5) Todistuslauselman sisältö 
 
Hallituksen esityksen mukaan laissa säädettäisiin todistuslauselmasta, jossa voisi erityisesti silloin kun 
valtuuttaja on iäkäs, olla maininta siitä, millä tavoin todistajat ovat pyrkineet varmistumaan hänen 
oikeustoimikelpoisuudestaan. Tässä kohdin Hallituksen esityksessä olisi hyvä ottaa tarkemmin kantaa, 
millä tavoin pätevyyttä voitaisiin havainnoida ja mihin seikkoihin todistajien tulisi erityisesti kiinnittää 
huomiota. Alzheimer -keskusliitto pitää esityksen tavoin hyvänä sitä, että valtakirjaan liitettäisiin 
todistuslauselman lisäksi lääkärinlausunto vakuuttajan terveydentilasta valtuutuksen tekohetkellä. 
 
 

6) Läheisten kuuleminen 
 
Hallituksen esityksen mukaan holhousviranomainen voisi tarvittaessa varata vakuuttajan aviopuolisolle 
ja muille läheisille tilaisuuden tulla kuulluksi edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevan 
hakemuksen johdosta. Alzheimer-keskusliitto pitää tärkeänä, että esityksessä on otettu kantaa 
vakuuttajalle tosiasiallisesti läheisten henkilöiden kuulemisesta valtuutuksen vahvistamista koskevan 
asian yhteydessä. 
 
Alzheimer-keskusliiton näkökannan mukaan perheen yhtenäisyyden ja inhimillisyyden näkökohdat 
huomioon ottaen on tärkeää, että valtuuttajan perheelle pyrittäisiin välittämään tieto, ja tarvittaessa 
varaamaan tilaisuus tulla kuulluksi edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevassa asiassa. Tämä ei 
Alzheimer -keskusliiton näkemyksen mukaan heikentäisi valtuutetun tai valtuuttajan asemaa, sillä 
mahdollisesta perheen vastustuksesta huolimatta valtuutus toki vahvistettaisiin, jos se muutoin täyttäisi 
lain vaatimukset. 
 
 

7) Edunvalvontavaltuutuksen rekisteröinti 
 
Hallituksen esityksen mukaan holhousasioiden rekisteriin merkittäisiin vain valtuutus, joka koskisi 
vakuutetun taloudellisten asioiden hoitoa. Perusteluissa ei kuitenkaan oteta kantaa, minkä vuoksi henkilöä 
koskevia asioita varten annettua valtuutusta ei merkittäisi rekisteriin. Jos vakuuttaja esimerkiksi olisi 
tehnyt edunvalvontavaltuutuksen, joka sisältäisi sekä henkilöä että taloudellisia asioita koskevan 
valtuutuksen, voidaan kysyä, miltä osin valtakirja merkittäisiin rekisteriin? Merkittäisiinkö se rekisteriin 
vain niiltä osin kuin valtuutus koskisi valtuutetun taloudellisia asioita? Eikö tämä puolestaan olisi omiaan 
aiheuttamaan epäselvyyttä edunvalvontavaltuutuksen sisällöstä? Lisäksi, eikö potilaan oikeusturvan 
toteutumisen kannalta olisi hyvä asia, jos hoitohenkilöstö voisi saada rekisterisiä tiedon henkilöä 
koskevia asioita varten annetusta edunvalvontavaltuutuksesta epäselvissä tapauksissa? 
 
Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa kysymyksessä on laitoshoitoon joutuva yksinäinen 
dementiapotilas, jolla ei ole läheisiä päättämässä hänen hoidostaan. Eikö tällöin olisi potilaan 
itsemääräämisoikeuden ja oikeusturvan toteutumisen kannalta hyvä asia, jos hoitohenkilöstö voisi 
tiedustella holhousasioiden rekisteristä, onko potilas valtuuttanut jonkun tekemään päätökset hoitoaan 
koskevissa asioissa? Vai onko ajateltu niin, että henkilöä koskevia asioita varten annettu 
edunvalvontavaltuutus tulisi liittää esimerkiksi valtuuttajan potilasasiakirjoihin, jolloin hoitohenkilöstö 
voisi sitä kautta saada valtuutuksesta tiedon? Kun henkilöä koskevia asioita varten annettu valtuutus, 
taloudellisia asioita varten annetun valtuutuksen tapaan, kuitenkin vahvistettaisiin maistraatissa ja siihen 
liittyisi myös valvontaa, on vaikea nähdä, miksi se on rekisteröimisen suhteen saanut mietinnössä eri 
aseman kuin taloudellisia asioita varten annettu valtuutus. Alzheimer -keskusliiton näkökannan mukaan 
olisi valtuuttajan oikeusturvan toteutumisen kannalta tärkeää, että edunvalvontavaltuutus kaikissa 
tapauksissa merkittäisiin holhousasioiden rekisteriin. Jos edunvalvontavaltuutusta koskevassa laissa 
kuitenkin päädytään kannalle, jonka mukaan henkilöä koskeva edunvalvontavaltuutus jätetään 
rekisteröimättä, tulisi tästä olla lain esitöissä tarkemmat perustelut. 
II Holhoustoimihan uudistaminen 
 



 

 

Alzheimer-keskusliitto pitää holhoustoimilakiin ehdotettuja säännösmuutoksia kannatettavina. 
 
Holhousviranomaisen toimivallan laajentamiseen liittyen Alzheimer-keskusliitto haluaa kiinnittää 
huomiota kysymykseen edimvalvontapäätöksen määräämisestä lakkaamaan. Alzheimer -keskusliiton 
tietoon on tullut lukuisia tapauksia, jossa itsekin ikääntynyt puoliso on, esimerkiksi sosiaali- tai 
terveydenhuollon henkilöstön kehotuksesta, hakeutunut puolisonsa edunvalvojaksi ilman, että hänelle on 
missään vaiheessa riittävässä määrin selvitetty, mitä velvollisuuksia edunvalvojana toimiminen tuo 
tullessaan. Näissä tapauksissa puoliso on usein tahtomattaan joutunut tilanteeseen, jossa hän ei tosiasiassa 
halua ja/tai kykene toimimaan puolisona edunvalvojana. Kirjan pitäminen puolison tuloista ja menoista 
tilanteessa, jossa perhe on vuosikymmeniä tottunut hoitamaan taloudelliset asiansa tietyllä tavalla, saattaa 
tuntua itsekin ikääntyvästä puolisosta raskaalta ja byrokraattiselta järjestelyltä sekä turhalta puuttumiselta 
perheen itsemääräämisoikeuteen. Kun sitten edunvalvoja on tällaisissa tapauksissa määrätty, ei määräystä 
ole saatu helposti lakkaamaan, sillä kognitiivista toimintakykyä heikentävissä sairauksissa edunvalvonnan 
tarve päinvastoin kasvaa dementian edetessä. Näyttäisikin siltä, että edunvalvonnan piiriin pääsee 
suhteellisen helposti, mutta joissakin tapauksissa sen piiristä on lähes mahdotonta päästä pois. Alzheimer 
-keskusliiton näkökannan mukaan olisi hyvä selvittää, voitaisiinko ilmeisen turhissa edunvalvojan 
muäräämisasioissa kohtuusharkinnan kautta saada edunvalvonta lakkaamaan, vaikka päämiehen 
edunvalvonnan tarve sinänsä ei poistuisikaan. Edellytyksenä olisi, että päämiehen asiat saataisiin hänen 
etujensa mukaisesti hoidettua ilman edunvalvojaakin. 
 
 

III Lopuksi 
 
Alzheimer -keskusliitto pitää edellä mainituin kannanotoin Hallituksen esityksessään esittämiä 
lakiehdotuksia erittäin kannatettavina. Laki edunvalvontavaltuutuksesta olisi uusi vaihtoehto 
holhoustoimikin tarkoittamalle edunvalvojan määräämiselle. Se myös edistää yksilöiden 
itsemääräämisoikeuden toteumista heidän voidessaan itsenäisesti päättää miten asiat hoidetaan 
mahdollisen toimintakyvyttömyyden aikana. On kuitenkin muistettava, että kysymyksessä on yksi 
mahdollinen järjestely muiden joukossa, ja että toimintakyvyiltään heikentyneen ihmisen asiat voidaan 
jatkossakin hoitaa tavallisella valtuutuksella, yhteisin pankkitilein tai suoralaskutussopimuksin 
esimerkiksi puolison hoitaessa toimintakyvyttömän asioita. Lähtökohtana ei siis voida pitää sitä, että 
voidakseen hoitaa toimintakyvyttömän henkilön asioita, tällä täytyy olla joko edunvalvontavaltuutus tai 
edunvalvoja. Jotta järjestelystä tulisi valtuuttajan kannalta mahdollisimman selkeä ja saumaton 
toivoisimme, että esiin nostamiimme näkökohtiin kiinnitettäisiin huomiota lakia vielä valmisteltaessa, ja 
että lain säätäjän valitsemia ratkaisuja perusteltaisiin hallituksen esityksessä riittävästi. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt allekirjoittanutta lausumaan perustellun kirjallisen käsitykseni 

hallituksen esityksen (HE 52/2006) johdosta. Esitän lausuntoani seuraavan. 
 
 
/ . Yleistä 
 

Väestön ikääntyminen ja ikääntymiseen monissa tapauksissa liittyvä oikeudellisen toimintakyvyn 

heikkeneminen tulevat muodostamaan haasteen edunvalvontajärjestelmälle. Holhoustoimen edunvalvonnan 

voimavarat ovat jo nykyisellään riittämättömät. Yli 60 vuotiaita oli Suomessa vuonna 2005 yhteensä 

1.139.142 henkeä ja heistä yli 80 vuotta täyttäneitä 212.447 henkeä. Jos olettama siitä, että ikääntyminen 

johtaa väistämättä siihen, että yksilö menettää rationaalisen kykynsä oikeudelliseen päätöksentekoon, olisi 

oikea, lähes jokaisella meistä tulisi olla edunvalvoja kuolemaa edeltävänä ajanjaksona. Tämä tarkoittaisi 

yksinomaan vuositasolla 47.750 edunvalvojaa. Hallituksen esityksen sivulta 4 käy ilmi, että yleisten 

edunvalvojien päämiesten lukumäärä on 26.500. Kyseinen luku sisältää kaikki, vuosia ja jopa 

vuosikymmeniä kestävät edunvalvonnat. Todennäköistä onkin, että määräyksenvaraisen edunvalvonnan 

piirissä on kuolemaa edeltävänä kalenterivuonna vain muutama tuhat ihmistä. 

Vaikka holhoustoimilaissa säädetty edunvalvontajärjestelmä ei ulota lonkeroltaan jokaisen 

kuolinvuoteen ääreen, myös kuolevan ihmisen taloudellisista asioista on huolehdittava. Jonkun on 

maksettava vuokrat, sähkölaskut, ruokamaksut, hoitomaksut ja muut juoksevat kulut. Käytännössä on monta 

tapaa huolehtia tämäntyyppisistä asioista. Tavallisin tapa on valtuutus. Potilas valtuuttaa jonkun 

lähiomaisensa hoitamaan käytännön asioista. Siihen ei tarvita kuin A 4. Lähiomainen, useimmiten oma lapsi, 

maksaa juoksevat kulut pankkitililtä ja huolehtii muista asioista. Siihen ei maistraattia eikä 

edunvalvontatoimistoa ole tarpeen sekoittaa. Maksujen hoitaminen on käynyt käytännössä myös helpoksi 

sen vuoksi, että vanhuksen pankkikortti ja kotipäätteen tunnusluvut ovat valtuutetun hallussa. 

Jos vanhuksella on taloudellisia asioita enemmän, hän hoitaa ne pankin 

omaisuudenhoitoyksikön kanssa tai oman luottoasianajajansa kanssa. Pankin notariaattiosastolle annettava 

valtuutus omaisuuden hoitoon ja siihen liittyvien maksujen suorittamiseen 
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maksupalvelusopimuksen avulla ovat näppäriä tapoja silloin, kun vanhuksella ei ole lähiomaista, joka 

luontevalla tavalla voisi ottaa tehtävän hoitaakseen. 

Mikäli vanhus ei ole ymmärtänyt varautua asioiden hoitoon ajoissa, pulmat on ratkaistu 

vanhan roomalaisesta oikeudesta peräisin olevan instituution avulla. Se tunnetaan nimellä negotiorum gestio: 

jokainen voi ottaa hoitaakseen toiselle kuuluvan asian, jos se vaatii hoitoa, eikä asia muutoin tule hoidetuksi. 

Vain poikkeuksellisesta tilanne on ollut sellainen, että henkilölle on määrätty holhoustoimilain 

mukainen edunvalvoja. Kuten hallituksen esityksestä käy ilmi, kaiken kaikkiaan tilintekovelvollisia 

edunvalvojia on 58 400. Tilastotietoa siitä, kuinka moni näistä on vanhuksen edunvalvoja, ei esitykseen 

sisälly. Jotakin osviittaa määrän arvioinnille kuitenkin saa tiedoista, jotka koskevat alioikeuksissa käsiteltyjä 

edunvalvojan määräämistä koskevia asioita. 

Hallituksen esitys tarjoaa uudeksi instrumentiksi edunvalvonnan järjestämistä erityisen 

edunvalvontavaltuutuksen avulla. Muista pohjoismaista poiketen edunvalvontavaltuutus ehdotetaan 

säänneltäväksi erittäin yksityiskohtaisilla määräyksillä. Lakivaliokunnan kannattaisi hankkia itselleen 

käyttöön kopiot niistä ehdotuksista, jotka koskevat edunvalvontavaltuutusta vastaavan järjestelmän voimaan 

saattamista naapurimaissa. Ehdotukset sisältyvät mietintöihin (SOU 2004:112 ja NOU 2004:116). 

Framtidsfullmakt -nimellä tunnetut ehdotukset ovat olennaisesti kevytrakenteisempia kuin Suomen 

hallituksen ehdotus edunvalvontavaltuutusta koskevaksi lainsäädännöksi. Tanskassa erityissääntelyä ei ole 

lainkaan. Edunvalvontavaltuutus on siellä vain yksi valtuutus muiden valtuutusten joukossa. 

Edunvalvontavaltuutuksen yksinkertaisilla malleilla pyritään samaan tavoitteiseen kuin hallituksen 

esittämällä, yksityiskohtaisesti säännellyllä mallilla. Mikäli molemmat lainsäädäntövaihtoehdot toimivat 

hyvin, tulisi esittää erittäin hyviä perusteita sille, että yksinkertaisen vaihtoehdon asemasta turvaudutaan 

komplisoituun lainsäädäntövaihtoehtoon. 

Ehdotettu uusi järjestelmä saattaa lisätä maistraattien työtä enemmän kuin ehdotuksen 

perusteluissa on arvioitu. Ehdotettu laki edunvalvontavaltuutuksesta avaa myös toisessa merkittävässä 

suhteessa vaaran lähteen. Vaara liittyy siihen, että vanhuksilta ryhdytään vaatimaan erityistä 

edunvalvontavaltuutusta tilanteissa, joista on aikaisemmin selvitty yksilöidyn tavallisen valtakirjan avulla. 

Tämä uhka muuttuessaan todellisuudeksi byrokratisoisi vanhenevan väestönosan taloudellisten asioiden 

hoitamisen. 
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Hallituksen esityksen mukaan oikeushenkilöä ei voitaisi määrätä edunvalvontavaltuutetuksi. Ratkaisua on 

perusteltu kahdella virkkeellä, joista ensimmäisessä toistetaan ehdotuksen 3 §:n sisältö. Varsinainen 

perustelu typistyy yhteen argumenttiin: vakuuttajan ja valtuutetun väliseen luottamussuhteeseen. 

Pidän perustelua heikkona. Henkilökohtaisesti tunnen suurta luottamusta julkisen valvonnan 

alaiseen asianajolaitokseen, pankkien notariaattiosastojen palveluksiin ja ns. Private Banking -palveluksiin. 

Kaikilla viimeksi mainituilla on kokemusta ja ammattitaitoa toisen henkilön omistamien varojen hoidosta. 

Tätä kokemusta ei ehdotettu laki lainkaan edellytä edunvalvontavaltuutetuksi nimetyltä henkilöltä. 

Oikeushenkilön nimeäminen edunvalvontavaltuutetuksi ratkaisisi myös ongelman, joka 

liittyy valtuutuksen sidonnaisuuteen määrättyyn luonnolliseen henkilöön. Tehtävään alunperin nimetty 

saattaa kuoila ennen kuin tehtävä tulee ajankohtaiseksi. Sama koskee varalle määrättyä henkilöä. Muutkin 

syyt saattavat olla esteenä tehtävän aktivoimiselle. Alunperin tehtävään suostunut on voinut muuttaa toiselle 

paikkakunnalle tai peräti ulkomaille, hän on saattanut riitautua vakuuttajan kanssa tai itse dementoitua. 

Oikeushenkilön kohdalla vastaavanlaiset odottamattomat muutokset eivät ole samassa mittakaavassa 

mahdollisia. Edes oikeushenkilön omistajuuden vaihtuminen ei olisi este sille, että alunperin suomalaiselle 

pankille annettua edunvalvontavaltuutetun tehtävää hoitaisikin esimerkiksi tanskalainen pankki. 

Ehdotan, että lakia muutettaisiin siten, että esityksen 3 §:n otsikko muutetaan kuulumaan 

"EdunvalvontavaltuutettiC ja pykälä kirjoitetaan muotoon "Edunvalvontavaltuutetuksi voidaan määrätä 

luonnollinen henkilö, asianajotoimisto, pankin notariaattiosasto tai muu pankin yksityishenkilöiden 

varainhoitoyksikkö ". 

Ehdottamani ratkaisu antaisi valtuutetulle itselleen valinnanvapauden siitä, millä tavalla hän 

haluaa järjestää omien taloudellisten asioittensa hoidon. 

Ehdotettu muutos ei aiheuttaisi suuria heijastusmuutoksia lain sisältöön. Hallituksen esityksen 

11 §:ää tulisi kuitenkin muuttaa siten, että 11 §:n kohta 2 olisi näin kuuluva 2 ) kun valtuuttaja kuolee, ja sen 

jälkeen samaan pykälään tulisi lisätä uusi kohta 3 ) kun valtuutettu on todettu ulosmittauksessa 

maksukyvyttömäksi tai asetettu konkurssiin; tai " . 

Muutetussa muodossaan ehdotettu laki edunvalvontavaltuutetusta tarjoaisi erilaisia 

valtuutukseen perustuvia vaihtoehtoja hyvin erilaisissa tilanteissa. 
3. Holhoustoimilain remontti 
 

Hallituksen esitykseen laiksi edun vai vonta vai tuutuksesta sisältyy laaja esitys vuonna 1999 voimaan tulleen 

holhoustoimilain muuttamiseksi. On kiitettävää, että oikeusministeriö on avoimesti todennut 

holhoustoimilain koeajossa epäkohtia, jotka kuuluvat takuukorjauksen piiriin. Esimerkkinä korjattavaksi 

ehdotetusta epäkohdasta voidaan mainita holhoustoimilain 32 §. Kumottavaksi ehdotetun holhoustoimilain 

32 §:n 2 momentin tilalle ehdotettua säännöstä vastaan minulla ei ole huomauttamista. 

Holhoustoimilaissa on omaksuttu ratkaisu, jonka mukaan päämiehen edunvalvoja voi ryhtyä 

päämiehen omaisuutta koskeviin toimiin joissakin tapauksissa oman harkintansa mukaan ja joissakin 

tapauksissa maistraatin luvalla. Valittu lainsäädäntöratkaisu on johtanut kasuistiseen säännökseen, josta aina 

jää puuttumaan jotakin. Nyt holhoustoimilain 34 §:n säännöstä on ehdotettu muutettavaksi muun ohella siten, 

että rahalainan antaminen päämiehen omaisuudesta on säädetty luvanvaraiseksi. Tämä on varmasti perusteltu 

tiukennus. Laissa omaksuttua perusratkaisua ei kuitenkaan kyseenalaisteta. Edunvalvoja voi leikkiä 

sijoittajaa päämiehen omaisuudella. Sitä mahdollisuutta edunvalvojille ei tulisi lainkaan suoda. 
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Holhoustoimilain voimaantulon jälkeen on ilmennyt, että hallinto-oikeudet ja korkein 

hallinto-oikeus eivät yksinkertaisesti osaa ratkaista siviilioikeuden alaan kuuluvia asioita samalla 

ammattitaidolla kuin yleiset tuomioistuimet. Holhoustoimen oikeusturvajärjestelmä on sekava, eikä se 

korjaannu hallituksen esityksen ehdottamalla tavalla. Holhoustoimilain 87 §:n 1 momentti tulisikin muuttaa 

kuulumaan seuraavasti: 
 

Holhousviranomaisen päätökseen haetaan muutosta yleisessä alioikeudessa siten kuin 

oikeudenkäymiskaaressa säädetään. 
 

Ehdotettu muutos keskittäisi holhousoikeudelliset oikeusriidat yleiseen tuomioistuimeen. Muutos selkiyttäisi 

oikeusturvajärjestelmää, eikä sillä olisi merkittäviä kustannusvaikutuksia. 
 
 

Helsingissä 23. päivänä marraskuuta 2006 
 
 
 

Urpo Kangas siviilioikeuden 

professori Helsingin yliopisto 



 

 

 
 

Dnro 674/4/05 

Ratkaisija: Apuiaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen 

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja 
 
 
MAISTRAATIN MENETTELY EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMISESSÄ 
 

1 
KANTELU 
 
Kantelija arvosteli 16.2.2005 oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä Rovaniemen 
maistraatin menettelyä asiassa, jossa oli kyse edunvalvojan määräämisestä hänen 
tyttärelleen. Kantelija katsoi muun muassa, että maistraatti oli laiminlyönyt ilmoittaa 
vanhemmille edunvalvojan määräämismenettelyn vireille tulosta. Edelleen kantelija oli 
tyytymätön siihen, ettei heille ollut luovutettu edunvalvontaa koskeneita asiakirjoja eikä tietoa 
siitä, kuka edunvalvontailmoituksen oli tehnyt. Vielä kantelija katsoi edunvalvojan 
määräämisen olleen ylipäätään tarpeetonta. 
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RATKAISU 3.1 
Vanhempien kuuleminen edunvalvojaa määrättäessä 
 
Puheena oleva asia oli tullut maistraatissa vireille hoitolaitoksen ilmoituksella. Selvityksen 
mukaan tällaisissa tilanteissa on yleensä oletettu, että edunvalvonta-asiasta on keskusteltu 
hoitolaitoksen, päämiesehdokkaan ja hänen läheistensä kanssa. Maistraatista oli selvityksen 
mukaan oltu vielä erikseen yhteydessä vastaavaan hoitajaan, joka oli ilmoittanut, että 
edunvalvojan määräämistä koskevasta asiasta oli ollut puhetta läheisten kanssa ennen 
ilmoituksen lähettämistä maistraattiin. 
 
Totean ensinnäkin, että holhoustoimesta annettu laki ei suoranaisesti velvoita maistraattia 
ilmoittamaan läheisille edunvalvontaa koskevan asian vireille tulosta tai edes kuulemaan heitä 
asian käsittelyn yhteydessä. Kuulemisvelvollisuudesta on säädetty vain käräjäoikeuden osalta, 
ja tällöinkin kuulemisen piiriin kuuluu ainoastaan sen henkilön aviopuoliso, jonka 
edunvalvonnasta on kyse. 
 
Myöskään asian käsittelyä yleislakina sääntelevän hallintolain asianosaisen kuulemisvelvoitetta 
koskevasta 34 §:stä ei nähdäkseni ole suoraan johdettavissa maistraatille velvoitetta puheena 
olevaan kuulemiseen, koska asianosaisella tarkoitetaan pääsäännön mukaan sitä tahoa, jonka 
etua, oikeutta tai velvollisuutta 



 

 

asia koskee. 
 
Edelleen totean, ettei myöskään Euroopan neuvoston suosituksessa nro R (99) 4 avun 
tarpeessa olevien täysi-ikäisten oikeussuojan järjestämisestä, jonka 10 artiklassa käsitellään 
päämiesehdokkaan läheisten kuulemista, ole otettu asiaan selkeästi kantaa vaan se on jätetty 
kansallisesti säänneltäväksi. 
 
Näin ollen holhousasioissa noudatettavassa kansallisessa lainsäädännössä ei ole säännöksiä 
viranomaisten yhteydenpidosta edunvalvottavan omaisiin lukuun ottamatta holhoustoimilain 
73 §:n 2 momentin mukaista aviopuolison kuulemista koskevaa säännöstä, joka siis koskee 
vain edunvalvojan määräämistä tuomioistuimessa. 
 
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on kuitenkin 4.11.2002 antamassaan päätöksessä dnro 
1429/2/00 katsonut, että Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa tarkoitettu 
perhe-elämän kunnioittaminen merkitsee muun muassa, että viranomaisten tulee valita 
sellaiset menettelytavat, jotka parhaalla mahdollisella tavalla ottavat huomioon sen 
erityissuhteen, joka vallitsee perheyhteisöön kuuluvien henkilöiden välillä. Perhe-elämän 
kunnioittaminen saattaa edellyttää viranomaisilta, että toimintakyvyttömän henkilön omaisille 
ilmoitetaan häntä koskevista merkittävistä toimenpiteistä. Edunvalvojan määräämistä voidaan 
pitää tällaisena toimenpiteenä. Edellä mainitussa tapauksessa oli kyse jo tehdystä 
edunvalvontaan määräämispäätöksestä ilmoittamisesta lähiomaisille. 
 
Havaintojeni mukaan maistraateissa noudatetaan laajalti sellaista edellä mainittua 
perheyhteyttä kunnioittavaa ja hyvän hallinnon kannalta asianmukaisena pidettävää 
käytäntöä, jonka mukaan läheisiä - kuitenkin tapauksesta riippuen - kuullaan asiassa jo 
senkin vuoksi, että heidän mahdollinen halukkuutensa ryhtyä edunvalvojaksi saataisiin 
kartoitettua. Käytettävissäni olevasta aineistosta ilmenee, että myös puheena olevassa 
tapauksessa kantelijaa oli kuultu sen jälkeen, kun asiassa oli hankittu hänen tytärtään 
koskenut lääkärinlausunto. Tämän vuoksi katson, ettei asiassa ollut menetelty virheellisesti. 
 
Kantelijan vastineen liitteenä olleen sosiaalijohtajan kantelijan muistutukseen antaman 
vastauksen mukaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
mukaiseen asiakkaan hyvään kohteluun kuuluu myös se, että asiakkaan ja hänen omaistensa 
kanssa yhteisesti sovitaan menettelytavoista edunvalvonta-asiassa eli siitä, kuka tekee 
aloitteen edunvalvonnan tarpeen selvittämisestä. 
 
Koska maistraatilla ei ole ehdotonta velvoitetta ilmoittaa saamastaan 
edunvalvontailmoituksesta vanhemmille tai muillekaan läheisille ja kun maistraatti oli 
käsitykseni mukaan joka tapauksessa perustellusti voinut olettaa hoitolaitoksen jo 
informoineen vanhempia edunvalvonta-asiasta katson, ettei maistraatti ollut menetellyt 
asiassa virheellisesti. 
 
Mitä tulee kehitysvammaisten asumisyksikön menettelyyn vanhempien 
informoinnissa, totean, että koska sosiaalijohtaja oli jo edellä mainitusta vastauksestaan 
ilmenevällä tavalla ottanut asiaan kantaa ja ohjeistanut kehitysvammapalveluiden henkilöstöä 
kehitysvammaisten edunvalvonta-asian käsittelemisestä, en katso sosiaalitoimen osalta 
aiheelliseksi ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin. 
 
3.2 
Terveydentilaa koskevien tietojen luovuttaminen 
 
Perustuslain 10 §:n mukaan oikeus yksityisyyteen on turvattu perusoikeutena. 
 
Holhoustoimilain 92 §:n 1 momentin mukaan valtion, kunnan tai holhoustoimen 
edunvalvontapalvelun tuottajan palveluksessa oleva henkilö, luottamushenkilö, edunvalvoja ja 
holhoustoimen tehtävässä käytetty asiantuntija eivät ilman asianomaisen suostumusta saa 
ilmaista holhoustoimeen liittyvän tehtävän perusteella tietoon saamaansa asiaa, joka 
yksityisen taloudellisen edun tai yksityisyyden suojaamiseksi on pidettävä salassa. 
Salassapitoperusteista on säädetty tarkemmin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 24 §:n 1 momentissa. 
 
Viimeksi mainitun pykälän 25 kohdan perusteella muun muassa henkilön terveydentilaa 
koskevia tietoja sisältävät asiakirjat kuuluvat ehdottoman salassapitovelvollisuuden piiriin, eli 
niistä ei saa antaa tietoja kenellekään ilman asianosaisen suostumusta. Vanhemmat eivät 
tässä suhteessa ole erityisasemassa täysi-ikäisen lapsensa terveystietoihin nähden. Tämän 
vuoksi maistraatin menettely ei ollut virheellinen siltä osin kuin lääkärinlausuntoa ei ollut 
luovutettu kantelijalle ennen hänen määräämistään tyttärensä edunvalvojaksi. 
 



 

 

Salassapitoon kuuluu kuitenkin myös se, ettei tietoja luovuteta suullisestikaan. Maistraatin 
selvityksen mukaan lääkärinlausunnon sisältöä oli kuulemistilaisuudessa selostettu 
päämiesehdokkaalle. Kantelija puolestaan on selvityksestä antamassaan vastineessa 
kuitenkin kertonut, että lääkärinlausuntoa oli selostettu päämiesehdokkaan ohella myös 
hänelle. 
 
Jokaiselle perusoikeutena turvattu yksityisyyden suoja ja terveystietoja koskeva 
salassapitosäännös huomioon ottaen pidän menettelyä tältä osin kritiikille alttiina. Sikäli kuin 
lääkärinlausunnon sisältöä oli selostettu yksityiskohtaisesti, kuulemistilaisuus olisi tullut 
järjestää siten, etteivät salassa pidettävät tiedot olisi tulleet ulkopuolisten tietoon. 
Käytettävissäni olevasta aineistosta ei kuitenkaan ilmene, oliko kantelijan tytär antanut 
suostumuksensa tietojen luovuttamiseen tai oliko sitä häneltä kysytty. Aineistosta ei 
myöskään voida päätellä, missä määrin lausunnon sisältöä oli selostettu. Tämän vuoksi 
asiaan ei ole mahdollista ottaa lopullista kantaa. Kiinnitän kuitenkin maistraatin huomiota 
vastaisen varalle edellä toteamiini näkökohtiin ja henkilöstön salassapitovelvoitteita 
koskevasta tuntemuksesta huolehtimiseen. 
 
3.3 
Edunvalvontailmoituksen tekijän henkilöllisyyden paljastaminen 
3.3.1 
Muun kuin asianosaisen tiedonsaantioikeus 
 
Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisten hallussa olevat asiakirjat ja tallenteet 
ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. 
Saman lainkohdan mukaan jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja 
tallenteesta. 
 
Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka 
sisältävät tietoja viranomaisten tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta 
valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen 
tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa 
asiaan osallisille. 
 
Kyseisen säännöksen perusteluiden (HE 30/1998 vp, s. 93) mukaan säännöksen tavoitteena 
on turvata sekä valvonnan yleisiä toteuttamisedellytyksiä että mahdollistaa myös yksittäisten 
valvontatoimien onnistuminen. Edelleen kyseisessä hallituksen esityksessä on todettu, että 
valvonnan yleisiä toteuttamismahdollisuuksia lisää esimerkiksi ilmoituksen tai muun aloitteen 
tekijän henkilöllisyyden salaaminen. 
 
Puheena oleva säännös on tulkinnanvarainen ja jättää sijaa viranomaisen harkinnalle. 
Poissuljettua ei nähdäkseni ole tulkita säännöstä niinkin, että myös edunvalvontailmoitukset 
kuuluisivat sen piiriin. Näin on siksi, että maistraatin tehtävä on osaltaan valvoa ja huolehtia 
siitä, että edunvalvonnan tarpeessa oleville henkilöille järjestetään asianmukainen 
edunvalvonta. Puheena olevat ilmoitukset osaltaan mahdollistavat tämän tehtävän hoitamista. 
Ilmoituksen tekijän henkilöllisyyden julkistaminen voisi vähentää halukkuutta ilmoitusten 
tekemiseen, jolloin myös maistraatin toimintamahdollisuudet vähenisivät. 
 
Edellä todetun perusteella ja asian tulkinnanvaraisuus huomioon ottaen katson, ettei 
maistraatti ollut tältä osin menetellyt lainvastaisesti tai käyttänyt väärin harkintavaltaansa, kun 
ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei ollut kerrottu kantelijalle. 
 
3.3.2 
Asianosaisen tiedonsaantioikeus 
 
Julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, 
etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai 
käsitelleellä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on 
voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella, hänen edustajallaan ja 
avustajallaan ei 2 momentin 1 kohdan mukaan ole edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta 
asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua 
tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua. 
 
Julkisuuslain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen 
asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa 
säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. 
 
Julkisuuslain 11 §:n perusteluissa (HE 30/1998 vp, s. 67) on todettu muun muassa, että 
tiedon antaminen esimerkiksi siitä, kuka on tehnyt lastensuojelulaissa tarkoitetun ilmoituksen 
lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, saattaa yksittäistapauksessa olla vastoin yleistä 



 

 

etua, jos tiedon antaminen voi vaarantaa valvontaviranomaiselle tärkeän tiedonsaannin tai 
lastensuojelun tarkoituksen toteutumisen. Erittäin tärkeä yksityinen etu taas voi hallituksen 
esityksen mukaan liittyä esimerkiksi yksityiselämän suojaamiseen tai yksilön turvallisuuden 
varmistamiseen. Erittäin tärkeä yksityinen etu voi vaarantua myös tilanteissa, joissa 
viranomaiselle on annettu sellaisia tietoja, joiden ilmaiseminen vaarantaisi tietojen antajan 
turvallisuutta. 
 
Sen selvittäminen, onko tiedon antaminen asiakirjasta vastoin erityisen tärkeää yleistä tai 
yksityistä etua, edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa. Viranomaisen kokonaishankinnassa 
on hallituksen esityksen mukaan pyrittävä sovittamaan yhteen yksilön oikeusturvan kannalta 
keskeinen vaatimus oikeudesta saada tietää itseään koskevan ratkaisun perusteet ja toista 
koskevat tärkeät edut samoin kuin keskeisten yhteiskunnallisten tavoitteiden ja sääntelyiden 
tarkoituksen toteutuminen (HE 30/1998 vp, s. 67). 
 
Oikeuskirjallisuudessa (Olli Mäenpää: Julkisuusperiaate 2000, s. 129) on katsottu, että 
asianosaisjulkisuus ei koske viranomaisen toimenpiteitä edellyttävän ilmoituksen tekijän 
salassa pidettäviä yhteystietoja, jos tiedon antaminen vaarantaisi tuon henkilön turvallisuutta 
tai etuja ja oikeuksia. Rajoitus ei em. teoksen mukaan siten koske ilmoituksen tekijän 
henkilöllisyyttä sinänsä, joten asianosaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada tietoonsa 
ainakin ilmoituksen tekijän nimi. Toisaalta, jos ilmoittajan henkilöllisyyden paljastuminen olisi 
vastoin erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua, asianosaisella ei ole oikeutta saada tällaista 
tietoa (em. teos). 
 
Yhteenvetona totean, että jos joku maistraatille tehdyn ilmoituksen perusteella ikään kuin 
altistetaan sille, että viranomaiset ryhtyvät selvittämään hänen henkilökohtaisia ja 
yksityisyyden suojan ytimeen kuuluvia asioitaan, hänellä on lähtökohtaisesti pyynnöstä oikeus 
saada tietää, mistä tällainen menettely on saanut alkunsa, jollei tämän tiedon kertominen 
vaaranna erittäin tärkeää julkista tai yksityistä etua. 
 
Koska kantelijan tytär ei saadun selvityksen mukaan ollut edellä mainittua tietoa pyytänyt, 
asiassa ei ollut menetelty lainvastaisesti, kun tietoa ei ollut ilmaistu hänen äidilleen. 
 
3.4 
Edunvalvojan määrääminen 
 
Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus muun muassa saada asiansa 
asianmukaisesti käsitellyksi lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa. Koska 
edunvalvojan määräämistä koskeva asia koskettaa ihmisen perusoikeuksien ydintä eli 
perustuslain 7 §:stä juontuvaa itsemääräämisoikeutta, 
selvittelyn huolellisuuteen ja menettelytapojen muuhunkin asianmukaiseen noudattamiseen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Edunvalvojan määräämistä koskeva asia oli maistraatissa tullut vireille ulkopuolisen 
ilmoituksen johdosta, minkä jälkeen asiassa oli hankittu lääkärinlausuntoja järjestetty 
kuulemistilaisuus, johon olivat osallistuneet kantelija tyttärensä kanssa ja maistraatin 
edustaja. Kyseisessä tilaisuudessa tytär oli allekirjoittanut hakemuksen edunvalvojan 
määräämiseksi ja pyytänyt äitinsä määräämistä edunvalvojaksi. 
 
Laillisuusvalvonnan näkökulmasta kyse on siitä, oliko maistraatti puheena olevassa 
tapauksessa voinut määrätä edunvalvojan vai olisiko sen tullut tehdä hakemus 
käräjäoikeudelle. Kyse on siten holhoustoimiiain 12 §:n 1 momentin, 86 §:n ja 91 §:n 
tulkinnasta. Sen sijaan tässä ratkaisussa ei oteta kantaa siihen, oliko kantelijan tytär 
ylipäänsä edunvalvonnan tarpeessa. 
 
Holhoustoimiiain 12 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tuomioistuimen ohella myös 
holhousviranomainen voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka on edunvalvonnan tarpeessa. 
Tällöin edunvalvojan määräämisen edellytyksenä on 12 §:n 2 momentin mukaan kuitenkin, 
että se, jonka etua olisi valvottava, kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja että hän 
pyytää tiettyä henkilöä määrättäväksi edunvalvojakseen. 
 
Holhoustoimiiain 86 §:n mukaan, kun holhousviranomaista on pyydetty määräämään 
edunvalvoja tämän lain 12 §:n 1 momentin nojalla, holhousviranomaisen tulee kuulla 
henkilökohtaisesti sitä, jonka edun valvomisesta on kysymys. Holhousviranomainen voi 
vaatia, että hakija esittää holhousviranomaiselle lääkärinlausunnon niistä seikoista, joilla on 
merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. 
 
Kuulemisen lisäksi maistraatin on saman lain 12 §:n perusteluiden (HE 146/1998 vp, s. 33) 
mukaan myös selvitettävä, että edunvalvojan määrääminen on holhoustoimiiain säännösten 



 

 

valossa tarpeellinen toimenpide ja että edunvalvojalle ehdotettu tehtävä on asianmukainen. 
Jos nämä edellytykset eivät täyty, maistraatin on hylättävä hakemus. 
 
Holhoustoimiiain 91 §:n mukaan jokainen, joka on saanut tiedon edunvalvonnan tarpeessa 
ilmeisesti olevasta henkilöstä, voi vaitiolovelvollisuuden estämättä ilmoittaa asiasta 
holhousviranomaiselle. Ilmoituksen saatuaan holhousviranomaisen tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin edunvalvonnan tarpeen selvittämiseksi ja tehdä tarvittaessa käräjäoikeudelle 
hakemus edunvalvojan määräämiseksi. 
 
Koska asia oli tullut vireille maistraattiin tehdyllä ilmoituksella, se, jonka mahdollisesta 
edunvalvonnan tarpeesta oli ollut kysymys, ei ollut itse ollut asiassa millään tavalla 
aloitteellinen. Käsitykseni mukaan holhoustoimiiain 91 §:ssä tarkoitettu menettely ei ainakaan 
säännöksen sanamuodon mukaan lähtökohtaisesti näyttäisi voivan johtaa siihen, että 
maistraatti määrää edunvalvojan, koska säännöksen mukaan maistraatin 
toimimisvelvollisuuteen 
kuuluu yhtäältä edunvalvonnan tarpeen selvittäminen ja toisaalta hakemuksen tekeminen 
käräjäoikeudelle tarvittaessa. Säännöksen sanamuodon mukainen tulkinta johtaa nähdäkseni 
siihen, että mikäli maistraatti asiaa selvitettyään toteaa, ettei tarvetta edunvalvonnalle ole, 
asia jää sillensä. Jos taas edunvalvonnan tarpeen katsotaan olevan olemassa, maistraatin 
tulee saattaa asia hakemuksella käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 
 
Asiaa on kuitenkin aiheellista tarkastella vielä siitä näkökulmasta, voiko edellä kuvattu 
ilmoituksen perusteella käynnistynyt edunvalvonnan tarpeellisuuden selvittämistä koskeva 
menettely muuttua 91 §:ssä käytetyn ilmaisun "tarvittaessa tehdä hakemus" perusteella 
holhoustoimiiain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi tilanteeksi, jossa maistraatti voisi määrätä 
edunvalvojan. Kyse on toisin sanoen siitä, voidaanko henkilön katsoa itse omatoimisesti ja 
vapaasta tahdostaan pyytäneen itselleen edunvalvojaa siitä huolimatta, että asia oli alun 
perin tullut vireille ulkopuolisen ilmoituksen perusteella. 
 
Nyt asiassa oli nähdäkseni toimittu ikään kuin kyseessä olisi ollut holhoustoimiiain 12 ja 86 
§:n mukainen menettely. Totean ensinnäkin, että menettelyä, jossa maistraatti määrää 
edunvalvojan, voidaan pitää poikkeuksena pääsäännöstä, jonka mukaan edunvalvojan 
määrää tuomioistuin. Hallintoviranomaisen eli maistraatin toimivalta edunvalvojan 
määräämisessä on tarkoitettu rajoittumaan sellaisiin riidattomiin tapauksiin, joissa 
oikeusturvaan liittyvät näkökohdat eivät vaadi asian käsittelyä käräjäoikeudessa (HE 
146/1998 vp, s. 33). Koska edunvalvojan määrääminen lievimmilläänkin merkitsee 
puuttumista henkilön perusoikeutena turvattuun itsemääräämisoikeuteen, kyseistä maistraatin 
toimivaltasäännöstä tulee mielestäni tulkita suppeasti. 
 
Holhoustoimilaissa puheena olevan maistraatin toimivaltaan kuuluvan eräänlaisen 
kevennetyn menettelyn on nähdäkseni tarkoitettu etenevän pääpiirteissään esimerkiksi niin, 
että henkilön pyydettyä edunvalvojan määräämistä maistraatin selvitysvelvollisuuden piiriin 
kuuluu sen selvittäminen, ymmärtääkö hakija edunvalvonnan merkityksen. Mikäli tällaista 
ymmärrystä ei ole, henkilöltä puuttuu hakemuksen tekemiseen tarvittava kelpoisuus (ks. Pertti 
Välimäki: Holhoustoimen pääpiirteet, 2003, s. 45). Mikäli taas hän ymmärtää asian 
merkityksen, maistraatti voi määrätä edunvalvojan sillä lisäedellytyksellä, että henkilö on 
pyytänyt tiettyä henkilöä edunvalvojakseen. 
 
Holhoustoimiiain 86 § tukee nähdäkseni sitä käsitystä, että henkilön tulee olla alun alkujaan 
oma-aloitteinen, jotta maistraatti voisi määrätä edunvalvojan. Hakijan oma tahto korostuu sitä 
kautta, että hallintoviranomainen voi edellyttää hakijaa esittämään näyttöä eli 
lääkärintodistuksen hakemuksensa tueksi, kun taas lainkäyttömenettelyssä eli 
pääsääntöisesti silloin, kun henkilö ei itse ole hakemusta tehnyt, henkilöä ei samalla tavalla 
ole velvoitettu edesauttamaan edunvalvonta-asiansa käsittelyä. Kyse on sen 
varmistamisesta, että hakemus ja sen mukaiset edunvalvontatoimet ovat aidosti hakijan 
itsensä esittämiä ja haluamia (ks. Ahti Saarenpää: Holhouksesta edunvalvontaan. Pohjois-
Suomen tuomarikoulun julkaisu 1-2/2000, s. 158). 
 
Holhoustoimiiain 13 §:n mukaan jos maistraatti ei katso voivansa suostua 
hakemukseen, maistraatin on hakijan pyynnöstä siirrettävä maistraatille tehty hakemus 
käräjäoikeudelle, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton. Tämänkin säännöksen voidaan 
sanoa osaltaan kuvastavan henkilön oma-aloitteisuuden ensisijaisuutta hakemuksen 
tekemisessä ja ratkaisun saamisessa edellytyksenä sille, että maistraatti voisi päättää 
edunvalvojan määräämisestä. 
 
Käsitykseni mukaan maistraatissa valmiiksi täytettyä hakemuskaavaketta, johon maistraatti 
ottaa henkilön allekirjoituksen ulkopuolisen henkilön tekemän ilmoituksen johdosta järjestetyn 
kuulemistilaisuuden yhteydessä, ei voida pitää sellaisena kyseisen henkilön omana 
edunvalvojaa koskevana hakemuksena, joka edellä esitetyt henkilön omatoimisuutta 



 

 

korostavat näkökohdat huomioon ottaen täyttäisi holhoustoimiiain 12 §:n 2 momentissa 
säädetyt edellytykset sille, että maistraatti voisi määrätä edunvalvojan. Lähinnä kyse on 
hänen suostumuksestaan edunvalvojan määräämiselle, jolloin edunvalvojan tarpeellisuutta 
koskevan asian ratkaisisi lopullisesti tuomioistuin. 
 
Edellä todetun perusteella johtopäätökseni on, että kyseessä ei ollut holhoustoimiiain 12 §:n 2 
momentissa tarkoitettu tilanne, jossa maistraatti olisi voinut ratkaista asian. Tämän vuoksi 
katson Rovaniemen maistraatin ylittäneen toimivaltansa edunvalvojaa määrätessään. Koska 
kuitenkin maistraatin nyt esillä olevaa toimivaltaa koskevaa sääntelyä voidaan pitää 
tulkinnanvaraisena ja kun puheena oleva edunvalvonta on sittemmin lakkautettu Rovaniemen 
käräjäoikeuden 13.9.2005 antamalla päätöksellä, en katso aiheelliseksi ryhtyä tältä osin 
enempiin toimenpiteisiin kuin että saatan edellä maistraatin toimivallasta esittämäni 
käsityksen Rovaniemen maistraatin tietoon. 
 
4 
TOIMENPITEET 
 
Saatan edellä kohdissa 3.2 ja 3.3 esittämäni käsitykset Rovaniemen maistraatin menettelystä 
sen tietoon. 
 
Edellä mainitussa tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä päätöksestäni Rovaniemen 
maistraatille. 
SISÄASIAINMINISTERIÖ 

HE 52/2006 vp lisäselvitys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuottavuusvähennykset sisäasianministeriön hallinnonalalla 
Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelma toimialakohtaisine toimenpiteineen (SM:n 
TTS 2007-2011, julkaisu 41/2005) toteutetaan. 
 

Toimialakohtaiset tuottavuusvähennykset (henkilöä) ovat: 
 

Sisäasiainministeriö 44 

Ulkomaalaishallinto 33 

Lääninhallitukset 119 

Rekisterihallinto 108 

Kihlakunnanvirastot 85 

Poliisitoimi 362 

Pelastustoimi 19 

Rajavartiolaitos 70 

Yhteensä 840 
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1 TUOTTAVUUSOHJELMIEN TAUSTA 
 

Julkisen talouden tuottavuuden tehostaminen perustuu hallitusohjelmaan, hallituksen strategia-asiakirjaan 
(7.4.2004) ja kehyspäätökseen (11.3.2005). Lisäksi peruspalveluohjelmaan vuosille 2006-2009 sisältyy 
valtionosuuksin rahoitettavia kuntien peruspalveluja koskevia toimenpiteitä. 
 
 
 
2 VALTIONEUVOSTON KEHYSPÄÄTÖKSEN TARKOITUS 
 

Hallituksen kehyspäätöksen 11.3.2005 tarkoituksena on tehostaa julkisten palveluiden ja hallinnon 
tuottavuuden kehittämistyötä. Valtionhallinnosta jää eläkkeelle tai siirtyy muiden työnantajien palvelukseen 
vuoteen 2011 mennessä valtion työmarkkinalaitoksen arvion mukaan noin 35 000 henkilöä1. Se on vajaa 29 
% nyt valtion palveluksessa olevien määrästä ja tarkoittaa työvoimakustannuksina vuositasolla noin 1,5 
mrd. euroa. Poistuma, joka vaihtelee hallinnonaloittain, on nykyisen henkilöstön kiihtyvän eläkkeelle 
siirtymisen vuoksi poikkeuksellisen suuri ja antaa ainutkertaisen mahdollisuuden toteuttaa hyvää 
henkilöstöpolitiikkaa noudattaen tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviä toiminnan ja rakenteen muutoksia ja 
lisätä tietotekniikan hyödyntämistä. 
 
Hallitus asettaa tavoitteeksi valtion toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämisen siten, että seuraavan 
vaalikauden loppuun mennessä keskimäärin puolet valtion henkilöstön poistuman johdosta vapautuvista 
työpaikoista täytetään. Tämä merkitsee valtionhallinnossa koko kaudella keskimäärin runsaan 2 prosentin 
vuosittaista henkilöstömäärän vähennystä ja vastaavaa tuottavuuden nousua. 
 
Kehyspäätös ei ole kuitenkaan säästöohjelma, vaan nykyisen hallinnon, tehtävien ja prosessien kehittämisen 
tuottavuusohjelma, jonka avulla luodaan pelivaraa julkisen talouden uusille lisätarpeille, hyödyntämällä 
eläkkeelle siirtymisen luoma mahdollisuus hoitaa hallinnon kehittämistyö joustavasti ja 
henkilöstöpoliittisesti asianmukaisella tavalla. 
 
Tarkoituksena on parantaa pitkäjänteisesti tuottavuutta ja käyttää tuottavuushyötyjä siten, että julkisen 
sektorin tärkeimmät tehtävät kyetään hoitamaan jatkossakin tuloksellisella tavalla. Päämääränä on parantaa 
sekä hallinnonalan ja sen virastojen mahdollisuuksia saada voimavaroja uusiin tehtäviin ja muihin 
välttämättömiin voimavaratarpeisiin että lisätä mahdollisuuksia kohdentaa uudelleen voimavaroja julkisen 
talouden sisällä. 
 
Hallitus korostaa ministeriöiden, virastojen ja laitosten toiminnan keskittämistä ydintehtäviin, 
yleishallinnon, hankintojen ja tukipalveluiden nopeaa tehostamista, resurssien yhteiskäytön lisäämistä sekä 
toimintojen sähköistämistä. 
 
Toiminnallisten linjausten osalta mm. talous- ja henkilöstöhallinnon tehostamistoimet tulee toteuttaa kaikilla 
hallinnonaloilla viimeistään vuodesta 2007 alkaen. Valtion hankintojen toteutusta tulee tehostaa 
keskittämällä merkittävämpien yhteisten tuoteryhmien hankintoja ja vähentämällä päällekkäistä 
hankintatoimintaa. 

                                            
Luvussa ei ole mukana valtionhallinnon sisällä liikkuviksi arvioituja henkilöitä. 
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3 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN 
TUOTTAVUUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 
 
 

3.1 Sisäasiainministeriön hallinnonalan henkilöstön luonnollinen poistuma 
 

Sisäasiainministeriön asettama hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitteluryhmä, toteutti heinä-
elokuussa 2005 sisäasiainministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille osoitetun kyselyn luonnollisen 
poistuman arvioinnista vuosina 2005 - 2011. 
 
Vuoden 2004 lopulla sisäasiainministeriön hallinnonalalla työskenteli 17 983 henkilöä. Tämänhetkisen 
arvion mukaan vuoden 2011 loppuun mennessä tästä henkilöstömäärästä: 
- 3 174 henkilöä siirtyy eläkkeelle, (henkilö jää eläkkeelle 64-vuotiaana) 
- 5 000 henkilön arvioidaan siirtyvän töihin muualle kuin SM:n hallinnonalalle 
 
Hallinnonalan henkilöstön arvioidaan siten vähenevän vuoden 2011 loppuun mennessä noin 8 200 
henkilöllä. Tämä tarkoittaa noin 7,6 % vuosittaista henkilöstön poistumaa. 
 
Eläkkeelle siirtyvän henkilöstön määrä on sisäasiainhallinnossa melko suuri. Nykyisestä henkilöstöstä 
prosentuaalisesti tarkasteltuna 17,5 % jää eläkkeelle vuoden 2011 loppuun mennessä. Rajavartiolaitoksessa 
eläkkeelle siirtyy tarkastelujakson (2006-2011) aikana noin 900 henkilöä eli 28 % nykyisestä henkilöstöstä. 
Myös poliisitoimessa (19,7 %) ja lääninhallituksissa (22,7 %) eläkkeelle siirtyminen on voimakasta 
seuraavan kuuden vuoden aikana. 
 
Muu poistuma kuin eläkkeelle siirtyminen on sisäasiainhallinnossa keskimäärin noin 5 %:n luokkaa 
vuodessa. Ulkomaalaisvirastossa muu poistuma on keskiarvoa suurempi (7,9 %) ja rajavartiolaitoksessa 
huomattavasti pienempi (2 %). Viimeksi mainitun poistumatyypin osalta arvio perustuu edellisten vuosien 
toteumatietojen pohjalta tehtyyn arvioon. 

3.2 Ministeriön linjaus 
 

Ministeriö on lähtenyt sisäasiainministeriön tuotta vuusohj e lman valmistelussa siitä, että hallinnonalan 
henkilöstön vähentämistarkastelun ulkopuolelle jätetään poliisi- ja rajavartiomiehet sekä 
hätäkeskuspäivystäjät. Kyseisissä työvoimavaltaisten operatiivisten tehtävien henkilöryhmissä työskentelee 
yhteensä noin 11 050 henkilöä2 koko hallinnonalan noin 18.050 henkilöstä. Viimeksi mainitulla seikalla on 
käytännössä huomattava vaikutus puhtaasti laskennalliseen henkilöstön vähentämiseen. 
 
Valtiovarainministeriön mukaan hallinnonaloille vuoteen 2011 mennessä toteutettavaksi asetettavien 
henkilöstömäärän vähentämistavoitteiden suuruus määritellään lähtökohtaisesti hallinnonalakohtaisen 2 
prosentin suuniisen vuosittaisen poistuman perusteella. 
 
Tämän tarkastelumallin sekä edellä mainittujen ministeriön tiettyjä työvoimavaltaisia aloja koskevien 
linjausten mukaisesti sisäasiainhallinnon henkilöstön määrä olisi 2 %:n laskennallisella poistumalla 
mitattuna vuonna 2011 yhteensä 17 263 henkilöä. Tällöin henkilöstön laskennallinen vähentämistarve 
nykyisestä olisi 786 henkilöä. 

                                            
2 Laskelmissa poliisimiesten määränä on käytetty 7 750 henkilöä, hätäkeskuspäivystäjien määränä 600 henkilöä sekä 
rajavartiomiesten määränä 2 700 henkilöä. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Henkilöstön määrä j 18 049 18 003 17 954 17 938 17 909 17 892 17 879 

Siirtyy eläkkeelle, kumulat  460 956 1 484 1 982 2 567 3 174 
Muu poistuma (4,66%)  839 1 676 2512 3 346 4 180 5013 

Kokonaispoistuma, kumulat  1 299 2 632 3 996 5 328 6 747 8 187 
Uusi henkilöstön määrä (vert. 

v. 2005) 
 16 750 15417 14 053 12 721 11 302 9 862 

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA YHTEENSÄ - ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA MUU 
POISTUMA 

Hallinnonalan toimialoittaiset poistumaennusteet ovat tämän asiakirjan liitteenä 1. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Puolet täytetään, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

(18 049) 327 592 867 1 103 1 364 1 621 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 17 722 17 457 17 182 16 946 16 685 16 428 

2 %:n poistuma, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

 138 273 405 534 661 786 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 17911 17 776 17 644 17515 17 388 17 263 

        

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA YHTEENSÄ SITEN, ETTEI VÄHENTÄMISLASKELMIA 
OLE ULOTETTU POLIISI-JA RAJAVARTIOMIEHIIN EIKÄ HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJIIN (NS. SUO 

Tiedot toimialakohtaisesti liitteessä 2 
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3.3 Sisäasiainhallinnon strategisen henkilöstösuunnitteluryhmän asettaminen 
 

Sisäasiainministeriö asetti 20.5.2005 Sisäasiainhallinnon strategisen henkilöstösuunnitteluryhmän. 
Työryhmän tehtävänä on laatia hallituksen kehyspäätöksen mukaisesti SM:n hallinnonalan strateginen 
henkilöstösuunnitelma, jolla voitaisiin päästä hallituksen asettamaan henkilöstön vähentämistavoitteeseen. 
Lisäksi työryhmän tuli laatia 15.9.2005 mennessä osana uudistettua tuottavuusohjelmaa laskelma tai arvio 
siitä, mitä vähentämistavoitteeseen pyrkiminen merkitsee sisäasiainministeriön hallinnonalalla, kun otetaan 
huomioon, että poliisin ja rajavartiolaitoksen turvallisuuspalveluja ei voida huonontaa. 
 
Työryhmän tulee tehdä tarvittaessa ehdotus hallinnonalan yhteen sovitetusta henkilöstön 
vähentämissuunnitelmasta 31.5.2006 mennessä ja seurata sen toteuttamista. Työryhmä antaa 
seurantaraporttinsa viimeistään 31.12.2007. 

Työryhmän asettamispäätös on liitteenä 3. 3.4 

Asetetut palvelutasovaatimukset 

Eduskunta ja valtioneuvosto ovat linjanneet sisäasiainministeriön hallinnonalaa koskevia toimintoja mm. 
seuraavissa päätöksissä ja selonteoissa: 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös 23.9.2004 sisäisen turvallisuuden ohjelmasta määrittää vuoden 2015 
turvallisuuden tason. Periaatepäätöksellä on vaikutusta sisäasiainministeriön hallinnonalalla poliisitoimen, 
pelastustoimen ja rajavartiolaitoksen toimintaan. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös 23.11.2003 yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta linjaa 
ainakin välillisesti sisäisen turvallisuuden toimintojen voimavaroja todeten, että kaikki päätehtävät on 
välttämättä hoidettava kaikissa tilanteissa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. 
 
Valtioneuvoston 24.9.2004 antamassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa on yhdeksi 
painopistealueeksi nostettu sisäisen turvallisuuden kehittäminen. Selonteossa on tarkasteltu 
sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia sisäisen turvallisuuden osa-alueita, jotka ovat keskeisiä 
turvallisuus-ja puolustuspoliittisen selonteon osalta. 
 
Ulkomaalaishallinto 
 
Eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla kootaan hajanainen 
ulkomaalaishallinto yhteen sisäasiainministeriön hallinnonalalle. (HE 219/1994 vp, Hallintovaliokunta) 
Eduskunta edellytti myös hallituksen huolehtivan siitä, että ulkomaalaisviraston työtapoja kehitetään, 
palvelukykyä parannetaan ja virastolle turvataan asianmukaiset henkilöstövoimavarat, jotta muun muassa 
käsittelyaikoja saadaan kauttaaltaan nopeutettua. 
 
Eduskunta hyväksyi 8.1.2003 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa valiokunta edellytti, että hallitus 
ryhtyy muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin: 
 
Lääninhallitukset ja rekisterihallinto 
 
Eduskunnalle huhtikuussa 2005 annetussa selonteossa keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja 
kehittämistarpeista edellytetään valtion palvelujen saatavuuden turvaamiseksi palveluille asetettavaksi 
palvelutavoitteet. Selonteon linjauksen mukaan ministeriöt ja lääninhallitukset asettavat alaiselleen alue- ja 
paikallishallinnolle konkreettiset, mitattavat palvelujen saatavuutta koskevat tavoitteet vuodesta 2006 
alkaen. Tavoitteiden saavuttamista seurataan hallinnonaloittaisen tulosohjauksen yhteydessä sekä 
lääninhallitusten suorittamalla peruspalvelujen saatavuuden arvioinnilla. 
 
Paikallishallinnon palvelutavoitteita koskeva työ on käynnistetty kevään 2005 aikana. Hallinnon ja 
aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli tavoitteita 26.5.2005 ja puolsi niiden vahvistamista 
jatkovalmistelun pohjalta 31.10.2005 mennessä. Aluehallinnon palvelutavoitteita koskeva valmistelu 
käynnistyi elokuussa ja tavoitteet viedään hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelyyn 
3.11.2005. Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto on valmistellut 
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palvelutavoitteet maistraateille ja valmistelee yhdessä lääninhallituksia ohjaavien ministeriöiden kanssa 
lääninhallituksia koskevat tavoitteet. 
 
 
 

4 HALLINNONALAN TUOTTAVUUSHANKKEET 
 
 

4.1 Yhteenveto tuottavuushankkeiden vaikutuksista toimialoittain 
 
 
 
 
 
ESITETYT VAIKUTUKSET 
HTV M€ TAV 

HTV 
SISÄASIAINMINISTERIÖ (yhteensä) -43 -1,2 -46 

 
-Palvelukeskus (Joensuu) -4 
-SM:n tietohallintokeskus -1 -0,03 
-AHO.n tehostaminen -10 -0,3 
-PEO:n tehostaminen -5 -0,15 
-KO:n tehostaminen -4 -0,1 
-PO:n tehostaminen -12 -0,36 
-Talousyksikön tehostaminen -2 -0,06 
-Hallintoyksikön tehostaminen -5 -0,15 

 
ULKOMAALAISHALLINTO (yhteensä) -23 -0,7 -26 

 
-Ulkomaalaisprosessien kehittäminen (UMA) -20 -0,7 

(Edellyttää lisäpanostusta vuosina 2006 ja 2007 yht.) (+3,0) 
(Säästöt muilla hallinnonaloilla noin) (-14,0) 

-Palvelukeskus (Joensuu) -3 
 
LÄÄNINHALLITUKSET (yhteensä) -114 -2,7 -125 

 
-Lupaprosessien sähköistäminen -15 -0,4 
-Organisaation uudistaminen ja tehtävien karsiminen -21 -1,0 
-Erikoistuminen ohjaustehtävissä -1 -0,04 
-Läänien tietohallinnon keskittäminen -3 -0,15 
-Lainanhoitotehtävien siirto Valtiokonttorille -6 -0,25 
-Rakennerahasto-ohjelmien hallinnon rationalisointi -16 -0,6 

( Osittain säästöt 26.98. lukuun) 
-Palvelukeskus (Joensuu) -45 
-Palvelukeskus (Kajaani) -2 -0,06 
-SM:n tietohallintokeskus -3 -0,15 
-LH:n pelastusosastot -2 -0,08 
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RAJAVARTIOLAITOS (yhteensä) -57 -1,8 -48 
-Sotilaallisen maanpuolustuksen tukipalvelut -20 -1,0 
-Johto-organisaation keventäminen ja teknilliset   

palvelukeskukset -10 -0,5 
- Palvelukeskushanke (Joensuu) -20  
-Palvelukeskus (Kajaani) -2 -0,06 
-SM:n tietohallintokeskus -5 -0,2 

KUNNAT   
-Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Vaikutukset kuntiin ei ole 
-Peruspalveluohjelma arvioitavissa)  
-Valtionosuusjärjestelmän kehittäminen   

ALUEKEHITYS -15 -0,4 0 
-Rakennerahastouudistus -15 -0,4 

 
 
HALLINNONALA YHTEENSÄ -803 HTV -27,5 M€ 786 
 
Vaikutukset hallinnonalan ulkopuolelle 

-Rakennerahastouudistus (noin)        -40 -1,2 

-Maistraattien toimialueiden laajentaminen -12 -0,5  
-Maistraattien tehtävien karsiminen -20 -0,7  
-Väestökirjanpitotehtävien rationalisointi -38 -1,4  
-Holhoustoimen tehtävien parempi organisointi    
ja kevennys -15 -0,6  

-VRK:n osittainen liikelaitoistaminen -3 -0,5  
-VRK:n alueellistamisen ylimenokauden päättyminen -4 -0,2  
-Palvelukeskus (Joensuu) -7   
-Palvelukeskus (Kajaani) -1 -0,03  
-Valtion paikallishallinnon yhteistyö -5 -0,2  
-Tietohallintokeskus -3 -0,15  

KIHLAKUNNAT (yhteensä) -70 -1,9 -25 
-Kihlakuntajärjestelmä -40 -1,2  
-Palvelukeskus (Joensuu) -10   
-Palvelukeskus (Kajaani) -5 -0,15  
-Poliisin VOlP-järjestelmä -35 -0,5  

POLIISITOIMI (yhteensä) -353 -10,0 -37J 
-Poliisipiirijaon uudistaminen ja    

yhteistoiminnan kehittäminen -65 -2,1  
-Poliisin palveluverkon kehittäminen -50 -1,6  
-Poliisin sähköisen asioinnin kehittäminen -60 -2,0  
-Poliisin VOIP-järjesteimän kehittäminen -5 -0,1  
-Poliisin langaton tiedonsiirto  -0,3 - 

Konesaliarkkitehtuurin ja käyttöpalvelujen kehittäminen -0,5  
-Koulutuksen kehittämishankkeet -20 -0,7  
-Palvelukeskushanke (Palke) -65 -0,6 - 
Vahtimestaripalvelujen ulkoistaminen -31   
-Poliisin valtakunnalliset yksiköt (KRP;Supo,LP) -45 -1,6  
-Tietohallintokeskus -12 -0,4  

PELASTUSTOIMI (yhteensä) -20 -0,6 -29 
-Hätäkeskuslaitos / Itä-Suomen tuottavuushanke -15 -0,6  

(hanke edellyttää kertapanostuksena noin)  (+3,1)  
-Lääninhallitusten pelastusosastojen tehostaminen    
(säästöt ilmenevät LH.n luvuissa)    

-Palvelukeskus (Joensuu) -4   
-SM:n tietohallintokeskus -1 -0,04  

REKISTERIHALLINTO (yhteensä) -108 -4,1 -105 
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-Ulkomaalaisprosessien kehittäminen -14,0 
-Valtion paikallishallinnon yhteistyö (noin)        -45 -1,4 

Yhteensä hallinnonalan ulkopuolelle -85 -16,6 
 
VAIKUTUKSET KAIKKIAAN -888 HTV -43,1 M€ 
 
 
4.2 Toimialoittaiset hanke-esitykset 

 

ESITETYT VAIKUTUKSET 
HTV M€ 

4.2.1 Palvelukeskushankkeet 
 

- SM:n Palvelukeskushanke (Joensuu) -145 -2,3 
 
Sisäasiainhallinnon talous-ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus perustetaan 1.1.2006 Joensuuhun. 
Palvelukeskuksen muodostamiseen käytetään ensisijaisesti sisäasiainministeriön hallinnonalan nykyistä 
henkilöstöä. 
 
Hankkeen myötä sisäasiainhallinnon tilivirastorakennetta yksinkertaistetaan yhdistämällä tilivirastoja, 
nykyisen 18 tiliviraston sijaan sisäasiainhallinnossa on 1.1.2006 lukien vain kaksi tilivirastoa, 
Sisäasiainministeriö ja Ahvenanmaan lääninhallitus. 
Tukipalvelujen keskittämisestä palvelukeskukseen on saatavissa merkittävää taloudellista hyötyä. Tämä 
edellyttää palvelujen keskittämisen lisäksi työprosessien uudistamista, päällekkäisten työvaiheiden 
karsimista ja työprosessien sähköistämistä. 
 
Hankkeessa tehdyn selvityksen mukaan sisäasianhallinnossa kuluu tällä hetkellä noin 350 henkilötyövuotta 
niihin talous- ja henkilöstöhallinnon tukitehtäviin, jotka näillä näkymin keskitetään palvelukeskukseen joko 
ensimmäisessä tai myöhemmässä keskitysvaiheessa. Keskittämällä ja sähköistämällä nämä tehtävät 
palvelukeskukseen voidaan ne hoitaa noin 30 - 40% vähemmällä työpanoksella. Laskelmien mukaan 
tuottavuushyöty olisi noin - 145 henkilötyövuotta nykytilanteeseen verrattuna. Tavoitteena on vapauttaa 
voimavaroja vuoteen 2012 mennessä yhteensä 4,6 miljoonaa euroa vuoden 2005 talousarvion tasoon 
nähden, (säästöt ilmoitettu vain tässä kohdassa, mutta vaikutukset kaikille toimialueille) 

- SM:n puhelinpalvelut/Palke (Kajaani) -25 -5,0 
 
Palvelukeskuksen puhelinpalveluyksikön tehtävänä on tuottaa sisäasiainhallinnon virastoille ja laitoksille 
puheluiden välityspalveluita sekä muita yhteyskeskus- ja lisä-arvopalveluita. Kajaanin toimipiste tulee 
tuottamaan palveluitaan kaikille sisäasiainhallinnon virastoille ja laitoksille. Sen on tarkoitus aloittaa 
toimintansa vuoden 2007 alussa. 
 
Uusien operaattorisopimusten ansiosta data- ja puhekustannukset alenevat huomattavasti. Palvelukeskuksen 
perustamiskustannukset ovat vain noin 15 % hallinnonalan kustannussäästöstä, joka on alustavasti arvioitu 
saatavan teleoperaattorin kilpailutuksen myötä (= 3-5 milj.eur). Uusi yhtenäinen puheluidenvälitys parantaa 
myös virastojen ja laitosten puhepalvelujen kustannustehokkuutta ja uusi lanka- mobiili -integraatio luo 
hyvät edellytykset puhepalveluiden kehittämiselle ja sitä kautta myös mahdollisille lisäsäästöille. Säästöjä 
syntyy myös puheluidenvälityksessä tarvittavan henkilöstön keskittämisen mukanaan tuoman toiminnan 
tehostumisen kautta. Arvioitu säästö henkilötyövuosina on luokkaa -25 htv. 

- SM:n Tietohallintokeskus -25 -1,1 
 
Tarkoituksena on perustaa hallinnonalan yhteinen tietohallintokeskus (ml. rajavartiolaitos) nykyisen poliisin 
tietohallintokeskuksen pohjalta. Poliisin tietohallintokeskus tuottaa tällä hetkellä sisäasiainhallinnolle 
yhteiseen runkoverkkoon liittyvät palvelut sekä joukon muita käytännön ja asiantuntijatason palveluita. 
Tehtävät liittyvät mm. tietoliikenteen ylläpitoon ja hallintaan, tietoturvallisuuden hoitoon ja koordinointiin, 
virustorjuntaan sekä runkoverkon valvontaan. Se ylläpitää myös hallinnonalan keskeiset palvelinlaitteet ja 
vastaa keskitetysti hallinnonalalla käyttöönotettavan asiointikortin ja käyttöoikeuksien hallinta- ja 
kertakirjautumisratkaisun ylläpidosta, hallinnasta ja tuesta. Sen vastuulle kuuluu myös käyttöönotetun IP- 
puhejärjestelmän ylläpitoon ja hallintaan kuuluvat tehtävät. PTHK tarjoaa jo nyt palveluita myös 
hallinnonalan ulkopuolisille sidosryhmille. Sisäasiainministeriön suunnitelmissa on kehittää Poliisin 
tietohallintokeskuksesta koko sisäasiainhallinnon palvelukeskus, joka voisi tarvittaessa tuottaa nykyistä 
laajemmin palveluita myös muille viranomaisille. Samassa yhteydessä on tarkoitus myös kartoittaa, mitkä 
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nykyisin virastotasolla tehtävät tietohallintotehtävät voitaisiin keskittää tehtäväksi hallinnonalan 
tietohallintokeskuksessa. 
 
Poliisin tietohallintokeskuksen henkilömäärä on tällä hetkellä, aluetoimipisteet ja määräaikaiset työntekijät 
mukaan lukien, n. 160 henkilöä. Sisäasiainministeriön jo suunnitelmissa olevien uusien 
tietohallintotehtävien (mm. ASDO- käyttöpalveluiden hoito, SMacession- palvelun laajentaminen kaikkiin 
hallinnonalalla käytössä oleviin tietojärjestelmiin sekä valtakunnallinen HelpDeskjärjestelmä) 
keskittäminen PTHK:lle edellyttää viiden vuoden kuluessa yhteensä n. 10 henkilön lisäresurssia Poliisin 
tietohallintokeskuksen yksiköihin. 
 
Sisäasiainhallinnossa oli vuonna 2004 valtiovarainministeriön tekemän kyselyn mukaan päätoimisia 
tietohallintoihmisiä 415 kpl. Kun PTHK:n lyhyellä aikavälillä tarvitsemat henkilöresurssit saadaan kuntoon, 
voitaneen hallinnonalan tietohallintoväkeä vähentää noin 25 henkilöä vuoteen 2011 mennessä. 
 
Hankkeella on yhtymäkohtia turvallisuusviranomaisten tietotekniikkakeskushankkeen ja valtion IT-
hankkeen kanssa. Hanke on esisuunnitteluvaiheessa. 
 
Hallinnonalan hankintatoimi 
 
Sisäasiainministeriö on asettanut hankintatoimen kehittämishankkeen, jonka tehtävänä on vuonna 2006 
voimaan tuleva uusi hankintalaki huomioon ottaen arvioida ja tarkistaa sisäasiainhallinnon hankintastrategia 
ja tehdä ehdotuksia hankintakäytäntöjen tehostamiseksi ja tuottavuushyötyjen saamiseksi hankintatoimessa 
sekä tehdä selvitys hallinnonalan hankintakeskuksen perustamisen edellytyksistä tilaaja-tuottaja-mallin 
periaatteella. (Vaikutukset eivät vielä arvioitavissa) 
 
Hallinnonalan viestintä 
 
Yhteinen lehti: Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on useita lehtiä, joiden jakelu on melko suppea. 
Sisäasiainhallinnolta puuttuu yksi yhteinen ja ammattitaitoisesti toimitettu sidosryhmälehti. 
 
Parhaillaan selvitetään mahdollisuuksia sisäasiainhallinnon yhteisen sidosryhmälehden julkaisemiseksi 
siten, että ministeriön visio, strategia ja viestintäsuunnitelma otetaan huomioon. Tällainen lehti palvelee 
hallinnonalan ohjausta ja sen sisältö tulee räätälöidä hallinnon eri sidosryhmien tarpeita vastaavaksi. 
 
Verkkoviestintä: Tällä hetkellä hallinnonalan sisäisillä ja ulkoisilla verkkopalveluilla on käytössä eri 
julkaisualustat (intranet: Combo G2, internet: Sulatto CMS). Pitkän tähtäimen suunnitelmana on yksi 
yhteinen julkaisualusta, jonka kautta julkaistaisiin sisältö kaikkiin verkkopalveluihin. Järjestelmän 
toiminnallisuuksien kehittäminen hyödyntäisi kaikkia verkkopalveluja. Kustannussäästöjä syntyisi myös 
järjestelmän ylläpitokustannuksissa sekä mahdollisten järjestelmäintegraatioiden toteuttamisessa 
 
Turvallisuusalan tekniikkakeskus 
 
Tarkoituksena on laajentaa tiettyjen poliisin tekniikkakeskuksen palvelujen tarjontaa (autot, aseet, asusteet, 
suojavälineet ym.) koko hallinnonalalle ja muille turvallisuusviranomaisille, koskien ainakin poliisi- ja 
pelastustoimen sekä vankeinhoitolaitoksen. Tekniikkakeskuksen toimintaa on myös tarkoitus laajentaa 
siten, että sen tehtäväksi tulisi myös tiettyjä poliisihallinnon valtakunnallisia elinkeinolupien myöntämiseen 
ja kyseisten elinkeinotoimintojen valvontaan liittyviä tehtäviä. 

4.2.2 Sisäasiainministeriö 

SM-on-iine-hankkeet 

Sisäasiainministeriön ja sen hallinnonalan yhteinen SM-on-line-hanke toimeenpanee ja seuraa keväällä 
2004 asetettua strategiaa Verkkoasioinnin strategiset linjaukset 2004-2008 sisäasiainministeriön 
hallinnonalalla. Verkkoasiointistrategiassa tarkastellaan sähköisen asioinnin ja verkkopalveluiden 
kehittämistä kokonaisvaltaisesti niin kutsutun palvelukonseptiajattelun kautta ottaen huomioon sekä 
asiakkaiden että tarjoajan tarpeet ja hyödyt. Täten palvelukonseptiin sisältyvät sekä verkossa toimivat 
verkkopalvelut että palvelun taustalla toimivat prosessit ja niitä tukevat organisaatio- ja 
tietojärjestelmäratkaisut. Tuottavuuden nostamisen kannalta oleellista on tarkastella verkkopalveluiden 
kehittämistä toiminnan kehittämisen näkökulmasta, jotta rakentuvat sähköisen asioinnin ratkaisut todella 
tukisivat virastojen toimintaa, ja jotta verkossa tarjolla olevat palvelut eivät olisi irrallaan palveluntuottajien 
prosesseista. 
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SM-on-line tarkastelee julkisten verkkopalveluiden kehittämisen ja viranomaisten välisten toimintojen 
tehostamisen lisäksi sisäisten toimintatapojen kehittämistä sähköisten ratkaisujen keinoin. Avainasemaan 
tuottavuuden nostamisessa nousee osaamisen kehittyminen niin kokonaisten prosessien kuin yksittäisten 
työntekijöiden osalta.(Vaikutukset eivät vielä arvioitavissa) 
 
Ministeriön sisäiset kehittämishankkeet (arvio) -38 -1,1 
 
Ministeriöiden osastoille ja erillisyksiköille on asetettu omat keskushallinnon tuottavuussäästövelvoitteet, 
joka ei sulje pois resurssien uudelleenkohdentamista myöhemmin esiin tulevien uusien tarpeiden mukaan. 

4.2.3 Ulkomaalaishallinto 
 

- Ulkomaalaisprosessien kehittäminen (UMA)(noin) -20 -0,7 
(Edellyttää lisäpanostusta vuosina 2006 ja 2007 yht.) (+3,0) 
(Säästöt muilla hallinnonaloilla noin) (-14,0) 

 
Ulkomaalaisvirasto on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on sähköistää kaikki 
ulkomaalaisprosessit (maahanmuutto-, turvapaikka- ja kansalaisuus-) seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
tieto digitalisoidaan lähteellä eli siellä missä se syntyy, ja tiedot tallennetaan vain kerran; kaikki 
viranomaisten välinen tiedonvaihto tapahtuu sähköisessä muodossa; kaikki prosessissa syntyvä asiakirja-
aineisto käsitellään ja arkistoidaan - myös pysyvästi - sähköisessä muodossa. 
 
Järjestelmän toteutustyö pyritään aloittamaan kilpailutuksen jälkeen vuoden 2006 alkupuolella. Sen 
arvioidaan valmistuvan vuonna 2007. Sähköisen asiankäsittelyn mahdollistava järjestelmä (UMA) toimii 
kaikkien ulkomaalaisprosesseihin osallistuvien toimijoiden yhteisenä työkaluna, jolla tulee olemaan noin 14 
000 käyttäjää, pääosin sisäasianministeriön hallinnonalalla. Kaikki viranomaisten (poliisi, RVL, UV1, TM, 
HaO, KHO) välinen tiedonvaihto tapahtuu tavoitetilassa sähköisessä muodossa. Kaikkiaan mahdollisia 
toimijoita ja liittymiä UMA-järjestelmään on tunnistettu n. 50. 
UMA-hankkeen investointitarve on arvioitu n. 6 miljoonaksi euroksi vuosina 2006-2007. Investointien ja 
kehitystoimenpiteiden hyödyt realisoituvat täysimääräisesti vuoteen 2011 mennessä ja säästöt ylittävät 
UMA:n investointikustannukset vuonna 2012. Tällöin säästöjä arvioidaan syntyvän vuositasolla 
nykymenoihin verrattuna Ulkomaalaisvirastossa 1,8 M€, mikä vastaa n. 35 henkilötyövuoden kustannusta. 
Käsittelyn tehostumisen tuomilla säästöillä katetaan odotettavissa oleva maahanmuuton kasvu nykyisellä 
kehysrahoituksella. 
 
Turvapaikkaprosessissa suurimmat kustannussäästöt syntyvät turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
vastaavan työministeriön hallinnonalalla. Työministeriön hallinnonalan säästöt edellyttävät, että 
vastaanottokeskusten kapasiteettia sopeutetaan käsittelyn nopeutuessa. Hakemusten vastaanottopisteiden 
määrän vähentäminen tehostaa poliisin toimintaa. 
 
Hankkeen yhteydessä on ilmennyt voimakas tarve sidosryhmien väliseen, nykyistäkin kiinteämpään ja 
määrämuotoisempaan yhteistyöhön. Syynä tähän on työskentelyn aikana vahvistunut näkemys siitä, ettei 
ulkomaalaisprosesseilla ei ole tällä hetkellä selkeää omistajaa. Prosesseja ei johdeta, seurata eikä kehitetä 
järjestelmällisesti. Tiedonkulussa on puutteita ja eri organisaatiot voivat tehdä keskenään ristiriitaisia 
kehittämistoimenpiteitä. 
 
- Ulkomaalaishallinnon ja lainsäädännön kehittämis-
hanke ( vaikutukset eivät vielä arvioitavissa) 
 
Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena on strategian laatiminen 
sisäasiainministeriön hallinnonalan ulkomaalaislainsäädännön ja -hallinnon kokonaisvaltaiseksi ja 
konkreettiseksi kehittämiseksi. 
 
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on useita ulkomaalaishallinnon rakenteiden ja 
ulkomaalaislainsäädännön kehittämistarpeita, joita ei ole koottu yhtenäisesti noudatettavaksi strategiaksi 
vaan niitä hoidetaan yksittäisinä hankkeina ja toimeksiantoina. 
 
Kehittämishanke koskee sisäasiainministeriön hallinnonalan sisäistä työnjakoa, mutta samalla on tarpeen 
tarkastella rakenteita kokonaisuudessaan. Maahanmuuttohan innon kokoamista sisäasiainministeriön 
yhteyteen ovat 1990-luvulla esittäneet eduskunnan hallintovaliokunta ja yksi selvitysmies. Vuonna 2004 
samaa esittivät Ulkomaalaisviraston alueellistamista tutkineen selvitysmiehen lisäksi sekä valtiontalouden 
tarkastusvirasto että valtiontilintarkastajat. Hallinto on kuitenkin edelleen hajanainen: päätöksenteosta 
vastaa sisäasiainhallinto (Ulkomaalaisvirasto) ja vastaanotosta, säilöönottoyksiköstä ja kotouttamisesta 
työhallinto (työministeriö). Hajanaisuudesta seuraa ongelmia ja kustannuksia. Tilannetta parantaisi malli, 
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jossa kokonaisvastuu politiikan linjauksista ja kustannuksista on osoitettu yhdelle ministeriölle, joka toimii 
yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Tämä on myös kansainvälisesti yleinen malli. Esimerkiksi 
kaikissa muissa Pohjoismaissa maahanmuuttopolitiikka, turvapaikkapäätöksenteko ja vastaanoton 
hallinnointi ja rahoitus kuuluvat saman ministeriön hallinnonalaan. 

Uusi ulkomaalaislaki tuli voimaan 1.5.2004. Jo nyt on havaittu, että esimerkiksi työntekijän 
oleskelulupajärjestelmän monimutkaisuus on este tehokkaalle ja tuottavalle päätöksenteolle. Hallitus on 
parhaillaan laatimassa maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, joka osaltaan voi aiheuttaa muutostarpeita sekä 
lainsäädäntöön että hallintoon. Erityisesti työntekijän oleskelulupajärjestelmään sisältyvään 
työvoimapoliittiseen harkintaan tulee kiinnittää huomiota. 
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat liittyvät lisäksi sisäisen turvallisuuden ohjelmaan. Myös 
valtionhallinnon tuottavuusohjelmasta tulee tarpeita kehittää niin lainsäädäntöä kuin hallintoakin. Asioita 
selvitetään nyt erillisissä hankkeissa ja yksittäisillä toimeksiannoilla. Kokonaisnäkemyksen 
muodostamiseksi hankkeet tulee saattaa osaksi kokoavaa hanketta, jossa saadaan aikaan sisäasiainhallinnon 
yhteinen strategia. 
 
 
4.2.4 Lääninhallinto 

- Lääninhallitusten lupaprosessien sähköistäminen -15 -0,4 
 
Lääninhallitusten yhteisenä hankkeena on käynnissä sähköisen asioinnin kehittäminen. Osana koko 
kehittämistyötä on lupaprosessien uudistaminen ja sähköistäminen. Pilottihankkeina on meneillään kaksi 
hanketta. Liikennehallinnossa on meneillään tavaraliikennelupamenettelyn sähköistäminen yhteistyössä 
Ktelä-Suomen lääninhallituksen ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Alkoholilupahallinnossa 
lupaprosessien sähköistämistä kehitetään Tuotevalvontakeskuksen ja Länsi-Suomen lääninhallituksen 
yhteistyönä. Molemmat hankkeet ovat valtakunnallisia 

- Lääninhallitusten organisaation uudistaminen 
ja tehtävien karsiminen -21 -1,0 
 
Lääninhallitusten kaikilla toimialoilla käydään läpi lääninhallitusten tehtävät ja tehdään kriittinen arvio 
niiden tarpeesta ja laajuudesta. Tavoitteena on, että joistakin valvonta- ja lupatehtävistä voidaan luopua 
kokonaan. 
 
Muuttuneiden ja muuttuvien tehtävien vuoksi lääninhallitusten organisaatiota on syytä tarkistaa erityisesti 
sen suhteen, voidaanko alueellisia tehtäviä keskittää läänin sisällä. Kysymys on siten vuoden 1997 
lääniuudistuksen periaatteiden toteutumisen tarkistuksesta. Uudistuksen jälkeen henkilöstöpoliittisista syistä 
ennalleen jätettyjä rakenteita on syytä korjata. 

- Lääninhallitusten lainanhoitotehtävien siirto -6 -0,25 
Valtiokonttorille 
 
Lääninhallituksille kuuluvien maa-ja metsätalouslainojen hoitotehtävien siirrosta on olemassa maa-ja 
metsätalousministeriön johdolla tehty suunnitelma. Suunnitelman mukaisesti lainanhoitotehtävät siirtyisivät 
lääninhallituksilta ja muilta lainanhoitotehtäviä suorittavilta viranomaisilta Valtiokonttorille. Säästö 
lääninhallituksissa voisi olla noin 6 henkilötyövuotta riippuen siitä, minkälaisen korvauksen Valtiokonttori 
tehtävästä veloittaa. Suunnitelman toteutus odottaa kuitenkin tällä hetkellä maa- ja metsätalousministeriön 
ja Valtiokonttorin välistä neuvotteluratkaisua järjestelmän ylläpidon korvauksista. Koska päätös on 
viivästynyt, siirto voi tapahtua aikaisintaan vuoden 2007 jälkipuoliskolla. 

- Läänien tietohallinnon keskittäminen -3 -0,15 

Uudistetaan lääninhallinnon tietohallinnon ohjaus-ja organisaatiomalli. 

Lääninhallitusten omien tietojärjestelmien ja muiden yhteisten ratkaisujen ylläpitämistä ja kehittämistä 
keskitetään edelleen valtakunnallisesti kunkin lääninhallituksen osaaminen huomioiden. Vastuutettu 
lääninhallitus hoitaa ao. kehittämis- ja ylläpitotehtävät valtakunnallisesti. 
Jatketaan tietohallinnon yhteisten tukitehtävien kokoamista Poliisin tietohallintokeskukseen. Myös 
tietoturvallisuuteen liittyviä tehtäviä keskitetään 

- Lääninhallitusten erikoistuminen ohjaustehtävissä -1 -0,04 
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Alaisen hallinnon ohjaustehtävä on lääninhallitusten hallinnon keskeinen tehtävä. Ohjaustehtävässä on 
monia elementtejä, jotka ovat lääninhallituksissa samankaltaisia. Luopumatta ohjauksen vastuusuhteista 
voitaisiin erilaista asiantuntemusta koota lääninhallituksissa yhteiskäyttöön niin, että asiantuntemus tulisi 
paremmin hyödynnetyksi ja ohjaus saisi yhtä jäntevän muodon kaikissa lääninhallituksissa. Samalla olisi 
mahdollisuus myös työvoiman säästöön. Hanke käynnistetään vuonna 2006. Tuottavuushyöty on 1 
henkilötyövuosi. 
 
 
4.2.5 Rekisterihallinto 

- Maistraattien toimialueiden laajentaminen -12 -0,5 
 
Sisäasiainministeriön asettama maistraattityöryhmä on selvittänyt maistraattien toimialuejaon 
tarkoituksenmukaisuutta ja kehittämistarpeita. Työryhmä ehdotti maistraattien toimialuejakoa muutettavaksi 
niin, että yksittäisistä maistraateista muodostuu riittävän suuria toiminnallisia kokonaisuuksia. Työryhmän 
ehdotusten ja vielä kuluvan vuoden kesällä suoritetun jatkoselvittelyn perusteella maistraattien määräksi 
ehdotetaan 22 (tällä hetkellä 36). Yhdistäminen antaa paremmat mahdollisuudet organisoida työtä uudelleen 
maistraatin sisällä ja siten lisätä tehokkuutta ja tuottavuutta. 
 
Maistraattien erikoistumista ja työn tasaamista selvittänyt työryhmä on esittänyt, että tehtäviä voidaan 
siirtää työmäärän tasaamiseksi aluksi pääkaupunkiseudun maistraateista muihin maistraat teihin. 

- Maistraattien tehtävien karsiminen -20 -0,7 
 
Tavoitteena on luopua eri viranomaisten päällekkäisestä asioiden käsittelystä. Muun muassa ulkomaalaisten 
tietoja käsitellään sekä ulkomaalaisvirastossa että maistraatissa. Työryhmä on asetettu selvittämään 
päällekkäisen työn poistamista. Rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpitäminen väestötietojärjestelmässä on 
eri selvityksen kohteena. Tavoitteena on, että tiedon vie väestötietojärjestelmään alkuperäinen tiedon 
ilmoittaja. Myös muuttoilmoituksen perusteella väestötietojärjestelmään tehtävän merkinnän antamista 
keskitetylle palveluyksikölle valmistellaan. 

- Väestökirjanpitotehtävien rationalisointi -38 -1,4 
 
Sisäasianministeriö asetti 9.2.2005 väestötietolain kokonaisuudistusta koskevan hankkeen. Hankkeessa on 
tarkoitus selvittää voitaisiinko nykyistä maistraateissa tehtävää kiinteistön saanto- ja omistajatietojen 
ylläpitoa väestötietojärjestelmässä kehittää siten, että kiinteistötietojärjestelmä toimisi näitä tietoja 
koskevana primäärirekisterinä ja vastuu näiden tietojen ylläpidosta ja laadusta myös 
väestötietojärjestelmässä siirrettäisiin rekisterihallinnon viranomaisilta kiinteistöviran-omaisille. Kiinteistöä 
koskevat saantotiedot olisi tarkoitus toimittaa kiinteistötietojärjestelmästä väestötietojärjestelmään 
säännöllisesti ja ajantasaisesti konekielisessä muodossa, jolloin voitaisiin luopua maistraateissa tehtävästä 
manuaalisesta tallennustyöstä. 
Hankkeessa on myös tarkoitus selkiyttää väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen 
ylläpitomenettelyä ja vastuita maistraattien, maanmittaustoimistojen ja kuntien rakennusvalvonnan kesken 
siten, että kaikki rakennushankkeita koskevat tiedot toimitettaisiin kunnista reaaliaikaisesti konekielisessä 
muodossa suoraan väestötietojärjestelmään, jolloin voitaisiin luopua maistraateissa tehtävästä manuaalisesta 
tallennustyöstä. 
 
Painopiste konekielisen ilmoitusliikenteen edistämisessä on sen käyttöönotto myös sellaisissa tapauksissa, 
joissa se ei vielä tänä päivänä ole ollut teknisistä seikoista johtuen mahdollista tai joissa se on vain osittain 
toteutettu (esim. syntymä- ja kuolintietojen ilmoittaminen). Sähköisen asioinnin kehittämisessä painopiste 
on puolestaan ollut kansalaisten verkkoasioinnin kehittämisessä esim. niissä tapauksissa, joissa kansalaiset 
ilmoittavat tietojaan koskevista muutoksista maistraateille 

- Holhoustoimen tehtävien parempi organisointi 
ja kevennys -15 -0,6 
 
Holhousviranomaisena toimiva maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa. Olennaisen osan tästä 
valvonnasta muodostaa vuositilien tarkastus. 
 
Maistraattien edunvalvonnan tarpeen tarkemman arvioinnin avulla voidaan karsia edunvalvontaan tulevien 
määrää. 
 
Valmistelussa olevien, yleisen edunvalvontatoiminnan laatusuositusten avulla pyritään vaikuttamaan siihen, 
että kuntien järjestämä yleinen edunvalvontatoiminta olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti 
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järjestetty ja siten osaltaan edistäisi maistraatin toiminnan tehokkuutta. Muutos edellyttää 
lainsäädäntömuutoksia, joiden valmistelu kuuluu oikeusministeriölle. 

- VRK:n osittainen liikelaitoistaminen -3 -0,5 
 
Väestörekisterikeskuksen vuoden 2005 tulostavoitteena on tehdä esiselvitys väestötietojärjestelmän 
tietopalveluiden ja varmennepalveluiden liikelaitostamismahdollisuuksista. Tavoitteena on, että 
uudistuksen seurauksena työnjako viranomaistoiminnan ja maksullisen toiminnan välillä selkeytyy ja 
maksullinen palvelutoiminta tehostuu. 

- VRK:n alueellistamisen ylimenokauden päättyminen -4 -0,2 
 
Väestörekisterikeskuksen Tietosisältö-yksikköön kuuluva alueellinen yksikkö aloitti toimintansa 
Kokkolassa 1.9.2005. Väestötietojärjestelmän tietosisällön laadun ylläpitoon ja kehittämiseen erikoistuva 
yksikkö kasvaa työntekijämäärältään nykyisestä 10 henkilöstä noin 20 henkilöön. Toiminnan 
häiriöttömyyden takaamiseksi ja henkilöstöpoliittisten periaatteiden toteutumiseksi tehtävien siirto 
Helsingistä Kokkolaan tapahtuu asteittain. Alussa ylimenokauden ylimääräinen henkilöstö on noin 4 
henkilötyövuotta, mutta rinnakkainen työ vähenee nopeasti ja vuoteen 2009 mennessä on saavutettu 
tasapainotilanne ja viraston henkilöstöä on voitu vähentää 4 henkilötyövuotta. 
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4.2.6 Kihlakunnat 
 

- Kihlakuntajärjestelmä -70 -2,3 
 
Hallintoselonteon (VNS 2/2005) mukaan kihlakuntajärjestelmän jatkosta päätetään kokonaisarvion 
pohjalta. Kokonaisarviointi käynnistetään nykyisten linjausten mukaisesti vuoden 2007 jälkeen. Mikäli 
kihlakuntajärjestelmästä luovuttaisiin vuonna 2008 niin tarkoitus olisi hyödyntää koko eläköilymisen luoma 
mahdollisuus. Kihlakuntahallinnon ns. yhteisen henkilöstön tehtävistä osa siirtyisi sisäasiain-ja 
oikeusministeriön hallinnonaloille perustettavien palvelukeskusten tehtäviksi. Muilta osin tehtävien 
uudelleen organisoimista selvitettäisiin osana koko valtionhallinnon tukipalvelujen järjestämistä. 

4.2.7 Poliisitoimi 

- Poliisiorganisaation rakenteellinen kehittäminen ja 
yhteistoiminnan syventäminen -65 -2,1 

 
Paikallispoliisin piirijakoa ja yhteistoiminta-alueita uudistetaan siten, että johto-organisaatiota kevennetään 
ja näin vapautuvia resursseja suunnataan varsinaiseen poliisitoimintaan. Rakenteellisten uudistusten 
tavoitteena on myös erikoisosaamisen tehostaminen ja partiotoiminnan lisääminen, jotta kullakin alueella 
saavutetaan vähintään kahden poliisipartion vähimmäistavoite. Uudistus edellyttää vielä tarkempia 
lisäselvityksiä, mutta pitemmän aikavälin tavoitteena on noin 40 poliisipiiriä, johon pyritään siirtymään 
asteittain. Muutokset edellyttävät poliittisen tason linjauksia sekä lainsäädäntömuutoksia. 
 
Yhteistoimintaa kehitettäessä poliisin hallintolain mukaisia yhteistoiminta-alueita laajennetaan ja 
yhteistyötä syvennetään nykyisestä yhteistoiminnasta. Yhteistoiminnan kehittämisen myötä toiminnalliset 
alueet kasvavat. Yhteistoiminnan kehittäminen merkitsisi huomattavaa toimintojen tehostamista sekä 
erikoisosaamisen käytön (esim. vaativa rikostutkinta) ja muidenkin resurssien uudelleen suunnittelua. 
Yhteistoimintaa kehittämällä päällekkäisyyksiä voitaisiin karsia ja kohdentaa resursseja muihin 
poliisitehtäviin. 
 
Jotta palvelut voidaan tasapuolisesti turvata, kihlakunnille asetetaan palvelutavoitteet palvelutason 
säilyttämiseksi. Hallintoselonteko on eduskunnassa käsittelyssä syksyllä 2005. Yhteistoiminnan 
konkretisoimista ei toteuteta ennen kuin eduskunta on käsitellyt asian. 
 
Piirijaon ja yhteistoiminnan kehittäminen eivät vähennä operatiivisten poliisien määrää vaan päinvastoin 
niitä pyritään jatkossa lisäämään. Muutosten vaikutuksesta hallinnollisten avustajien ja yleisjohdon määrää 
voidaan vähentää. Samassa yhteydessä voitaisiin tarkastella myös Liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin 
päällekkäisten toimintojen karsimista. 

- Poliisin palveluverkon kehittäminen -50 -1,6 
 
Poliisin palveluverkosto on laaja ja koko maan kattava (90 kihlakunnan poliisilaitosta ja n. 150 
palvelupistettä). Muutokset teknisessä varustelussa, henkilöstön osaamiselle asetettavissa vaatimuksissa ja 
kysynnän muutoksissa paikallisesti aiheuttavat sen, että nykyisen palveluverkoston ylläpitäminen  
nykyisenmuotoisena  on  taloudellisesti  kallista.   Tekniikan  kehittyminen ja 
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väestömuutokset antavat mahdollisuuden palvelujen uudelleen organisointiin. Tavoitteena on noin 80 
palvelupistettä. 
 
Palveluverkoston uudelleen järjestelyjä harkittaessa tulee ottaa huomioon, että poliisin lupapalvelujen 
kysyntä kohdistuu pääsääntöisesti kihlakuntien päapoliisilaitoksille. Suurten ja keskisuurten kaupunkien 
ympäristöalueen palvelutoimistoilla.' yhteispalvelupisteillä on lupamäärään nähden yleensä erittäin 
vähäinen asema pääpoliisilaitokseen verrattuna. Tämä selittyy osin sillä, että varsinainen työssäkäyntialue 
on useimmiten eri kuin asuma-alue. 
 
Palvelujen kohtuullinen saatavuus turvataan vaihtoehtoisilla palvelumuodoilla, joissa hyödynnetään 
liikkuvia palveluja, sähköisiä palveluja ja yhteispalvelua. (Hanke liittyy edellä olevaan valtion 
paikallishallinnon yhteistyöhankkeeseen) 

- Sähköisen asioinnin kehittäminen -60 -2,0 
 
Sähköisen asioinnin kehittämishanke sisältää erityisesti poliisin lupahallintoon, mutta myös muuhun 
toimintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Poliisin eri lupapalveluista sähköistetään koko prosesseja ja 
osaprosesseja sekä toimintoja voidaan tehostaa tietotekniikkaa hyödyntämällä. 
 
Sähköisen maksamisen käyttöönotto ja ajanvarausjärjesteimä tulee helpottamaan asiointia ja parantamaan 
palvelua. Sillä on myös merkitys saatavuuden turvaajana. Ajanvarausjärjesteimä tulee toimimaan verkossa, 
mutta ajan voisi saada myös keskitetyn puhelinneuvonnan kautta. Lausuntomenettelyn sähköistämisestä 
aloitetaan eri viranomaisten välillä. Lisäksi löytötavaroille tulisi rakentaa tietojärjestelmä hallinnoimaan 
löytötavaroita. Omaisuus voitaisiin huutokaupata kolmen kuukauden jälkeen internetissä ns. 
nettihuutokaupassa. 
 
Perusjärjestelmien uusiminen mahdollistaa yhtenäisen asiakkaiden hallinnan, automatisoidut 
rekisteritarkistukset, tehokkaat kyselyt väestötietojärjestelmän tietoihin, reaaliaikaisen raportoinnin sekä 
sähköisen tilausmenettelyn korttitoimittajien kanssa. Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto 
tehostaa osaltaan toimintaa. 
 
Myös puhelinneuvonnan osalta perusneuvonta voidaan keskittää. Keskitetty perusneuvonta hoitaisi kolmea 
tärkeätä toimintoa: neuvontaa, palveluohjausta sekä logistiikan. Neuvontaa voisi saada myös sähköpostitse. 
 
Sähköisen asioinnin kehittämisen henkilöstövaikutusten toteutuminen edellyttää kaikkien poliisin omien, 
edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamista sekä tämän lisäksi muiden viranomaisten kuten   
Ulkomaalaisviraston   ja   Ajoneuvohallintokeskuksen   järjestelmien   ja toimintojen sähköistämisen tulisi 
toteutua suunnitellusti koska ne osittain koskevat poliisin toimintaa. Lisäksi SM.n ASDO- hankkeen 
mukaisen järjestelmän käyttöönoton tulisi toteutua koko poliisihallinnossa. 

- Poliisin turvapaikkatutkinnan tehostaminen 
 
Turvapaikkatutkinnan tehostamishanke on poikkihallinnollinen poliisia, työvoimaviranomaisia ja 
oikeusministeriötä koskeva yhteishanke. Prosessin nopeutuminen säästäisi valtion kustannuksia. Eräänä 
tavoitteena on turvapaikan hakijoiden keskittäminen pääkaupunkiseudulle, jotta asiakkaiden puhuttelu ja 
mahdollinen poiskuljetus olisi tehokkaampaa. Poliisiosasto on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on 
laatia ehdotus poliisin turvapaikkatutkintaosuuden mahdolliseksi keskittämiseksi. Työryhmän tulee tehdä 
esityksensä 16.12.2005 mennessä. 
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- PTHK turvallisuusviranomaisten tietotekniikkakeskukseksi 
 
Integroimalla ennen kaikkea tietyt turvallisuusviranomaiset käyttämään yhteisiä tietojärjestelmiä vältetään 
päällekkäistä työtä ja tietojärjestelmien kehittämistä sekä tehostetaan eri viranomaisten työtä. Muutosten 
toteuttaminen edellyttäisi rakenteellisia uudelleenjärjestelyjä ja todennäköisesti joitakin 
investointikustannuksia. Hankkeesta saavutettavat säästöt tulevat hallinnonalan muille virastoille. Asiasta ei 
ole ollut annetulla aikataululla mahdollista laatia vaikuttavuusarviointia. 

- Poliisin VOIP-järjestelmän kehittäminen -5 -0,1 
(-20) (-0,7) 

Keskittämällä puhepalvelutuotanto poliisihallinnon VOlP-järjestelmään on mahdollista keskittää 
kihlakunnissa tehtävää puhelinvälitykseen liittyvää työtä keskitetylle VOIP-palveluryhmälle. Edellyttää 
vuosina 2006-2010 nykyiseen miehitykseen verrattuna 1-3 henkilötyövuotta lisää. Tuottavuusvaikutus 
säästää kymmeniä henkilötyövuosia vuodessa, joista 15 henkilötyövuotta kihlakunnissa ja 5 poliisissa. 

- Poliisin ajoneuvoasemien langaton tiedonsiirto -0,3 
 
Poliisin ajoneuvoasemien langaton tiedonsiirto säästäisi vuonna 2011 kymmeniä henkilötyövuosia, koska 
poliisin sähköistä asiointia voidaan tehdä tehokkaasti kentältä tarvitsematta siirtyä toimistoon 
tietokonetöihin. Toimenpiteellä vältettäisiin esimerkiksi sakkojen kahteen kertaan kirjoittaminen. 
Tuottavuushyöty kohdistuisi poliisityölle. Edellyttää vuosina 2006-2008 1,9 milj. €:n rahoitusta vuosittain ja 
siitä eteenpäin 1,2 milj. €:n rahoitusta vuositasolla. Edellä mainitun lisäksi edellyttää vuosina 2006-2010 
nykyiseen henkilöresursointiin nähden 1-3 henkilötyövuoden lisäystä. 

- Poliisin konesaliarkkitehtuurin ja käyttöpalvelujen kehittäminen -0,5 
 
Poliisin laitearkkitehtuuriin ja käyttöpalvelujen kehittämiseen sijoittamalla saavutetaan laadullisia etuja 
parantamalla tietojärjestelmiin tukeutuvan poliisitoiminnan nykyistä laajemman hyödyntämisen ja siten 
poliisitoiminnan tehostamisen. Edellyttää vuosina 2006-2010 1-3 henkilötyövuoden lisäystä. 
Tuottavuushyöty tulisi olemaan nykyiseen kulutustasoon nähden milj. €. Varsinaisia henkilöstösäästöjä ei 
ole odotettavissa, mutta tietohuollon laadukkuus ja poliisitoiminnan jatkuvuuden turvaamisen parantuminen 
kaikissa tilanteissa paranisi. 

- Rikostorjunnan tuottavuushankkeet 
 
Rikostorjunnan tuottavuushankkeiden tavoitteena on edistää tuottavuutta siten, että samoilla resursseilla 
saadaan aikaiseksi parempi tulos. Monet vahingolliset rikokset ovat piilorikollisuutta (mm. huume- ja 
talousrikokset) tai rikosten selvitystason tulisi olla nykyistä korkeampi (mm. omaisuusrikokset), jolloin 
tuottavuuden lähtökohtana ei ole rikostutkintaresurssien pienentäminen. Lähtökohtana on, että samoilla 
resursseilla pyritään aiempaa parempaan tulokseen. 

- Valvonnan ja hälytystoiminnan 
tuottavuusohjelmat 
 
Valvonnan ja hälytystoiminnan tuottavuushankkeiden tavoitteena on edistää tuottavuutta siten, että samoilla 
resursseilla saadaan aikaiseksi tuottavampi tulos. Lähtökohtana on siis se, että tuottavuuden parantaminen 
mahdollistaa olemassa olevien resurssien tehokkaamman käytön. 
- Koulutuksen kehittämishankkeet -20 -0,7 
 
Poliisin ammattikorkeakoulu ja poliisikoulu on päätetty yhdistää vuoden 2008 alusta lukien. Oppilaitosten 
yhdistämisen seurauksena henkilöstöä voidaan vähentää erityisesti päällekkäisistä hallinto-, talous- ja 
tukitoiminnoista. Vaikutusten tarkempi arviointi tehdään vielä myöhemmin. Koulutuksen kehittämiseksi 
perustetun koulutusrakennetta arvioivan työryhmän tehtäviin kuuluu mm. opintojen hyväksi luettavuudet, 
opetusaineiden järjestelyt, mahdollisten päällekkäisyyksien karsiminen ja oppilaitosten yhdistymistä 
koskeva asia. Työryhmän tulee antaa loppuraporttinsa 31.12.2005 mennessä. 

- Palvelukeskushanke (Palke) -65 -0,6 
 
Koko SM:n tasoinen henkilöstö- ja taloushallinnon tukitehtävien keskittämishanke Joensuuhun. Hanke 
koskee koko sisäasiainministeriön hallinnonalaa, mutta poliisi on suurin yksittäinen osallistuja. Koko 
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hankkeen osalta on tehty tuottavuushanke-esitys, johon sisältyy myös poliisin osuus 
palvelukeskushankkeesta. 

- Virasto- ja vahtimestaripalvelut ulkoistetaan -31 
 
Tukipalveluja uudelleen organisoitaessa myös vahti- ja virastomestaripalvelut voidaan järjestää uudestaan ja 
ulkoistaa palvelu lähes kaikkien poliisiyksiköiden osalta. 
 
Arvioitu tuottavuushyöty perustuu poliisihallinnon olemassa oleviin vahti- ja virastomestaripalveluihin (31 
henkilöä) lukuun ottamatta Poliisikoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua, joiden virastomestaritoiminta eroaa 
muusta poliisihallinnon virastomestaritoiminnasta. 

- Poliisin valtakunnalliset yksiköt (mm.KRP,Supo,LP) -45 -1,6 
 
Poliisin valtakunnallisten yksiköiden toimintaa on tarkoitus tehostaa mm. toimintatapojen 
virtaviivaistamistamisella, tietojärjestelmien kehittämisellä ja yksiköiden tukitoimintojen keskittämisellä. 
Tehostamistavoite vyörytetään poliisin valtakunnallisille yksiköille ( pois lukien poliisioppilaitokset) 
lähtökohtaisesti henkilöstömäärien suhteessa. 
 
 
4.2.8 Pelastushallinto 
 

- Hätäkeskuslaitos / Itä-Suomen tuottavuushanke -15 -0,6 
(hanke edellyttää kertapanostuksena noin) (+3,1) 
 
Tuottavuuden parantamiseksi Hätäkeskuslaitoksessa on jo käynnistetty ns. Itä-Suomi -hanke. Projektin 
tavoitteena on hätäkeskuksien toiminnallinen yhdistäminen, jonka seurauksena toimintaa voidaan tehostaa 
ja saadaan synergiaetuja. Mikäli kokemukset hankkeesta ovat hyvät, tullaan toimintamalli laajentamaan 
koko Suomeen. Tällöin arvioidaan saatavan noin 600 000 euron säästö per vuosi ja noin 15 htv:n säästö. 
Säästön aikaansaaminen edellyttää lisämäärärahoja tietojärjestelmiin liittyvien kertainvestointien tekemistä 
varten. 
- Pelastusopiston tuottavuuden parantaminen 
 
Pelastusopiston opiskelijamäärää on kasvatettu viime vuosina voimakkaasti alan järjestelmäuudistuksen 
vuoksi. Opiston henkilöstömäärää ei ole kuitenkaan kasvatettu samassa suhteessa, jonka vuoksi opiston 
tuottavuus on viime vuosina kasvanut. Myös siviilikriisinhallintakeskuksena toimiminen on tuonut opistolle 
lisätehtäviä ilman tähän toimintaan osoitettua määrärahaa. Pelastusopiston rooli toimialan ainoana valtion 
oppilaitoksena on merkittävä ja toimintaa on jouduttu niukoista määrärahoista johtuen jo nyt tehostamaan 
niin sujuvaksi kuin mahdollista. Pelastusopiston henkilöstömäärää ei voida SM/pelastusosaston mielestä 
karsia ydintoimintoja vaarantamatta. SM/pelastusosaston alustavan arvion mukaan joitakin säästöjä voidaan 
saada aikaan poliisin tekniikkakeskuksen sivutoimipisteen tulosta Kuopioon. Suunnitelmat tältä osin ovat 
vielä niin alkuvaiheessa, että mahdollisia toimintojen keskittämisestä saatavia hyötyjä on mahdotonta 
arvioida. 

- Lääninhallitusten pelastusosastojen tehostaminen -2 -0,08 
 
Lääninhallitusten pelastusosastoilta näyttäisi olevan mahdollista supistaa henkilöstömäärää, mikäli 
yllämainittuja tehtävien siirtoja ja rakenteellisia ratkaisuja voitaisiin toteuttaa. Tässä vaiheessa 
SM/pelastusosastolla ei ole mahdollisuuksia arvioida paljonko tämä henkilöstösupistus voisi olla. 
Lääninhallitusten pelastusosastojen tuottavuutta tulee tarkastella yhtenä osana lääninhallituskokonaisuutta 
ottaen huomioon lääninhallitusten muut tuottavuutta parantavat toimenpiteet. 

- Pelastustoimen mahdollinen valtiollistaminen 
 
Pelastusosasto ei voi asettaa kunnalliselle pelastustoimelle henkilöstön määrää tai määrärahoja koskevia 
tavoitteita. Järjestelmäuudistukselle (22 pelastustoimen aluetta) asetettuja tavoitteita voidaan pitää 
tuottavuutta parantavina. Pelastusosasto pitää erittäin tärkeänä, että järjestelmäuudistukselle asetetut 
tavoitteet saavutetaan ja osasto seuraa tältä osin toiminnan kehittymistä alueilla. Mahdollinen 
pelastustoimen valtiollistaminen toisi pelastustoimen tuottavuuden edistämisen kokonaisuudessaan osaksi 
valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa. 
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4.2.9 Rajavartiolaitos 

- Sotilaallisen maanpuolustuksen tukipalvelut -20 -1,0 
 
Sisäasiainministerin päätöksen mukaan rajavartiolaitoksen varusmieskoulutus keskitetään 1.7.2007 alkaen 
Pohjois-Karjalan rajavartioston ja raja- ja merivartiokoulun rajajääkärikomppanioihin sekä Lapin 
rajavartioston rajajääkäriosastoon. Kainuun rajavartioston rajajääkärikomppania lakkautetaan samassa 
yhteydessä. Järjestelyillä vapautuu työvoimaa sotilaallisen maanpuolustuksen tukipalveluista. 

- RVL:n johto-organisaation keventäminen ja teknilliset 
palvelukeskukset -10 -0,5 
 
Nykyisen vartiostojaon puitteissa kevennetään johto- ja tukiorganisaatioita ja vähennetään 
organisaatiotasoja.     Pieniä     vartioasemia     yhdistetään     toiminnallisiksi  kokonaisuuksiksi  
henkilöstömäärää samalla vähentäen. Tukitoimintoja keskitetään rajavartiolaitoksen omiin 
palvelukeskuksiin. Teknillisen toimialan palveluja kehitetään alueellistamalla käytännön suoritustyötä 
rajavartiolaitoksen esikunnasta raja- ja merivartiostoihin. Rajavartiolaitoksen esikunnassa säilytetään 
toimialojen ohjaus, toimialojen kehittämistoiminnan johtaminen sekä keskitetty hankintatoimi. Myös 
teknisten järjestelmien omistajuus, kehitysvastuu ja mahdolliset rekisterinpitäjän tehtävät säilyvät 
rajavartiolaitoksen esikunnalla. 
 
 
 
4.2.10 Kunnat 

- Kunta- ja palvelurakenneuudistus   (Vaikutukset kuntiin eivät ole arviotavissa) 
 
Sisäasiainministeriö asetti kunta-ja palvelurakenneuudistus -hankkeen 11.5.2005 sen jälkeen, kun asia oli 
ollut valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä. Hankkeen toimikausi on 11.5.2005-31.5.2006. 
 
Hankkeen tavoitteena on, että nykyisin kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittävän vahvan 
rakenteellisen ja taloudellisen perustan niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa 
siten, että palveluiden laatu ja vaikuttavuus, saavutettavuus ja tehokkuus sekä teknologinen kehittäminen on 
otettu huomioon. 
Koko hankkeen perusajatuksena on, että kuntien palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tehokkuutta ja 
tuottavuutta lisäämällä voidaan palvelut turvata tulevaisuudessa. Pyrkimyksenä on myös, että kuntien 
palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärää lähivuosina voidaan vähentää. 
 
Kunta- ja palvelurakenneuudistus -hanke liittyy oleellisesti valtiovarainministeriön tuottavuusohjelmaan. 
Hankeen valmisteluvaiheen rahoitus toteutuu VM:n tuottavuusmäärärahan kautta. 
 
Kunta- ja palvelurakenneryhmä laati syyskuussa 2005 esityksen peruspalveluohjelmaa valmistelevalle 
ministeriryhmälle keskeisistä hankeen aluevaiheen linjauksista. Ministeriryhmä päätti linjauksista 
28.9.2005. Aluevaihe alkaa lokakuussa 2005 ja päättyy 15.2.2006. Aluevaiheessa tullaan käsittelemään 
kunta- ja palvelurakenneryhmän mukaisesti kolmea muutosmallia, jotka ovat peruskuntamalli, piirimalli ja 
aluekuntamalli. 
 
Kunta- ja palvelurakenneryhmä kokoaa ja valmistelee ehdotuksen kunnilta valtiolle siirrettävistä tehtävistä 
ja siirron vaikutuksista kuntien ja valtion välisiin taloudellisiin suhteisiin 31.12.2005 mennessä. 
 
Kunta- ja palvelurakenneryhmä valmistelee kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvät esityksensä 
peruspalveluohjelmaa valmistelevalle ministeriryhmälle toukokuun loppuun mennessä 2006. 
Valtioneuvosto päättää kesäkuussa 2006 palveluiden tulevista rahoitus-, järjestämis- ja tuottamisrakenteista 
sekä linjaa kuntajakolain mahdolliset muutostarpeet. 

- Kuntien peruspalveluohjelrna 
 
Peruspalveluohjelmaan on sisällytetty arvio keskeisistä palveluiden kehittämistarpeista sekä tavoitteita 
palveluiden tuottavuuden parantamiseksi. Peruspalveluohjelmaa täydentää valtion talousarvioon sisältyvä 
peruspalvelubudjetti. Ohjelman mukaan toimintamenojen kasvun saaminen hallintaan edellyttää 
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toimenpiteitä sekä valtiolta että kunnilta. Kunnallisia palveluita pitää kyetä järjestämään nykyistä 
taloudellisemmin ja tehokkaammin. 

- Kuntien valtionosuusjärjestelmän kehittäminen 
 
Taloudellisuutta ja tehokkuutta lisäävät rakenteelliset uudistukset ovat esillä myös monessa 
sisäasiainministeriön omassa hankkeessa. Vuoden 2006 alusta toteutettavaan valtionosuusuudistukseen 
sisältyy eräitä kuntien yhteistyötä ja palvelurakenteiden kehittämistä tukevia elementtejä. 
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten ja yhdistymisavustusten 
saamisen ehdot edellyttävät jatkossa nykyistä taloudellisempien ja tehokkaampien palveluiden 
järjestämistapojen käyttöönottoa. Laaja-alaista tai kuntien palveluiden järjestämisen, talouden ja 
kehittämisen kannalta merkittävää kuntien yhteistoimintaa voidaan tukea vuosina 2005-2008. 
Palvelurakenteiden kehittämistarpeita on käsitelty myös arvioitaessa kuntalakiin sisältyvän alijäämän 
kattamisvelvollisuuden käytännön toteutumista ja toimivuutta. 
 
 
4.2.11 Aluekehitys 

- EL':n Rakennerahastohallinnoinnin uudistus -34 -1,1 
 
Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella on erittäin todennäköistä, että Suomen saama 
rakennerahastorahoitus uudella ohjelmakaudella tulee laskemaan kuluvan kauden rahoitustasosta. Tämä 
velvoittaa osaltaan eri toimijoita tehostamaan hallintoa varsinaiseen kehittämistoimintaan kohdistuvan 
rahoituksen maksimoimiseksi sekä hallinnointimenettelyjen yksinkertaistamiseksi. 
 
Hankkeen tavoitteena on tehostaa rakennerahastoasioiden koordinointia ja hallinnointia SM:ssä sekä koko 
rakennerahastotoimintaan kytköksissä olevassa hallinnossa. Muiden ministeriöiden ja aluehallinnon 
(ml.maakunnan liitot) arvio tehokkuussäästöistä tehdään uuden rakennerahastokauden hallintoa 
valmistelevassa hallintomallityöryhmässä. Tavoitteena on saavuttaa 10 %:n tuottavuushyöty 
henkilötyövuosina (arviolta 60-80 htv:tä). Saavutettavat kustannussäästöt kohdistuvat eri ministeriöiden 
toimintamenomomenttien ja lääninhallitusten lisäksi rakennerahastomomenteille ja kansallisille 
vastinrahamomenteille (ns. ohjelmien tekninen tuki). 
 
Sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnon kehittämisosastossa saavutettava tuottavuushyöty on arvioitu 3 
henkilötyövuodeksi. 
 
Lääninhallitusten sivistysosastoihin kohdistuva rakennerahasto-ohjelmien hallinnointimenettelyjen 
rationalisointi on tehtävä yhteistyössä opetus- ja työministeriön kanssa sekä huomioiden 
rakennerahastokauden 2007 - 2013 hallintoa valmistelevan hallintomallityöryhmän linjausten mahdolliset 
vaikutukset. Lääninhallitusten sivistysosastoilla rationalisointihyötyjä on saatavissa mm. tietojärjestelmien, 
hakumenettelyjen ja maksatusprosessin yhteydestä. Erikoistumista ja mahdollisuutta tehtävien 
keskittämiseen tulee selvittää sekä lääninhallitusten sisäisesti että välisesti uuden ohjelmakauden asettamien 
reunaehtojen puitteissa. Lääninhallitusten osalta tuottavuushyödyksi on arvioitu 16 henkilötyövuotta. 
 
Alueiden kehittäminen luvun momenteilta 61. ja 62 maksetaan aluekehitysrahaston osalta ns. teknistä tukea. 
Kyseisellä rahalla on palkattu vajaa 200 henkilötyövuotta kahdeksan eri ministeriön hallinnonaloille ja 
maakuntien liittoihin. Tuottavuushyödyksi on arvioitu noin 15 henkilötyövuotta. 
4.3 Lisäresursseja edellyttävät tuottavuushankkeet 

4.3.1 KuntaIT:n perustaminen 
 

Hallituksen strategia-asiakirjassa todetaan, että julkisten palvelujen saatavuus ja laatu voidaan turvata vain 
palvelujärjestelmiä ja palveluiden tuotantotapoja uudistamalla. Palvelujen tuottavuutta on lisättävä ja tässä 
tehostamisessa tieto-ja viestintätekniikka on avainasemassa. 
 
Hankkeen tehtävänä on KuntaIT:n johtamisyksikön perustaminen ja toimeenpanon organisointi. Hankkeesta 
aiheutuu lisäkustannuksia johtamisyksikön perustamisesta (1-2 htv) 0,09 milj. euroaja toimeenpanon 
organisoinnista (3 htv) 0,135 milj. euroa. HTV - kustannusten lisäksi rahoitusta tarvitaan toiminnasta 
aiheutuviin muihin kustannuksiin. Tuottavuutta voidaan parantaa seuraavilla toimenpiteillä: 
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-kuntasektorin yhteiset tietojärjestelmät ja muut tietohallintoyhteistyö pohjautuen yhteisesti sovittuun 
tietohallintostrategiaan 
-koko julkisen hallinnon yhteisten IT -palvelujen kehittäminen -olemassa 
olevan tiedon, erityisesti perusrekistereiden hyödyntäminen -erityisesti 
palvelu-ja toimintaprosessien mallintaminen 
-uusien sähköisten palveluprosessien käyttöönotto osana muutosjohtamista ja uusien palvelurakenteiden 
synnyttämistä. 

Mikäli tieto- ja viestintätekniikalla halutaan merkittäviä tehostamishyötyjä, on samalla kyettävä 
uudistamaan palveluprosesseja, toimintatapoja, henkilöstö- ja palvelurakenteita sekä ohjaus- ja 
johtamiskäytäntöjä. KuntalT tukee ja käynnistää kuntien toimintatapojen ja -rakenteiden uudistamista tieto-
ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä. Tuottavuusvaikutuksia arvioidaan ja tarkennetaan mm. 
sisäasiainministeriön vetämässä kuntien kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. KuntaIT:n perustamisella ja 
toiminnalla - tietohallinnon uudistamisella - voidaan edesauttaa mm. PARAS -hankkeen toteuttamista. 
Tietohallintouudistus on pohja PARAS -uudistukselle. 
KuntalT:n perustamisella myötävaikutetaan koko kuntasektorin tuottavuuteen, jolla on myös vaikutuksia 
kuntahallintoa ohjaaviin ministeriöihin. 

4.3.2 Väestörekisterikeskuksen sähköisten palvelujen tukitoimintojen tuottaminen sekä tunnistus-ja 
maksamispalvelun hallinnointi 
 

Sähköisen yhteispalvelun kehittämisen ja käyttöönoton edistämiseksi Väestörekisterikeskus (jatkossa: Vrk) 
jatkaa ns. GateWay-hankkeessa seuraavaa palvelukokonaisuutta koskevien toiminnallisten ja teknisten 
ratkaisujen kehittämistä ja toteuttamista: 
-tunnistamis- ja yksilöintipalvelu, jossa viranomaisen tarjoaman palvelun loppukäyttäjä tunnistetaan 
kansalaisvarmenteella tai muulla luotettavalla tunnistamisvälineellä, 
-asiakirjan tai sähköisen asiointitapahtuman sekä palvelu- tai asiointitapahtuman toimijoiden roolin 
varmentaminen, 
-aikaleimapalvelu, jossa sähköiselle asiointitapahtumalle annetaan kiistämätön ajankohta, sekä -
verkkosuostumus, jossa palvelun loppukäyttäjä voi verkossa asioidessaan allekirjoittamalla ilmaista 
suostumuksensa esim. henkilötietojen käsittelyyn sekä välittää suostumus edelleen asiointitapahtuman 
muille osapuolille. 
Tässä esitetyt ratkaisut antavat Vrk: lie mahdollisuuden tarvittaessa toimia myös eri perusrekistereistä 
tarjottavien palvelujen yhdistäjänä, siltä osin kuin siitä on sovittu asianomaisten perusrekisterinpitäjien 
kanssa. Tietojärjestelmä- ja palvelukehitys edellyttää, että Vrk: 11a on riittävät taloudelliset voimavarat 
GateVVay-hankkeen kehittämistyön vaatimien perusinvestointien kattamiseksi. 
 
Lisäksi virastolle on kaavailtu verkkoasioinnissa tarvittavan tunnistamis- ja maksamisportaalin 
hallinnointiin liittyviä tehtäviä sekä selkeää uuttaa roolia kuntien käyttöön hankittavien sovellusten 
koordinoidussa hankintatoimessa. 
 
Sähköisen yhteispalvelun käyttöönotto vaatii lisäksi, että uudessa yhteispalvelua koskevassa 
lainsäädännössä on otettu huomioon myös henkilötietojen käsittelyn erityisvaatimukset sekä toiminnan 
rahoittamiseen ja palveluista mahdollisesti perittävien maksujen määräytymiseen liittyvät seikat. 
 

4.3.3 Poliisin automaattisen liikennevalvonnan kehittäminen 
 
 

Automaattisen liikennevalvonnan kehittämisellä voidaan lisätä liikennevalvontaa ja-turvallisuutta, saada 
aikaan prosessikustannussäästöjä ja perinteisen nopeusvalvonnan tarpeen vähenemistä jonkin verran. 
Automaattisen liikennevalvonnan kehittäminen edellyttää perustettaviin liikenneturvallisuusyksiköihin / 
valvontakeskuksiin riittävää toimistohenkilöstömäärää ja laitteistohankintoja. Henkilöstön lisätarve on noin 
90 henkilöä erityistehtäviin ja vastaavasti voidaan uudelleen kohdentaa perinteellisestä valvonnasta noin 70 
henkilöä. Hankkeeseen liittyvä, lainsäädännön muutosta edellyttävä, ns. haltijavastuun korostaminen toisi 
merkittäviä säästöjä. 
 
 
4.3.4 Valtion alue- ja paikallishallinnon yhteispalvelun tehostaminen 

 
-55 HTV     -1,6 € 
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Tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus ja tehostaa toimintaa siirtämällä asiakaspalvelut yhteisesti 
annettavaksi ja tehostamalla asiakaspalveluhenkilöstön käyttöä. Tässä tarkoitettuja asiakaspalvelutehtäviä 
ovat lähinnä asioiden vireille paneminen ja neuvonta. Sähköisiä palveluja kehittämällä mahdollistetaan 
asian käsittely siten, että asiakas saa päätöksen sähköisesti, postitse tai yhteisen asiakaspalvelupisteen 
kautta. 
 
Hankkeen tehtävänä on: 

1. Selvittää mahdollisuudet koota asiakaspalvelutehtävät yhteisesti tarjottaviksi. Samalla selvitetään 
mahdollisuus tällä perusteella vähentää työ- ja verohallinnon, kihlakunnanvirastojen, poliisin lupapalvelujen 
ja maistraattien erillisiä toimipisteitä vuoteen 2011 mennessä. Toimipisteiden määrä tarkentuu selvityksessä. 

2. Selvittää mahdollisuudet koota asiakaspalvelujen tarjoaminen ensisijaisesti olemassa oleviin 
yhteispalvelupisteisiin, työhallinnon palvelupisteisiin, kihlakunnanvirastojen palvelupisteisiin, 
Kansaneläkelaitoksen toimipisteisiin ja kuntien toimipisteisiin. Erityisesti Kansaneläkelaitoksen 
mahdollisuudet toimia laajemmin yhteistyössä tarjottavien asiakaspalvelujen isäntänä tulee selvittää. 
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3. Selvittää mahdollisuudet lisätä yhteisesti tarjottavien palvelujen valikoimaa keskeisillä 
valtionhallinnon hallintopalveluilla. Myös aluehallinnon palvelut tulee selvittää paikallistason 
palvelujen lisäksi. Tehtävässä tulee ottaa huomioon myös sähköisten välineiden käyttö 
palvelupisteissä. 

4. Kartoittaa heikoimman tuottavuuden yksiköt valtion paikallishallinnossa. 

5. Täsmentää tuottavuuspotentiaali selvittämällä heikon tuottavuuden pisteiden kustannukset ja työvoima ja 
vertaamalla nykytilaa asiakaspalvelun tarjoamiseen yhden tai useamman muun toimijan kanssa 
yhteispalveluna. 
 

6. Tehdä suunnitelma tuottavuudeltaan heikkojen palvelupisteiden palvelujen siirtämiseksi yhteisesti 
annettaviksi asiakaspalveluiksi tai palvelujen korvaamiseksi vaihtoehtoisilla palvelumuodoilla. Suunnitelma 
sisältää myös toimitiloista luopumisen, henkilöstön poistuman ja siirtymisen muihin toimipisteisiin sekä 
yhteispalvelupisteiden perustamisen. 

7. Tehdä ehdotus yhteistyönä järjestettävien asiakaspalvelujen hallinnoinnin ja rahoituksen 
järjestämisestä. Sisäasiainministeriön hallinnonalalla hankkeesta arvioidaan saatavan 55 henkilötyövuoden 
sää^ö vuoteen 2011 mennessä. Tuottavuus säästöstä 50 henkilötyövuotta kohdistuu poliisihallintoon ja 5 
henkilötyövuotta rekisterihallintoon. Vastaava säästö voitaisiin saavuttaa muilla hallinnonaloilla. Hankkeen 
toteuttamisen vaatima lisämäärärahatarve on yhteensä 250 000 euroa. 
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26.75. POLIISITOIMI - ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA MUU POISTUMA 

 

5 Henkilöstössä on mukana myös muilta kuin SM:n toimintamenomomentilta maksettavat ministeriön virkamiehet. 
6 Sisäasiainministeriön osalta muun poistuman suuruus perustuu pitkälti määräaikaisen projektihenkilöstön määrään. 
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Liite 1 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toimialakohtainen poistumaennuste 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Henkilöstön määrä 400 400 400 400 400 400 400 

Siirtyy eläkkeelle, kumulat  1 15 23 32 43 63 
Muu poistuma (11,95%)*  48 96 143 191 239 287 

Kokonaispoistuma, kumulat  49 111 166 223 282 351 
Uusi henkilöstön määrä (vert. 

v. 2005) 
 351 289 234 177 118 49 

26.01. SISÄASIAINMINISTERIÖ - ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA MUU POISTUMA5 

i 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Henkilöstön määrä | 230 230 230 230 230 230 230 

Siirtyy eläkkeelle, kumulat \ 0 4 6 7 10 16 
Muu poistuma (7,9%) i 18 36 55 73 91 109 

Kokonaispoistuma, kumulat 18 40 61 80 101 125 
Uusi henkilöstön määrä (vert. i v. 2005) | 212 190 169 150 129 105 

26.02. ULKOMAALAISVIRASTO - ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA MUU POISTUMA 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Henkilöstön määrä 1 119 1 099 1 090 1 079 1 064 1 050 1 040 

Siirtyy eläkkeelle, kumulat  48 79 ¡19 153 205 255 
Muu poistuma (4,62%)  51 101 151 200 249 297 

Kokonaispoistuma, kumulat  99 180 270 353 454 552 
Uusi henkilöstön määrä (vert. 

v. 2005) 
 1 020 939 849 766 665 567 

26.05. LÄÄNINHALLITUKSET (PL. AHVENANMAA) - ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA MUU 
POISTUMA 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Henkilöstön määrä 920 923 923 922 922 922 922 

Siirtyy eläkkeelle, kumulat  16 i * > 
JO  55 79 111 135 

Muu poistuma (5,13%)  47 95 142 189 237 284 
Kokonaispoistuma, kumulat  63 128 197 268 348 419 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 857 792 723 652 572 501 

26.06. REKISTERIHALLINTO - ELÄKKEELLESIIRTYMINEN JA MUU POISTUMA 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Henkilöstön määrä 227 222 221 220 218 217 216 

Siirtyy eläkkeelle, kumulat  3 7 8 16 23 27 
Muu poistuma (2,98%)  7 13 20 26 33 39 

Kokonaispoistuma, kumulat  10 20 28 42 56 66 
Uusi henkilöstön määrä (vert. 

v. 2005) 
 217 207 199 185 171 161 

26.07. KIHLAKUNTAHALLINTO - ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA MUU POISTUMA 
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26.75. POLIISITOIMI - ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA MUU POISTUMA 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Henkilöstön määrä 11 077 11 057 11 055 11 053 11 049 11 047 11 045 
Siirtyy eläkkeelle, kumulat  541 840 I 171 I 466 1 808 2 185 

Muu poistuma (2,99%)  331 661 992 1 322 1 652 1 983 
Kokonaispoistuma, kumulat  872 1 501 2 163 2 788 3 460 4 168 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 10 205 9 576 8914 8 289 7617 6 909 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Henkilöstön määrä 873 873 855 854 854 854 854 

Siirtyy eläkkeelle, kumulat  15 19 23 29 38 50 
Muu poistuma (3,99%)  35 69 103 137 171 205 

Kokonaispoistuma, kumulat  50 88 126 166 209 255 
Uusi henkilöstön määrä (vert. 

v. 2005) 
 823 785 747 707 664 618 

26.80. PELASTUSTOIMI - ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA MUU POISTUMA 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Henkilöstön määrä 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 

Siirtyy eläkkeelle, kumulat  285 409 529 650 779 892 
Muu poistuma (2,00%)  63 127 190 254 317 380 

Kokonaispoistuma, kumulat  348 536 719 904 1 096 1 272 
Uusi henkilöstön määrä (vert. 

v. 2005) 
 2 822 2 634 2 451 2 266 2 074 1 898 

26.90. RAJAVARTIOLAITOS - ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA MUU POISTUMA 
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Liite 2 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toimialakohtaiset henkilöstön 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Puolet täytetään, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

 25 52 74 94 112 133 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 375 348 326 306 288 267 

2 %:n poistuma, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

 8 16 24 31 38 46 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 392 384 376 369 362 354 

26.01 SISÄASIAINMINISTERIÖ 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Puolet täytetään, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

(230) 9 19 28 35 43 52 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 221 211 202 195 187 ¡78 

2 %:n poistuma, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

 5 9 14 18 22 26 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 225 221 216 212 208 204 

26.02. ULKOMAALAISVIRASTO 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Puolet täytetään, henkilöstön 

määrän kumulat. väheneminen 
(1 119) 39 68 99 120 149 178 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 1 060 1 022 980 944 901 862 

2 %:n poistuma, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

 22 44 65 85 106 125 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 1 077 1 055 1 034 1 014 993 974 

26.05 LÄÄNINHALLITUKSET 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Puolet täytetään, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

(920) 29 60 90 121 154 182 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 894 863 832 801 768 740 

2 %:n poistuma, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

 18 37 54 72 89 105 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 905 886 869 851 834 818 

26.06 REKISTERIHALLINTO 
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vähentämislaskelmat 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Puolet täytetään, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

(227) 4 8 10 15 20 24 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 218 213 210 203 197 192 

2 %:n poistuma, henkilöstön määrän 
kumulat. väheneminen 

 4 9 13 17 21 25 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 218 213 209 205 201 197 

26.07. KIHLAKUNNAT 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Puolet täytetään, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

(11 077) 85 165 242 313 387 465 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 10 992 10912 10 835 10 764 10 690 10612 

2 %:n poistuma, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

 66 131 194 257 318 378 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 11 011 10 946 10 883 ¡0 820 10 759 10 699 

26.75. POLIISITOIMI OSIN SUOJATTU 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Puolet täytetään, henkilöstön 

määrän kumulat. väheneminen 
(873) 8 15 19 25 32 40 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 865 858 854 848 841 833 

2 %:n poistuma, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

 5 10 15 20 24 29 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 868 863 858 853 849 844 

26.80. PELASTUSTOIMI OSIN SUOJATTU 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Puolet täytetään, henkilöstön 

määrän kumulat. väheneminen 
(3 170) 1 1  20 21 23 24 26 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 3 159 3 150 3 149 3 147 3 146 3 144 

2 %:n poistuma, henkilöstön 
määrän kumulat. väheneminen 

 8 17 25 33 40 48 

Uusi henkilöstön määrä (vert. 
v. 2005) 

 3 162 3 153 3 145 3 137 3 130 3 122 

26.90. RAJAVARTIOLAITOS OSIN SUOJATTU 
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Liite 3 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisen 
henkilöstösuunnittelutyöryhmän asettamiskirje 

 

20.05.2005 SM041:00/2005 
 
SISÄASIAINHALLINNON STRATEGISEN HENKILÖSTÖSUUNNITTELURYHMÄN ASETTAMINEN 
 
Taustaa 
Valtionhallinnosta jää eläkkeelle tai siirtyy muiden työnantajien palvelukseen vuoteen 2011 mennessä 
valtion työmarkkinalaitoksen arvion mukaan noin 35 000 henkilöä. Se on vajaa 29 % nyt valtion 
palveluksessa olevien määrästä ja tarkoittaa työvoimakustannuksina vuositasolla noin 1,5 mrd. euroa. 
Poistuma, joka vaihtelee hallinnonaloittain, on nykyisen henkilöstön kiihtyvän eläkkeelle siirtymisen vuoksi 
poikkeuksellisen suuri ja antaa ainutkertaisen mahdollisuuden toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa 
noudattaen tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviä toiminnan ja rakenteen muutoksia ja lisätä tietotekniikan 
hyödyntämistä. 
 
Hallitus asettaa tavoitteeksi valtion toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämisen siten, että 
seuraavan vaalikauden loppuun mennessä keskimäärin puolet valtion henkilöstön poistuman johdosta 
vapautuvista työpaikoista täytetään. Tämä merkitsee valtionhallinnossa koko kaudella keskimäärin runsaan 
2 prosentin vuosittaista henkilöstömäärän vähennystä ja vastaavaa tuottavuuden nousua. 
 
Ministeriöiden edellytetään laativan hallituksen linjauksen mukaisesti uudistetut tuottavuusohjelmat ja 
strategiset henkilöstösuunnitelmat vuosille 2007—20-11 siten, että varmistetaan valtionhallinnon 
tuloksellinen ja kustannustehokas toiminta. Uudistetut tuottavuusohjelmat kootaan syksyllä 2005 tehtävää 
yhteenvetoa ja hallituksen käsittelyä varten ja sisällytetään vuosia 2007—2010 koskevaan 
kehysehdotukseen. Hallituksen strategia-asiakirjassa todettujen ja tähänastisiin ministeriöiden 
tuottavuusohjelmiin sisältyvien toimien lisäksi hallitus korostaa yleishallinnon, hankintojen ja tukipalveluiden 
nopeaa tehostamista, ministeriöiden, virastojen ja laitosten toiminnan keskittämistä ydintehtäviin, 
resurssien yhteiskäytön lisäämistä sekä toimintojen sähköistämistä. 
 
Asettaminen 
Edellä sanotun perusteella sisäasiainministeriö asettaa työryhmän koordinoimaan hallinnonalan strategista 
henkilöstösuunnittelua hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. 
Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulee asettaa hankkeen tueksi vastaavat virastokohtaiset hankkeet. 
 
Toimikausi 

23.05.2005-31.12.2007. Tehtävä 
Työryhmän tehtävänä on laatia hallituksen kehyspäätöksen mukaisesti SM:n hallinnonalan 
henkilöstösuunnitelma, jolla voitaisiin päästä hallituksen asettamaan henkilöstön vähentämistavoitteeseen. 
Lisäksi työryhmän tulee laatia 15.9.2005 mennessä osana uudistettua tuottavuusohjelmaa laskelma tai 
arvio siitä, mitä vähentämistavoitteeseen pyrkiminen merkitsee sisäasiainministeriön   hallinnonalalla,   kun   
otettaan   huomioon,   että   poliisin ja rajavartiolaitoksen turvallisuuspalveluja ei voida huonontaa. 
Työryhmän tulee tehdä tarvittaessa ehdotus hallinnonalan yhteen sovitetusta henkilöstön 
vähentämissuunnitelmasta 31.05.2006 mennessä ja seurata sen toteuttamista. Työryhmä antaa 
seurantaraporttinsa viimeistään 31.12.2007. 
 
Organisointi 
Työryhmän puheenjohtajana toimii ministeriön hallintojohtaja ja varapuheenjohtajana talousjohtaja. 
 
Jäsenet: 
neuvotteleva virkamies Harri Martikainen, SM/AHO 
neuvotteleva virkamies Anne-Marie Välikangas, SM/KO 
projektipäällikkö Tuija Saari, SM/PO 
hallitusneuvos Tarja Oksanen, SM/PEO 
hallitusneuvos Riitta Koponen, SM/UO 
kommodori Matti Möttönen, SM/RO 
kehittämispäällikkö Kaisa Ainasoja, LLH 
henkilöstöpäällikkö Jukka Hyytiäinen, ESLH 
lääninpoliisiylitarkastaja Sauli Kuha, OLH (poliisin edustaja) 
johtaja Kaarina Koskinen, UVI 
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kehityspäällikkö Kirsi Nikander, VRK 
ylitarkastaja Markku Mölläri, JUKO ry. 
asiamies Päivi Järvinen, Pardia ry. 
lakimies Heikki Sipiläinen, VTY ry. 
 
Sihteeri(t) 

Työryhmä nimeää itselleen sihteerin. 

Rahoitus 
Työryhmän työ tehdään virkatyönä. 

 
 
Kansliapäällikkö Ritva Viljanen 

 
 

Hallintojohtaja Reijo Luhtavaara 
 
Jakelu      Työryhmän jäsenet 
 
Tiedoksi Ministerit 

Valtiosihteerit 
Erityisavustajat 
SM:n osastot ja erilliset yksiköt SM:n 
hallinnonalan virastot JUKO ry. Pardia 
ry. VTY ry. . 

 
Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA SEKÄ HOL-
HOUSTOIMESTA ANNETUN LAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA (HE 
52/2006 VP) 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi oikeudellinen instituutio, edun-
valvontavaltuutus. Pankkiyhdistys pitää esitystä erittäin tarpeellisena ja tervetulleena ja esittää 
arvionaan edunvalvontavaltuutuksen merkityksestä pankkikäytännöissä kunnioittavasti seuraavan. 
 
Edunvalvontavaltuutuksen vaikutuksista pankkien noudattamiin asiointikäytäntöihin 
 
Pankkitoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että asiakas on oikein edustettuna, jos hän ei itse 
pysty hoitamaan pankkiasioitaan. Luottolaitostoiminnasta annettu laki edellyttää, että pankin on 
todettava ja tunnistettava asiakkaansa. Asiakkaan oikeustoimikelpoisuuden tunnistaminen on tässä 
keskeistä. Sen vuoksi on tärkeää, että asiamiehen valtuuttamiselle on olemassa yksiselitteisen 
selkeät vaihtoehdot. 
 
Asiakkaan terveydentilaa koskevien seikkojen esille ottaminen ja tilan heikkenemisen ennakointi 
silloin, kun ongelmia ei vielä ole havaittavissa, edellyttävät hienovaraista asian käsittelemistä. 
Edunvalvontavaltuutuksessa on kyse asiakkaan edusta, ja pankit tulevat tarjoamaan 
edunvalvontavaltuutusta asiakkaille yhtenä vaihtoehtona. Koska menettelystä aiheutuu jonkin 
verran kustannuksia, valtuuttajan varallisuuden määrä tullee ratkaisemaan, tekeekö hän 
edunvalvontavaltakirjan. 

 

SUOMEN PANKKIYHDISTYS LAUSUNTO 1 (3) 
BANKFÖRENINGEN I FINLAND 
THE FINNISH BANKERS' ASSOCIATION 

8.12.2006 HE 52/2006 vp 



 

 

 
Pankkiasioinnin sujuvuuden varmistamiseksi tulee valtakirjan sisältöön kiinnittää erityistä huomiota. 
Edunvalvontavaltakirjan tulisi olla selkeä ja mahdollisimman vähän tulkinnan-varaa sisältävä. 
Mallikaavakkeista olisi tässä apua. 
 
Pankkien tulee lisätä järjestelmiinsä tieto edunvalvontavaltuutuksesta. Pankkiyhdistys toivoo laille 
tarpeeksi pitkää voimaantuloaikaa, jotta uuden valtakirjan edellyttämät muutokset tietojärjestelmiin 
saadaan tehtyä ja valtakirja siten otettua asioinnissa asianmukaisesti huomioon. 
 
Pankit tulevat pitämään esillä mahdollisuutta edunvalvontavaltakirjojen tekemiseen esimerkiksi 
omissa asiakastilaisuuksissaan. On tärkeää, että uudesta edunvalvonta-valtuutuksesta tiedotetaan 
mahdollisimman näkyvästi myös tiedotusvälineissä ja vanhusjärjestöissä. 
 
Edunvalvontavaltuutus ja tavallisen valtakirjan käyttö 
 
Käytännössä on melko yleistä, että ikääntyneet pankin asiakkaat antavat jollekin läheiselle 
henkilölle käyttöoikeuden tiliinsä. Oikeustoimilakia on ehdotuksen perustelujen mukaan tulkittu 
siten, että tällainen valtuutus pysyy voimassa, vaikka valtuuttaja tulee tosi- 
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asiallisesti kyvyttömäksi päättämään asioistaan. Perustelujen mukaan tätä ratkaisua voidaan 
kuitenkin pitää päämiehen kannalta turvattomana, koska valtuutettu jää vaille valvontaa. 
 
Pankkikäytännössä oikeustoimilain mukaista valtuutusta on usein tulkittu yksittäistapauksissa toisin 
kuin ehdotuksen perusteluissa on todettu. Jos pankilla on syytä epäillä valtakirjan antajan 
oikeustoimikelpoisuutta, valtuutetulta poistetaan jo siinä vaiheessa tilinkäyttöoikeus tai annettua 
valtakirjaa ei enää hyväksytä. Asiakkaan on yleensä joko edellytetty käyvän itse pankissa 
varmistamassa oikeustoimikelpoisuutensa tai muussa tapauksessa asiakkaalle on tullut hakea 
edunvalvoja hoitamaan hänen taloudellisia asioitaan. Tämä menettely johtuu siitä, ettei valtuuttaja 
enää kykene valvomaan valtuutetun toimintaa eikä tarvittaessa peruuttamaan valtuutusta, vaikka 
haluaisikin. 
 
Pankilla ei luonnollisestikaan ole mitään syytä estää asiallista toimintaa. Pankin tulee kuitenkin 
vakuuttautua siitä, että sopimukset, niiden muutokset ja lakkaaminen tehdään pätevästi. Jos pankki 
antaa valtuutetun toimia valtakirjan nojalla, vaikka epäilee päämiehen oikeustoimikelpoisuutta, 
pankille saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus. 

Pankkialan Asiakasneuvontatoimisto on selvittänyt eräitä tapauksia, joissa 
asiakkaan toimintakelpoisuutta ei ollut rajoitettu, mutta asiakas ei tosiasiallisesti 
enää ollut oikeustoimikelpoinen. Valtakirja oli muodollisesti voimassa, mutta asiakas 
ei voinut sitä sairautensa vuoksi peruuttaa. Neuvontatoimiston näkemyksen mukaan 
asiakas ei tuolloin voinut pätevästi itse tehdä oikeustoimia eikä myöskään hänen 
pankkiasiointia varten antamansa valtakirjan perusteella voitu enää tehdä 
oikeustoimia. Kun pankki oli tietoinen asiakkaan sairaudesta ja sen mahdollisista 
vaikutuksista, pidettiin perusteltuna, ettei oikeustoimiin ryhdytty ennen kuin 
asiakkaan oikeustoimikelpoisuus oli selvitetty. 

 
Pankeissa noudatettavan yleisen käytännön mukaan asiakkaalta itseltään poistetaan ti-
linkäyttöoikeus silloin, kun hänelle määrätään edunvalvoja. Sama koskee asiakkaan muille antamia 
käyttöoikeuksia. Edunvalvojan asiana on sen jälkeen määrätä, saako asiakas esimerkiksi 
käyttöoikeuden ja tilinkäyttövälineet johonkin tiliin. Kun pankkiin tulee jatkossa tieto 
edunvalvontavaltuutuksesta, menetellään todennäköisesti vastaavalla tavalla, jollei lain 
säännöksistä muuta johdu. 
 
Rinnakkaisten valtakirjojen voimassaoloa pidetään pankeissa ongelmallisena. Jos esimerkiksi tilien 
käyttöoikeudet säilyisivät ennallaan edunvalvontavaltuutuksesta huolimatta, tällainen usean 
henkilön käyttöoikeus tiliin voisi aiheuttaa sekavia tilanteita pankeissa ja vaikeuttaa 
edunvalvontavaltuutuksen saaneen valtuutetun toimintaa. Tavallinen valtakirja ja 
edunvalvontavaltakirja voivat kuitenkin koskea eri asioita. Tällöin ongelmaa päällekkäisyydestä ei 
ilmene. 
 
Jos valtakirjat koskevat samoja asioita ja jos valtuutetut ovat eri henkilöitä, tavallisten valtakirjojen 
tulisi väistyä edunvalvontavaltuutuksen tullessa voimaan. Tätä puoltaa se, että 
edunvalvontavaltuutuksen voimaantulolle on asetettu erittäin tiukat edellytykset: valtakirja on 
tehtävä testamentin muotovaatimukset täyttävällä tavalla, valtuutetulle on ilmoitettava asiasta ja 
valtuutuksen tulee olla holhousviranomaisen vahvistama. Jos usean valtakirjan tilanteessa 
jouduttaisiin turvautumaan edunvalvojan määräämiseen, ei saavutettaisi edunvalvontavaltuutuksen 
etuja kevyempänä ja joustavampana menettelynä. 
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Nyt käsiteltävän ehdotuksen mukaan edunvalvojan määrääminen lakkauttaa edun-
vafvontavaltuutuksen siltä osin kuin valtuutettujen toimivalta menisi päällekkäin. Pank-
kiyhdistyksen mielestä myös oikeustoimilain mukaisen valtuutuksen ja edunvalvonta-
valtuutuksen suhteesta tulisi säätää laissa. Esitämme harkittavaksi sellaisen säännöksen 
lisäämistä, että edunvalvontavaltuutus vastaavalla tavalla syrjäyttäisi tavalliset valtuutukset 
siltä osin kuin edunvalvontavaltuutetun toimivaltaan kuuluu huolehtia niistä asioista, joita 
tavallinen valtakirja koskee. 
 
Muiden läheisten käyttö valtuutettuna pankkiasioiden hoitajana sen jälkeen, kun edun-
valvontavaltuutus on tullut voimaan, ei ole pankkien mielestä toivottavaa. Pankin tehtävänä 
on varmistua siitä, että valtuutus on asianmukainen ja että asiamies on luotettavasti 
tunnistettu. Pankille ei kuitenkaan voida asettaa velvoitetta seurata tai valvoa, onko 
valtuutetun tai valtuutettujen tilinkäyttö asianmukaista ja mihin valtuuttajan varoja käyte-
tään. Selkeintä olisi, että asiakkaan terveydentilan heikennyttyä vaihtoehtoina olisivat joko 
edunvalvontavaltuutus tai edunvalvojan määrääminen. 
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OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNASSA KUULTUJEN ASIANTUNTIJOIDEN 
HUOMAUTUKSIIN 
 
 

1. Laki edunvalvontavaltuutuksesta 1.1. 

Yleinen suhtautuminen 

Asiantuntijat suhtautuvat edunvalvontavaltuutusra koskevaan lakiehdotukseen hyvin myönteisesti. Ehdotetun lain 
katsotaan toteuttavan niitä tavoitteita, joita sille on hallituksen esityksessä asetettu. Eräät lausunnonantajat (mm. 
Suomen Pankkiyhdistys) pitävät tärkeänä, että uudesta edunvalvontavaltuutuksesta tiedotetaan mahdollisimman 
näkyvästi. 
 
Espoon maistraatti ainoana kuulluista asiantuntijoista kyseenalaistaa lain tarpeellisuuden. Se kysyy, tarvitaanko 
kahta hyvin samantyyppistä ja melko raskasta lakia lähes samasta asiasta. 
 
Oikeusministeriö: Edunvalvontavaltuutusta koskeva laki täydentää tärkeällä tavalla nykyistä sääntelyä. Sen 
avulla annetaan jokaiselle mahdollisuus etukäteen varautua siihen, että toimintakyky ehkä heikkenee. Vakuuttaja 
voi tällöin itse määrätä siitä, kuka hänen asioitaan hoitaa ja mitkä asiat valtuutetulle uskotaan. Vakuuttaja voi 
myös määrätä omaisuuden hoitotavasta ja tietyissä rajoissa siitäkin, miten vakuutettua valvotaan. Kaikissa näissä 
suhteissa edunvalvontavaltuutus eroaa siitä, mitä edunvalvonnasta säädetään. Lakiehdotuksen 6 ja 8 luvuissa on 
mahdollisuuksien mukaan pyritty samankaltaiseen sääntelyyn kuin holhoustoimesta annetussa laissa. Tämä on 
perusteltua, koska valtuutetun toiminnan valvontaan liittyvät kysymykset ovat pitkälti samoja kuin edunvalvojan 
tehtävän valvontaan liittyvät. 
 
Oikeusministeriö yhtyy kcisitykseen hyvän tiedottamisen tarpeellisuudesta. 
 
 

1.2. Valtakirjan tekeminen sekä edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja rekisteröinti 
 
Vaasan maistraatti katsoo, että edunvalvontavaltuutus olisi tuotava rekisteröitäväksi maistraattiin heti kun se on 
tehty. Näin maistraatti voisi tarkastaa, että valtakirja on oikeassa muodossa laadittu. Tällä tavoin estettäisiin se, että 
valtuuttajan suunnitelmat jäävät toteutumatta muotovirheen vuoksi. 
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Samoin estettäisiin se, että valtuutettu asetetaan edunvalvontaan, koska valtakirjan olemassaolosta ei tiedetä. 
 
Oikeusministeriö: Tällainen ratkaisu aiheuttaisi enemmän ongelmia kuin se ratkaisisi. Maistraattien työmäärä 
lisääntyisi huomattavasti, jos niiltä edellytettäisiin toimenpiteitä sekä edunvalvontavaltuu-tuksen tekemisvaiheessa 
että voimaantulovaiheessa. Osa työstä jäisi tarpeettomaksi, sillä on mahdollista, ettei edunvalvontavaltuutusta 
lopulta tarvitakaan. Myös vakuuttajan yksityisyyden suojan kannalta olisi ongelmallista, jos tulevaisuutta varten 
laadittu asiakirja olisi saatettava viranomaisen tarkastettavaksi ehkä vuosia aikaisemmin kuin tarve valtakirjan 
käyttämiseen ajankohtaistuu. Ratkaisu toisi lisäksi mukanaan uusia lainsäädäntökysymyksiä. Olisi muun muassa 
säädettävä siitä, milloin asiakirja on viimeistään toimitettava maistraattiin ja mitä tapahtuu, jollei näin menetellä. 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan riski siitä, että vakuuttaja tarpeettomasti asetetaan edunvalvontaan, on 

Lainvalmisteluosasto 
Markku Helin 

mailto:kinaamo.om@om.fi


 

 

vähäinen, sillä vakuuttajan läheiset, joita edunvalvontaa valmisteltaessa kuullaan, yleensä tietävät asiasta. Lisäksi 
edunvalvonta on luonnollisesti mahdollista määrätä lakkaamaan, jos havaitaan, ettei sille olekaan tarvetta. 
 
Espoon maistraatti katsoo olevan epäselvää, onko maistraatilla harkintavaltaa, jonka nojalla se voi jättää 
valtakirjan vahvistamatta sen vuoksi, että se pitää valtakirjan sisältöä kohtuuttomana. Se pitää myös epäselvänä sitä, 
voiko valtakirjan vahvistaa vain osittain, jos siinä on määräyksiä asioista, joista ei valtakirjalla voi määrätä 
(korostuneesti henkilökohtaiset asiat). 
 
Oikeusministeriö: Ehdotetun lain 24 §:n 2 momentissa on selkeästi lueteltu ne edellytykset, joiden nojalla valtuutus 
on jätettävä vahvistamatta. Maistraatille ei ole annettu valtaa suorittaa valtakirjan sisältöön liittyvää harkintaa. 
Valtuutus on yksityisoikeudellinen oikeustoimi, jonka sisällön valvonta ei kuulu viranomaiselle. Jos valtakirja on 
sisällöltään kovin poikkeuksellinen, voi luonnollisesti syntyä epäilys siitä, kykenikö vakuuttaja valtakirjan 
tehdessään ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Jos on ilmeistä, ettei hän tähän kyennyt, on mainitun 2 momentin 
1 kohdassa säädetty peruste jättää valtakirja vahvistamatta. Tässä yhteydessä on lisäksi huomattava, että 
maistraatin antama vahvistus ei sisällä oikeusvoimaista päätöstä siitä, että valtakirja oli pätevä. Kysymys 
valtakirjan pätevyydestä ja kohtuullisuudesta on yksityisoikeudellinen kysymys, joka voidaan maistraatin 
päätöksestä riippumatta saattaa yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi. 
 
Ehdotetussa laissa ei ole säännöksiä valtakirjan vahvistamisesta osittain. Tämä ei ole tarpeenkaan, sillä maistraatin 
vahvistaminen ei tee päteväksi sellaista valtakirjan ehtoa, joka lain mukaan on pätemätön. Jos vakuuttaja 
esimerkiksi on oikeuttanut valtuutetun tekemään puolestaan testamentin, määräys ei tuota valtuutetulle tällaista 
kelpoisuutta, vaikka maistraatti olisi tällaisen valtakirjan vahvistanut. Valtakirjat, joihin sisältyisi lakiehdotuksen 2 
§:n 2 momentissa kielletty ehto, tulevat varmasti olemaan hyvin harvinaisia. Jotta lakia tuntemattomalle ei syntyisi 
väärää käsitystä vahvistamisen merkityksestä, on asianmukaista, että maistraatti tällaisessa tapauksessa kirjoittaa 
päätökseensä siten, että erehdyksen syntyminen estyy. 
 
Suomen Asianajajaliitto katsoo, että edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevan asian käsittelyä jouduttaisi, 
jos tiedoksianto hakemuksesta valtuuttajalle itselleen ja valtuuttajan lähipiirille määrättäisiin valtuutetun tehtäväksi. 
Tiedoksianto ja kuuleminen voisi sen mukaan tapahtua esimerkiksi ottamalla kuultavien hyväksyminen 
hakemukseen ja kuittaus siitä, että he ovat saanet hakemuksen tiedoksi. 
 
Oikeusministeriö: Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen tapahtuu hallintomenettelyssä, joten on 
tarkoituksenmukaista noudattaa hallintolain yleisiä säännöksiä siitä, miten kuuleminen toimitetaan ja kuulemisesta 
ilmoitetaan. 
Alzheimer-keskusliitto ry kysyy, eikö olisi tarkoituksenmukaista, että holhousasioiden rekisteriin merkitään paitsi 
taloudellisten asioiden hoitoa koskevat valtakirjat, myös valtuutukset, jotka koskevat päämiehen henkilöä koskevien 
asioiden hoitoa. Esimerkiksi hoitohenkilöstö voisi näin saada tiedon hoitoa koskevia asioita varten annetusta 
edunvalvontavaltuutuksesta. 
 
Oikeusministeriö: Lakiehdotuksen 27 §:ssä ehdotettu ratkaisu vastaa holhoustoimesta annetussa laissa omaksuttua. 
Sen 65 §:n mukaan edunvalvontaa ei merkitä holhousasioiden rekisteriin, jos edunvalvojan tehtävä ei käsitä 
omaisuuden hoitoa eikä oikeuden valvomista jakamattomassa pesässä. Kun asia koskee päämiehen henkilöä, 
päämies ja hänen läheisensä ovat tavallisesti itse läsnä asiaa valmisteltaessa, jolloin edunvalvontavaltuutuksen 
olemassaolo käy tavallisesti ilmi. Tarve tiedon etsimiseen rekisteristä on siten pienempi kidu ei-persoonallisissa 
taloudellisissa asioissa. Lisäksi on otettava huomioon, että holhousasioiden rekisteri on julkinen rekisteri, joten 
rekisterin tietosisällöstä säänneltäessä on otettava huomioon myös yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat. 
Oikeusministeriö ei kannata lakiehdotuksen muuttamista tältä osin. 
 
Oulun maistraatti katsoo, että päätettäessä edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisesta ei tule hyväksyä muuta 
selvitystä kuin lääkärinlausunto. 
 
Oikeusministeriö: Käytännössä voi esiintyä sellaisia tilanteita, joissa henkilö kieltäytyy menemästä lääkäriin eikä 
liioin ole perusteita pakkotoimiin hänen saamisekseen lääkärin tutkittavaksi. Näitä harvinaisia tapauksia ajatellen 
on perusteltua, että voidaan ehdotetuin tavoin käyttää myös lääkärinlausuntoon rinnastuvaa luotettavaa selvitystä. 
 
 

1.3. Edunvalvontavaltuutettua koskevat edellytykset 
 
Suomen Asianajajaliitto katsoo, että myös oikeushenkilö tulisi voida määrätä valtuutetuksi. Samoin se esittää 
harkittavaksi, voisiko edunvalvontavaltuutuksen antaa "valtuutetulle tai hänen määräämälleen". 
 
Professori Kangas ehdottaa, että lain 3 § muutettaisiin kuulumaan: "Edunvalvontavaltuutetuksi voidaan määrätä 
luonnollinen henkilö, asianajotoimisto, pankin notariaattiosasto tai muu pankin yksityishenkilöiden 
varainhoitoyksikkö". Valtuutuksen sidonnaisuus luonnolliseen henkilöön voi hänen mukaansa olla "esteenä tehtävän 
aktivoimiselle" 
 



 

 

Oikeusministeriö: Holhousoikeudessa on ollut vuosisatainen perinne, että holhoojana, uskottuna miehenä ja 
nyttemmin edunvalvojana voi olla vain luonnollinen henkilö. Laissa holhoustoimen edun-valvontapalveluiden 
järjestämisestä (443/1999) ja sitä edeltäneessä laissa 14/1971 tästä periaatteesta on poikettu säätämällä, että 
määräys on annettava yleiselle edunvalvojalle (virkaholhoojalle) eikä tehtävän hoitajalle henkilökohtaisesti. 
Näissäkin laeissa on kuitenkin pyritty huolehtimaan siitä, että aina voidaan selvittää, kuka luonnollinen henkilö 
vastaa tehtävän hoitamisesta. Lisäksi edunvalvon-tapalvelun tuottajana on aina joko kunta tai maistraatin 
hyväksymä julkinen tai yksityinen yhteisö. 
 
Jos valtuutetuksi voitaisiin määrätä myös oikeushenkilö, mahdollistettaisiin tilanteet, joissa valtuutettu ei 
tosiasiallisesti ole vastuukykyinen mahdollisten vahingonkorvausvastuiden varalta ja joissa ei myöskään tiedetä, 
kenen asiana on vastata toimeksiannon hoitamisesta. Jos tämä ongelma pyritään ratkaisemaan luettelemalla ne 
tahot, joille tehtävä voidaan antaa, on vaarana syrjintäongelman syntyminen. Edunvalvontapalveluiden 
järjestämisestä annetussa laissa omaksuttu ratkaisu, jossa maistraatti hyväksyy palvelunantajan, ei ole siirrettävissä 
tänne. Oikeusministeriö ei siten pidä hyvänä ratkaisuna sitä, että valtuutetuksi voitaisiin määrätä myös 
oikeushenkilö. Ehdotetun lain puitteissa ei luonnollisesti ole estettä sille, että valtuuttaja määrää esimerkiksi pankin 
notariaattiosaston hoitamaan edunvalvontavaltuutetun valvonnassa taloudellisia asioitaan. 
 
Valtuuttaja voi ehdotetun lain mukaan turvata valtuutuksen pysyvyyttä nimeämällä valtuutetulle sijaisen tai 
seuraajan. Näitä voi olla useampiakin, mutta heidät on valtakirjassa nimettävä. Jos katsotaan, ettei ehdotettu 
sääntely anna riittävää turvaa valtuutuksen lakkaamista vastaan, oikeusministeriö ei vastusta muutosta, jonka 
mukaan valtuutettu voisi edunvalvontavaltakirjassa antaa valtuutetulle oikeuden nimetä itselleen sijaisen tai 
seuraajan. Tämä ratkaisu aiheuttaisi muutoksia paitsi lain 4 §:ään myös edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista 
koskeviin säännöksiin, sillä nimetyn henkilön sopivuus tehtävään olisi tarpeen tutkia maistraatissa, kun hänen 
tehtävänsä alkaa. 

1.4. Edunvalvontavaituutus ja oikeustoimilaissa tarkoitettu valtuutus 
 
Suomen Pankkiyhdistys katsoo että oikeustoimilain mukaisen valtuutuksen ja edunvalvontavaltuutuksen suhteesta 
tulisi säätää laissa. Se esittää harkittavaksi, että edunvalvontavaituutus syrjäyttäisi tavalliset valtuutukset siltä osin 
kuin edunvalvontavaltuutetun toimivaltaan kuuluu huolehtia asioista, joita tavallinen valtakirja koskee. 
 
Alzheimer-keskusliitto ry katsoo puolestaan olevan tärkeää, että tavallinen valtakirja pysyy voimassa valtuuttajan 
toimintakyvyn heikentymisen jälkeenkin. Sen mukaan olisi dementoituvan ihmisen ja hänen lähiomaistensa 
oikeusturvan kannalta vahingollista, jos pankit alkaisivat säännönmukaisesti edellyttää edunvalvontavaltuutusta, jos 
esimerkiksi puoliso huolehtii perheen yhteisistä raha-asioista. 
 
Oikeusministeriö: Ehdotetun lain mukaan edunvalvontavaituutus ei lakkauta oikeustoimilaissa tarkoitettua 
valtuutusta. Kun edunvalvontavaituutus tulee voimaan, valtuutetun tulee luonnollisesti käydä lävitse päämiehen 
mahdollisesti antamat oikeustoimilain mukaiset valtuutukset ja päättää, onko niitä tarpeen jatkaa. Oikeusministeriö 
ei pidä tarkoituksenmukaisena ratkaisuna sitä, että edunvalvontavaituutus suoraan lain nojalla syrjäyttäisi 
tavallisen valtuutuksen. Tämä heikentäisi yleistä luottamusta oikeustoimilain mukaiseen valtuutukseen, sillä se 
asettaisi uuden selonottovelvollisuuden sille, joka tekee oikeustoimen valtuutetun kanssa. Voidakseen luottaa 
valtuutuksen voimassaoloon hänen olisi tarkistettava, ettei ole tullut voimaan edunvalvontavaltuutusta. joka 
käsittäisi valtakirjassa tarkoitetut asiat. Jos säädettäisiin valtuutuksen automaattisesta lakkaamisesta, voitaisiin 
myös tuhota järjestely, joka on tarpeellinen ja toimii hyvin. 

1.5. Edunvalvontavaituutus ja hoitotahto 
 
Alzheimer-keskusliito ry pitää jossakin määrin epäselvänä edunvalvontavaltuutuksen ja potilaan asemasta ja 
oikeuksista annetussa laissa {potilaslaki, 785/T992) tarkoitetun hoitotahdon välistä suhdetta. 
 
Oikeusministeriö: Potilaslaki on ehdotettuun lakiin verrattuna erityislaki. Sen säännökset saavat siten etusijan, jos 
lakien välillä olisi ristiriitaa. Potilaslain 6 §:ssä hoitotahdon antamiselle ei ole asetettu muotovaatimusta, vaan 
millä tavoin tahansa ilmaistu tahto tulee ottaa huomioon edellyttäen luonnollisesti, että sen sisältö voidaan 
selvittää. Edunvalvontavaltuutukseen kirjattu hoitotahto on siten otettava huomioon potilaslain 6 §:ssä säädetyllä 
tavalla siitä riippumatta, että edunvalvontaval-takirjaa ei ole toistaiseksi vahvistettu tai että valtakirjassa olisi 
muotovirhe, joka estäisi sen vahvistamisen. Vastaavasti edun valvontavaltuutettua voidaan mainituissa tilanteissa 
yleensä pitää potilaslain 6 §:ssä tarkoitettuna potilaan läheisenä ja siten henkilönä, jolla on oikeus osallistua 
hoidosta päättämiseen. Ehdotettu laki ei myöskään mitenkään rajoita hoitotahdon ilmaisemista muulla tavoin kuin 
edunvalvontavaltuutuksessa. Oikeusministeriö katsoo siten, että mainittujen lakien suhde on selkeä. 

1.6. Edunvalvontavaltuutus ja testamentti 
 



 

 

Alzheimer-keskusliitto ry.n mukaan olisi vielä tarpeen pohtia, tulisiko valtuuttajan voida antaa edun-
valvontavaltuutuksessa varallisuusoikeudellisia määräyksiä hautajaisten järjestämisestä. Omien hautajaisten 
suunnittelu voi olla ihmiselle joskus tärkeää. 
 
Oikeusministeriö: Ehdotetun lain 11 §:n mukaan edunvalvontavaltuutus lakkaa, kun vakuuttaja kuolee. 
Oikeusministeriö katsoo tämän rajauksen olevan perusteltu. Ajatus, että kuolemanvaraismääräyk-siä voidaan antaa 
vain testamentilla, kuuluu perintöoikeutemme peruslähtökohtiin. Siitä poikkeaminen voisi aiheuttaa erittäin 
huomattavia heijastusvaikutuksia paitsi perillisten myös perittävän velkojien asemaan. Testamentti on myös 
asianmukainen tapa määrätä hautajaisten järjestämisestä. Jos perittävä pelkää sitä, ettei hänen toiveitaan 
noudateta ilman tehosteita, hän voi määrätä testamentin toimeenpanijan tai asettaa testamenttiinsa sellaisia ehtoja, 
että perilliset mukautuvat hänen toiveisiinsa. Jos perittävä niin haluaa, hän voi määrätä testamentin 
toimeenpanijaksi myös edunvalvontaval-tuutettunsa. Edunvalvontavaltuutuksen ja testamentin muotovaatimukset 
ovat asiallisesti yhtenevät. Sen vuoksi ei ole estettä sille, että perittävä niin halutessaan tekee sekä 
edunvalvontavaltuutuksen että testamentin samassa asiakirjassa. Oikeustoimen todistajille on vain tällöin 
kerrottava siitä, että asiakirja sisältää mainitut kaksi oikeustointa, koska todistajien tietoisuus oikeustoimen 
luonteesta on sekä edunvalvontavaltuutuksen että testamentin pätevyyden edellytys. 

1.7. Edunvalvontavaltuutuksen viranomaisvalvonta 
 
Espoon maistraatti toteaa, että valtuutetun toimintaa ei ehdotuksen mukaan välttämättä valvo kukaan. Toisaalta 
maistraatti viittaa siihen, että ehdotettujen valvontaa koskevien säännösten ja holhous-toimilain säännösten välillä 
on huomattavia yhtäläisyyksiinpä katsoo järjestelmän olevan liian raskas, jotta sitä voitaisiin pitää vaihtoehtona 
holhoustoimelle. 
 
Vaasan maistraatti katsoo ensisijaisesti, ettei maistraatille tulisi asettaa muuta valvontavelvollisuutta kuin 
valtuutuksen voimaantuloon, voimassaoloon ja päättymiseen liittyvä valvonta. Jos valvontavelvollisuus kuitenkin 
säädetään maistraatille, ei valtuutettua tulisi voida vapauttaa säännöllisestä tilin antamisesta. 
 
Vantaan käräjäoikeus katsoo, että ehdotettua kattavampi valvonta voisi olla pääsääntö, josta valtuut-taja voisi 
määrätä toisin. Siten valtuutetulla tulisi olla pääsääntöisesti jaksottainen tilivelvollisuus ja päätöstilin 
antamisvelvollisuus. Valtuutetun tulisi myös pääsääntöisesti tarvita lupa oikeustoimiin, jotka edunvalvojan tekeminä 
edellyttävät lupaa. 
 
Professori Kangas toteaa, että ehdotetut säännökset ovat erittäin yksityiskohtaisia eräissä muissa Pohjoismaissa 
ehdotettuihin verrattuna. Jos molemmat lainsäädäntövaihtoehdot toimivat yhtä hyvin, tulisi esittää erittäin hyviä 
perusteita sille, että turvaudutaan komplisoituun lainsäädäntövaihtoehtoon. 
 
Oikeusministeriö: Valvonnan oikea taso on vaikea harkintakysymys. Jos valvonta säädetään niin voimakkaaksi, että 
enemmistö hokee sen tarpeettomaksi ja valtuutetun työtä vaikeuttavaksi, vähennetään edunvalvontavaltuutuksen 
käyttökelpoisuutta. Voimakas valvonta vaatii myös runsaasti viran-omaisvoimavaroja. Jos taas valvonta on kovin 
vähäistä, päämiehen suoja väärinkäytöksiä vastaan on heikko. Oikeusministeriö katsoo, että hallituksen esityksessä 
on löydetty perusteltu tasapaino valvonnan määrän ja järjestelmän joustavuuden välillä. Sääntely, jossa valvonta on 
kovin vähäistä, olisi ongelmallinen myös sen vuoksi, että varallisuusoikeudellinen valtuutus tarjoaa jo nykyisin 
tällaisen vaihtoehdon. 
 
Suomen Asianajajaliitto ja Oulun maistraatti katsovat, että laissa olisi nimenomaisesti säädettävä siitä, että 
vakuuttaja voi valtakirjassa yksilöidä tahon, joka valvoo valtuutetun toimintaa ja että valtuutetun tulee määräajoin 
tehdä tälle tili. Nyt tällaisesta mahdollisuudesta mainitaan vain lain perusteluissa. 
 
Oikeusministeriö: Kuuluu sopimusvapauden piiriin, millaisia ehtoja ja määräyksiä vakuuttaja sisällyttää 
valtakirjaan tai mahdolliseen valtuuttajan ja valtuutetun toimeksiantosuhdetta sääntelevään asiakirjaan. Näitä 
ehtoja ei ole tarpeen eikä tarkoituksenmukaista säätää laissa. Laissa on rajoituttava, kuten ehdotuksessa on tehty, 
säätämään niistä edellytyksistä, joiden vähintään on täytyttävä, jotta tahdonilmaisua voidaan pitää 
edunvalvontavaltuutuksena. Lisäksi on tarpeen säätää siitä, että val-tuuttaja voi määrätä holhousviranomaisen 
toimittamaan laissa säädettyä säännöllisempää valvontaa, sillä kysymyksessä ei ole asia, josta osapuolet voisivat 
sopia. 
 
 

1.8. "Tuomioistuin" vai "käräjäoikeus" 
 
Vantaan käräjäoikeus esittää harkittavaksi, tulisiko 21 §:n 1 momentissa ja 31 §:ssä "tuomioistuin" -sanat korvata 
sanalla "käräjäoikeus". 
 
Oikeusministeriö: Ehdotus on kannatettava. 
 



 

 

2. Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta 2.1. 

Yleinen suhtautuminen 

Ehdotettu laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta koskee vuonna 1999 säädetyn lain yksityiskohtia. 
Muutosehdotusten taustalla ei ole yhtenäistä oikeuspoliittista näkökohtaa, vaan kysymys on yksityiskohdista, joiden 
muuttaminen on lain soveltamiskäytännössä osoittautunut tarpeelliseksi. Tämän vuoksi myöskään asiantuntijat eivät 
ole esittäneet yleisiä huomautuksia. 
 
Ehdotettuihin muutoksiin on asiantuntijoiden lausunnoissa suhtauduttu suopeasti, ja pidetty muutoksia tarpeellisina. 
Tämä koskee erityisesti maistraatin toimivallan laajentamista, esteellisyyssäännösten muuttamista ja lupasäännösten 
muuttamista. Maistraatit ovat vastustaneet 47 a §:ää, jonka mukaan tilintarkastustehtäviä voitaisiin 
sisäasiainministeriön asetuksella siirtää muun kuin edunvalvontaa valvovan holhousviranomaisen suoritettaviksi. 
 
Ehdotettuihin lakeihin 3 ja 4, jotka molemmat koskevat vain yhden pykälän muuttamista, ei ole kohdistettu 
huomautuksia. Yhdessä lausunnossa on nimenomaisesti todettu näiden muutosten olevan tarpeellisia. 
2.2. Maistraattien toimivallan laajentaminen 
 
Vaasan maistraatti ja Oulun maistraatti vastustavat 16 §:n 3 momenttia, jonka mukaan maistraatti voisi siinä 
mainituissa tapauksissa vapauttaa edunvalvojan tehtävästään, vaikka ei olisikaan lain 12 §:n mukaan kelpoinen 
määräämään uutta edunvalvojaa. Säännös olisi työtä ja kustannuksia lisäävä, kun tarvittaisiin kaksi päätöstä 
(vapauttamispäätös maistraatista ja nimittämispäätös käräjäoikeudesta). 
 
Oikeusministeriö: Ehdotettu muutos on niiden kriteerien mukainen, joita on sovellettu ehdotettaessa maistraatin 
toimivallan laajentamista. Koska edunvalvojalla on kysymyksessä olevissa tapauksissa ehdoton oikeus saada 
vapautus edunvalvojan tehtävästä, asiaan ei liity sellaista oikeusturvakysymystä, joka edellyttäisi asian 
ratkaisemista tuomioistuimessa. Ehdotettu muutos ei kuitenkaan estä sitä, että asia viedään tuomioistuimen 
ratkaistavaksi. On myös otettava huomioon, että voi esiintyä tilanteita, joissa uuden edunvalvojan nimittämiselle ei 
ole tarvetta. Jos maistraatti ei tällöin voisi päättää edunvalvojan vapauttamisesta tehtävästään, tuomioistuimeen 
jouduttaisiin viemään asia, jossa ei ole mitään oikeusturvakysymystä. 

2.3. Ratkaisupyyntö (87 a §) 
 
Vantaan käräjäoikeus katsoo, että ehdotettua ratkaisupyyntömenettelyä ei tulisi ottaa lakiin, koska hakija voi 
ilman sitäkin tehdä uuden hakemuksen käräjäoikeudelle. Jos se kuitenkin otetaan lakiin, sen tulisi koskea myös 
tilanteita, joissa holhousviranomainen hylkää hakemuksen tai jättää sen tutkimatta. 
 
Oikeusministeriö: Hakijan oikeusturva edellyttää, että myönteiseen ratkaisuun, esimerkiksi ratkaisuun, jossa 
maistraatti on määrännyt henkilölle edunvalvojan, tulee olla mahdollisuus hakea muutosta, jos hän esimerkiksi 
katsoo, että hänet oli petollisesti vietelty tekemään tarpeeton hakemus. Mahdollisuus hakea maistraatista 
edunvalvojan tehtävän lakkaamista ei ole riittävä, sillä hakemuksen johdosta annettavassa päätöksessä ei oteta 
kantaa siihen, oliko edunvalvontaan asettaminen tarpeetonta. Hakija saattaa pitää tärkeänä sitä, että juuri tämä 
seikka vahvistetaan. Ehdotettu 87 a § on säännös, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin toteutuu tällaisissakin harvinaisissa tilanteissa. Säännöstä ei ole tarpeen ulottaa kielteisiin 
ratkaisuihin. Niissä ei näet ole muutettu hakijan henkilöoikeudellista asemaa tavalla, jonka laillisuus olisi tarpeen 
saattaa tutkittavaksi. Jos hakija katsoo, että kielteinen ratkaisu oli virheellinen, hän voi vaatia hakemuksessa 
tarkoitettua asiaa käräjäoikeudessa. 

2.4. Holhoustoimen hallinto ja valittaminen holhousviranomaisen ratkaisuista 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoo, että holhousasiat tulisi ratkaista hallinnossa eikä kuormittaa niillä 
käräjäoikeuksia. 
 
Professori Kangas ehdottaa lain 87 §:n muuttamista siten, että holhousviranomaisen päätökseen haettaisiin aina 
muutosta yleisessä alioikeudessa. 
 
Oikeusministeriö: Tällaiset radikaalit muutokset eivät esitystä valmisteltaessa ole olleet harkittavina. 
Holhouslainsäädännön uudistamista koskeva seurantatutkimus ja esitysehdotuksesta saatu lausunto-palaute eivät 
ole antaneet aihetta tällaiseen harkintaan. Jälkimmäiseen ehdotukseen saattaisi liittyä myös 
perustuslaillisuuskysymyksiä, sillä perustuslakivaliokunta on pitänyt muutoksenhaun ohjaamista 
hallintoviranomaisen päätöksestä käräjäoikeuteen poikkeuksellisena järjestelynä. 
2.5. Kuulemistilaisuuden varaaminen sille, jonka etua on valvottava (73 §) 
 



 

 

Vantaan käräjäoikeus esittää harkittavaksi, tulisiko päämiehen kuulemisesta olla mahdollisuus luopua ilman 
hakemuksen tiedoksiantoyritystä, jos päämies on kykenemätön ymmärtämään edunvalvojan määräämistä koskevan 
asian merkityksen ja kuuleminen päämiehen tilan vuoksi on mahdotonta. 
 
Oikeusministeriö: Oikeusministeriö katsoo, että perustuslain 21 §:ssä vahvistettu oikeus tulla kuulluksi edellyttää, 
että kuultavalle pyritään joka tapauksessa vähintään varaamaan oikeus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. 
Vaikka ehdotusta voidaan tietyissä tilanteissa puolustaa käytännön näkökohdilla, se olisi edellä mainitusta syystä 
ongelmallinen. 

2.6. Oikeudenkäyntiavustajan ja prosessiedunvalvojan palkkio (82 §) 
 
Vantaan käräjäoikeus katsoo, että oikeudenkäyntiavustajan ja edunvalvojan, jonka tuomioistuin on omasta 
aloitteestaan määrännyt oikeudenkäyntiä varten, tulisi saada palkkio valtion varoista. 
 
Oikeusministeriö: Holhoustoimilain 44 §:n mukaan päämies on vastuussa edunvalvojan palkkion suorittamisesta. 
Käräjäoikeuden ehdotus saattaisi johtaa siihen, että avun tarpeessa oleva ei itse hankkisi oikeudenkäyntiavustajaa 
tai edunvalvojaa, vaan jättäisi asian tuomioistuimen määrättäväksi, jolloin hän saisi palvelun ilmaiseksi. 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan lakiin ei tulisi ottaa säännöstä, joka ohjaisi tällaiseen toimintaan. Jos avun 
taipeessa oleva on varaton tai vähävarainen, hän voi saada oikeusapua oikeusapulain nojalla. 

2.7. Holhousasioiden rekisterin tietosisältö (65 §) 
 
Espoon maistraatti katsoo, että holhousasioiden rekisteriin olisi merkittävä myös sellaiset edunvalvonnat, joissa 
edunvalvoja on määrätty yksittäisen oikeustoimen suorittamista varten. 
 
Oikeusministeriö: Tehty seurantatutkimus ja valmistelun yhteydessä saatu palaute eivät antaneet aihetta siihen, 
että olisi ryhdytty harkitsemaan holhousasioiden rekisterin tietosisällön laajaa uudistamista. 

2.8. Edunvalvojan oikeus hakea päämiehensä kuolinpesään pesänselvittäjää 
 
Suomen Asianajajaliitto katsoo, että edunvalvojalle olisi annettava oikeus hakea päämiehensä kuolinpesään 
pesänselvittäjä ja sen jälkeen luovuttaa hallitsemansa päämiehen omaisuus pesänselvittäjän hallintoon. 
 
Oikeusministeriö: Asiaa harkittiin esitystä valmisteltaessa. Tuolloin päädyttiin siihen, että holhoustoimilain 59 
§:ssä annetaan edunvalvojalle riittävät mahdollisuudet luovuttaa hallussaan oleva omaisuus päämiehen kuoltua. Ei 
olisi asianmukaista, että edunvalvoja, jonka tehtävä on päättynyt päämiehen kuollessa, voisi panna vireille asian, 
joka koskee kuolinpesän hallintoa. Asia kuuluu pesän osakkaille. 

2.9. Velvollisuus hakea oikeustoimeen holhousviranomaisen lupa (34 §) 
 
Oikeusministeriö: Asiantuntijat ovat pitäneet muutosehdotuksia tarpeellisina eivätkä ole esittäneet niistä 
huomautuksia. Oikeusministeriön tietoon on muutoin tullut, että 34 §:n 13 kohdan e alakohta olisi tarpeen muuttaa 
kuulumaan seuraavasti: e) osuuksien hankkimista muussa kuin d alakohdassa tarkoitetuissa sijoitusrahastoissa, jos 
rahaston pääomasta rahaston sääntöjen mukaan vähintään kolme neljäsosaa on sijoitettuna g ^b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin talletuksiin, joukkovelkakirjoihin ja arvopapereihin; 
 
Perustelu: Sijoitusrahastolakia on vuonna 2004 muutettu muun muassa lisäämällä lakiin 71 a § (224/2004), jonka 
mukaan rahastoyhtiö saa siinä mainituin edellytyksin sijoittaa sijoitusrahaston varoja talletuksiin luottolaitoksissa. 
Holhoustoimilain 34 §:n 13 kohdan a alakohdassa varojen tallettamista Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa toimiluvan saaneeseen luottolaitokseen on pidetty sillä tavoin tumallisena sijoituksena, ettei edunvalvoja 
tarvitse siihen holhousviranomaisen lupaa. Johdonmukaisuuden vuoksi myös rahastoyhtiön tulisi voida sijoittaa 
rahaston varoja edellä mainittuihin talletuksiin ilman, että rahasto-osuuksien hankkiminen muuttuu luvanvaraiseksi. 
 
Professori Kangas katsoo, ettei edunvalvojalle tulisi lainkaan suoda mahdollisuutta leikkiä sijoittajaa päämiehen 
omaisuudella. 
 
Oikeusministeriö: Holhoustoimilain 37 §:n mukaan edunvalvojan on hoidettava päämiehen omaisuutta sillä 
tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia 
tarpeitaan. Edunvalvojan on lain 39 §:n mukaan säilytettävä omaisuus, jolla voi olla päämiehelle erityistä arvoa. 
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. Jotta edunvalvoja voi toimia näiden 
säännösten edellyttämällä tavalla, hänellä tulee olla käytössään sijoituskeinoja. Lupasäännöstöllä tähdätään mm. 
siihen, että sijoittamisessa käytettäisiin suhteellisen turvallisia vaihtoehtoja. 
 
2.10. Tilintarkastustehtävien siirtäminen toiseen maistraattiin (47 a §) 
 



 

 

Espoon maistraatti, Oulun maistraatti ja Vaasan maistraatti vastustavat ehdotettua säännöstä, jonka mukaan 
sisäasiainministeriön asetuksella voidaan säätää, että valvovan holhousviranomaisen on siirrettävä 
tilintarkastustehtäviä toisen holhousviranomaisen suoritettaviksi. Ehdotuksen katsotaan ilmentävän puutteellista 
tietämystä tilintarkastuksen merkityksestä valvontakeinona. Sen katsotaan myös heikentävän viranomaisten 
palvelua, koska asiakas ei aina tiedä, kenen viranomaisen kanssa hänen on asioitava. Työ sekä vastaanottavassa että 
lähettävässä holhousviranomaisessa voi ehdotuksen vuoksi lisääntyä. Vaasan maistraatin mukaan siirtopäätöksen 
tulisi perustua siirtävän maistraatin suostumukseen. Nyt sitä ei säännöksen mukaan tarvitse edes kuulla. 
 
Oikeusministeriö: Ehdotuksella pyritään tekemään mahdolliseksi holhousviranomaisten työn tasaaminen ja siten 
voimavarojen käyttö mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Ehdotus parantaa myös mahdollisuuksia 
voimavarojen säilyttämiseen alueilla, joilla väestö vähenee. Ne mahdolliset ongelmat, joita siirtoon liittyy, voidaan 
ottaa huomioon harkittaessa asetuksen antamista. Asianomaisten maistraattien kuuleminen ennen asetuksen 
antamista kuuluu hyvään hallintoon. Kuuleminen tulee käytännössä toteutumaan jo senkin vuoksi, ettei ministeriöllä 
ole tiedollisia edellytyksiä tehdä päätöstä siirrosta neuvottelematta asianomaisten maistraattien kanssa näiden 
tilanteesta. Silti ei luonnollisesti ole estettä sille, että kuulemisvelvoite niin haluttaessa lisätään säännökseen. 
 
3. Esityksen suhde sisäasiainministeriön tuottavuusohjelmaan 
 
Lakivaliokunta on tiedustellut, millä tavoin ehdotettu laki liittyy sisäasiainministeriön tuottavuusohjelmaan, jossa 
todetaan: "edunvalvonnan tarpeen tarkemman arvioinnin avulla voidaan karsia edunvalvontaan tulevien määrää". 
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Esityksellä ei ole suoraa yhteyttä mainittuun tuottavuusohjelmaan. Jos laki edunvalvontavaltuutukses-ta esityksen 
vaikutusarvioinneissa ennakoiduin tavoin hillitsee edunvalvontaan tulevien määrän kasvua, se osaltaan parantaa 
tuottavuusohjelman toteutumismahdollisuuksia. 
 
Oikeusministeriön tietojen mukaan tuottavuusohjelmassa pyritään siihen, että maistraatit nykyistä tarkemmin 
arvioivat sen, onko asiakas edunvalvonnan tarpeessa vai voidaanko hänen asiansa hoitaa keveämmin toimenpitein, 
esimerkiksi välitystilin, edunvalvontavaltuutuksen tai tavallisen valtuutuksen avulla taikka siten, että asianomaisen 
lähipiiri huolehtii asioista. Tällainen tarpeellisuusarviointi on holhoustoimilain hengen mukaista toimintaa. Lain 
perusajatuksiin kuuluu, että edunvalvonta on viimesijainen toimenpide, johon on turvauduttava vasta muiden 
keinojen ollessa riittämättömiä. 
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Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki edunvalvontavaltuutuksesta. Edunvalvonta-valtuutuksen 

avulla henkilö voisi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee 

sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan 

syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. 

Valtuuttaja määrittelisi itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Valtuutettu voitaisiin oikeuttaa 

edustamaan valtuuttajaa sekä tämän taloudellisissa asioissa että tämän henkilöä koskevissa 

asioissa. Valtakirja olisi tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti 

läsnä. Kun valtuuttaja on tullut pääasiallisesti kykenemättömäksi huolehtimaan valtuutuksen 

käsittämistä asioista, valtuutettu voisi pyytää holhousviranomaista vahvistamaan valtuutuksen. 

Valtuutus tulisi voimaan, kun holhousviranomainen on vahvistanut sen. 

Ehdotuksen mukaan holhousviranomaisen olisi valvottava valtuutetun toimintaa. Valtuuttaja 

voisi valtakirjaan otettavilla määräyksillä eräiltä osilta itse vaikuttaa siihen, missä laajuudessa 

valtuutetun toimintaa valvotaan. Jos valtuuttaja niin määräisi, valtuutettuun sovellettaisiin 

holhoustoimesta annetun lain säännöksiä, jotka koskevat päämiehen puolesta tehtävien 

oikeustoimien luvanvaraisuutta ja velvollisuutta antaa holhousviranomaiselle määräajoin tili 

tehtävän hoitamisesta. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutoksia holhoustoimesta annettuun lakiin. Hol-

housviranomaisen toimivaltaa laajennettaisiin koskemaan asioita, joissa on kysymys edunvalvojan 

tehtävän muuttamisesta tai määräämisestä lakkaamaan taikka edunvalvojan vapauttamisesta 

tehtävästään omasta pyynnöstään. Muutoksenhaku holhousviranomaisen päätöksiin edunvalvojan 

määräämistä koskevissa asioissa ehdotetaan uudistettavaksi. Oikaisukeinoksi tulisi asian 

saattaminen käsiteltäväksi käräjäoikeudessa. Edunvalvojan esteellisyyttä koskevia säännöksiä 

täsmennettäisiin. Säännöksiä, jotka koskevat edunvalvojan tekemään oikeustoimeen vaadittavaa 

holhousviranomaisen lupaa, tarkistettaisiin. Lakiin otettaisiin myös valtuussäännös, jonka mukaan 

sisäasiainministeriön asetuksella voidaan säätää, että holhousviranomaisten on siirrettävä 

tilintarkastustehtäviä toisten holhousviranomaisten suoritettaviksi. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan vähäisiä muutoksia oikeudenkäymiskaareen ja hal-

lintolainkäyttölakiin. 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ne on 

hyväksytty ja vahvistettu. Holhoustoimesta annetun lain säännös, joka sisältää valtuuden 

tilintarkastustehtävien siirtämistä koskevan sisäasiainministeriön asetuksen antamiseen, ehdotetaan 

kuitenkin tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun laki on hyväksytty ja 

vahvistettu. Myös ehdotetut muutokset oikeudenkäymiskaareen ja hallintolainkäyttölakiin ovat 
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tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lait on hyväksyttyjä 

vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten 

hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Yleisarvio esityksestä 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki edunvalvontavaltuutuksesta. Siinä on kyse 

Suomen oikeusjärjestyksessä täysin uudesta oikeudellisesta instituutiosta. 

jonka keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa se, että henkilö oikeustoimikelpoisena ollessaan 

etukäteen järjestää asioidensa hoidon sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun 

vastaavan seikan aiheuttaman toimintakyvyttömyyden varalta. Tarkoitusperältään 

edunvalvontavaltuutus siis rinnastuu nykyisen holhoustoimesta annetun lain (442/1999) mukaiseen 

edunvalvojan määräämiseen. Periaatteelliselta kannalta edunvalvontavaltuutus kuitenkin eroaa 

merkittävällä tavalla edunvalvojan määräämisestä, koska edunvalvontavaltuutuksessa vakuuttaja 

itse tuomioistuimen sijasta sekä määrää asioita hoitavan henkilön että rajaa niiden asioiden piirin, 

joita valtuutus koskee. Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi siis ulottaa oman itsenäisen 

tahtonsa vaikutuksia myös sellaiseen aikaan, jolloin hän ei muutoin enää kykene asioidensa hoitoa 

järjestämään ja ohjaamaan. Tällä tavoin tämän uuden oikeudellisen välineen käyttöön ottaminen on 

omiaan vahvistamaan yksilön itsemääräämisoikeutta. 

Edunvalvontavaltuutus on luonteeltaan yksityisoikeudellinen tahdonilmaisu, kuten sen 

nimikin antaa ymmärtää. Se tulee kuitenkin voimaan vasta, kun holhousviranomainen eli 

maistraatti on sen vahvistanut. Ehdotetussa laissa maistraatin tehtäväksi on myös annettu eri tavoin 

valvoa vakuuttajan toimintaa. Tätä valvontavelvollisuutta ei kuitenkaan ole muotoiltu niin laajaksi, 

että se hämärtäisi edunvalvontavaltuutukseen olennaisesti liittyvän henkilökohtaisen 

luottamussuhteen merkitystä valtuutuksen toimeenpanossa. Valvontavelvollisuuteen liittyy myös 

säännös, jonka mukaan maistraatin on erikseen vahvistettava valtuutuksen peruuttaminen, jos se 

on jo ehditty saattaa voimaan. Tällä tavoin laissa on varauduttu suojamaan vakuuttajaa paitsi 

valtuutetun väärinkäytöksiltä myös vakuuttajan itsensä suorittamilta oman etunsa vastaisilta 

toimenpiteiltä, joita hän saattaisi ymmärtämättömyyttään tehdä. Kaikkiaan edunvalvontavaltuu-
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tuksen yksityisoikeudellisiin peruspiirteisiin on valiokunnan mielestä sopivalla tavalla liitetty 

valtuuttujan edun turvaavia julkisen vallan valvontaelementtejä. 

Kuten hallituksen esityksen yleisperusteluista (s. 4) ilmenee, edunvalvontojen määrä on 

jatkuvasti noussut. Käräjäoikeuksissa esimerkiksi käsiteltiin vuonna 2000 loppuun noin 5 500 

asiaa, joissa oli kysymys edunvalvojan määräämisestä heikentyneen terveydentilan vuoksi. Vuonna 

2005 tämä luku oli jo 6 000. On myös selvää, että väestön ikääntyminen ja sen ikärakenteen 

painottuminen vanhusväestöön jatkuu. Kun vuonna 1990 Tilastokeskuksen väestötilaston mukaan 

13,5 prosenttia väestöstä oli yli 65-vuotiaita, niin vuonna 2005 tämä osuus oli 16 prosenttia. 

Tämän kehityksen odotetaan entisestään nopeutuvan, sillä ennusteen mukaan vuonna 2020 yli 65-

vuotiaiden osuus väestöstä on jo 23 prosenttia. Samalla odotettavissa oleva elinaika on koko ajan 

nousussa. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että myös toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden 

määrä lisääntyy. On arvioitu, että Suomessa on nykyään noin 110 000 lievästi, keskivaikeasti tai 

vaikeasti dementoitunutta henkilöä ja että vuosittain noin 11 000 sairastuu johonkin dementoivaan 

sairauteen.1 

Edellä esitettyyn viitaten lakivaliokunta pitää esityksen sisältämää ehdotusta 

edunvalvontavaltuutuksesta varsin tarpeellisena. Valiokunnan mielestä kyseessä on huolellisesti 

valmisteltu ehdotus uudenlaisesta oikeudellisesta välineestä, jolla yksilöt voivat itse varautua 

ikääntymisen mukanaan tuomiin ongelmiin ja jonka käyttöönotolle etenkin väestön ikärakenteen 

kehityksen valossa on myös painava yhteiskunnallinen tarve. 

Valiokunta korostaa tässä yhteydessä myös sitä, että mahdollisuudesta käyttää tällaista uutta 

oikeudellista välinettä on syytä tiedottaa tehokkaasti. Sääntelyn pääpiirteistä olisi valiokunnan 

mielestä aiheellista laatia erityinen opas, jossa ohjataan uuden lain hyödyntämiseen jokaisen omia 

tarpeita vastaavasti. 
 
 
 
 
 
Ks. Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna — Juva, Kati — Pirttilä, Tuula: Dementoituvan ihmisen oikeudellinen 
toimintakykyjä sen lääketieteellinen arviointi. Lakimies 6/2006, s. 942 ja siinä viitatut lähteet. 

Valtuutetun henkilöä koskevat perusratkaisut 

Edun vai vontavaltuutusta koskevan, 1. lakiehdotuksen mukaan valtuutetun on oltava nimetty 

henkilö. Oikeushenkilöä ei voida määrätä valtuutetuksi. Valiokunta on harkinnut tämän rajauksen 

aiheellisuutta mutta päätynyt lopulta puoltamaan hallituksen esityksessä ehdotettua sääntelyä. 

Valiokunnan mielestä tältä osin on kyse sellaisesta nyt perustettavaa uutta oikeudellista 

instituutiota koskevasta perusratkaisusta, jonka muuttaminen edellyttäisi huolellista 

perusvalmistelua ja siihen liittyvää selvitystyötä. On mm. ilmeistä, että valtuutettuina kyseeseen 

eivät voisi tulla mitkä oikeushenkilöt hyvänsä vaan esimerkiksi vain ne, jotka ennestään ovat 
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erityisen valvontajärjestelmän piirissä ja omaavat tällä tavoin jo valmiiksi tiettyä julkista 

luotettavuutta, kuten asianajotoimistot ja luottolaitokset. Mahdollisuus oikeushenkilön 

käyttämiseen valtuutettuna edellyttäisi valiokunnan arvion mukaan myös erityisääntelyä ainakin 

esteellisyyskysymyksistä sekä oikeushenkilön purkautumisen varalta. Kun 

edunvalvontavaltuutuksen käytöstä ja siihen liittyvistä erilaisista tarpeista ei vielä voi olla 

kokemusperäistä tietoa, ei hallituksen esityksessä omaksuttua rajausta ole tässä vaiheessa 

perusteita pitää myöskään sääntelyn yleisen toimivuuden kannalta ongelmallisena. Valiokunta 

huomauttaa, että jo ehdotetun lain mukaan on mahdollista muun muassa se, että vakuuttaja tekee 

talletuspankin notariaattiosaston kanssa sopimuksen omaisuutensa hoitamisesta ja 

edunvalvontavaltuutuk-sessa antaa valtuutetulle kelpoisuuden valvoa, miten pankki tehtävää 

hoitaa. 

Lakivaliokunnan mielestä oikeusministeriön on kuitenkin uuden lain seurantaa to-

teuttaessaan kiinnitettävä erityistä huomiota myös siihen, antavatko sen soveltamisko-kemukset 

aihetta tulevaisuudessa tarkistaa sääntelyä niin, että valtuutetuksi voitaisiin määrätä myös 

oikeushenkilö. 

Valiokuntakäsittelyn aikana on tullut esiin myös kysymys siitä, tulisiko edunval-

vontavaltakirja voida osoittaa nimetylle valtuutetulle "tai hänen määräämälleen". Jo la-

kiehdotuksen mukaan valtuuttaja voi kuitenkin nimetä varavaltuutetun siltä varalta, että valtuutettu 

tulee tilapäisesti estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä sekä toissijaisen valtuutetun, jos tällainen 

estyneisyys on pysyvää. Toissijaisia valtuutettuja voi olla useita. Niin ikään lakiehdotuksen 

mukaan on mahdollista määrätä edunvalvoja hoitamaan valtuutetun tehtäviä siksi ajaksi, kun tällä 

on tilapäinen este. Valiokunnan näkemyksen mukaan nämä säännökset ovat riittäviä turvaamaan 

valtuutuksen jatkuvuutta. 

Valiokunnan mielestä valtuutetulle annettavaan avoimeen mahdollisuuteen tulevaisuudessa 

määrätä joku tilalleen liittyisi myös periaatteellisia ongelmia. Kuten hallituksen esityksessä monin 

kohdin korostetaan, edunvalvontavaltuutus rakentuu korostetusti vakuuttajan ja valtuutetun 

henkilökohtaisen luottamussuhteen varaan. Tämän lähtökohdan kanssa sopisi huonosti yhteen se, 

että valtuutettu voisi — valtuuttajan ollessa kenties jo oikeustoimikelvoton — siirtää valtuuttajan 

hänelle uskomien tehtävien hoidon henkilölle, jota vakuuttaja ei ehkä toimintakykyisenä ollessaan 

olisi hyväksynyt. Erityisen ongelmallista tällainen mahdollisuus vakuuttajan tahdosta 

irtautumiseen olisi silloin, kun valtuutus on annettu valtuuttajan henkilöä koskevien asioiden 

hoitamiseksi. 

Valiokunta korostaa kuitenkin myös tässä yhteydessä, että edunvalvontavaltuu-tuksessa 

kyse on uudesta oikeudellisesta instituutiosta, josta ei vielä ole kokemuksia. Tämän vuoksi myös 
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edellä tarkasteltuun kysymykseen liittyviä sääntelytarpeita on syytä arvioida uudelleen, jos 

myöhemmin osoittautuu, että edunvalvontavaltuutuksien jatkuvuus ja toimivuus sitä käytännössä 

edellyttävät. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki edunvalvontavaltuutuksesta 
 

7 §. Todistuslausunto. Pykälässä säädetään valtakirjaan merkittävästä todistuslausu-masta. Sen 2 

momentin mukaan todistajien valtakirjaan merkitsemää todistusta siitä, että valtakirjaa tehtäessä 

on menetelty 6 §:n 1 momentissa tarkemmin säädetyllä tavalla, on pidettävä uskottavana, jollei 

esiinny seikkoja, jotka vähentävät sen ] aotettavuutta. 

Kuten hallituksen esityksen perusteluista (s. 20/11) ilmenee, tällaisella lausumalla on 

käytännössä tärkeä merkitys ennen muuta sen vuoksi, että holhousviranomaisen on 

edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevassa asiassa otettava pääsääntöisesti kirjallisessa 

menettelyssä kantaa siihen, onko valtakirja tehty laissa säädetyllä tavalla. Tähän nähden 

todistuksen uskottavuuden poistavat seikat on momentissa ilmaistu hieman epämääräisesti. Ottaen 

huomioon, että edunvalvontavaltuutusta vahvistettaessa todistuksen kirjoittamisajankohdasta voi 

olla kulunut jo hyvinkin pitkä aika, todistuksen luotettavuutta ei pitäisi voida kiistää kovin 

vähäisen epäilyn perusteella. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa momentin loppuosaa 

muutettavaksi niin, että todistus saa sille laissa säädetyn merkityksen, jollei ole perusteltua syytä 

epäillä sen luotettavuutta. Käsillä täytyy siis aina olla jokin konkreettinen tosiseikka, johon epäily 

todistuksen luotettavuudesta perustuu. 

10 §. Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo. Pykälän / momenttiin sisältyy perussäännös siitä, 

että edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun holhousviranomainen on sen vahvistanut. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyy puolestaan tätä koskeva poikkeus. Sen mukaan valtuutettu voi jo 

ennen valtuutuksen vahvistamista ryhtyä valtuutuksen perusteella sellaisiin toimiin, jotka ovat 

tarpeen valtuuttajan turvaamiseksi vahingoilta. 

Hallituksen esityksen perustelujen (s. 22/1) mukaan kyse on valtuutetulle annettavasta 

ennakollisesta toimivallasta siinä tapauksessa, että vahvistamismenettely on vasta käynnissä, 

mutta valtuuttajan etujen turvaaminen edellyttää kuitenkin kiireellisiä toimenpiteitä, joihin tämä ei 

voi itse ryhtyä. Lakivaliokunnan mielestä tällaisen ennakollisen toimivallan alkamisajankohta on 

säännöstekstissä syytä sitoa yksiselitteisesti todettavissa olevaan seikkaan. Toisaalta pelkkä 

toimien "tarpeellisuus" ei myöskään kovin hyvin kuvaa sitä, että kyse on poikkeuksellisesta 
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oikeudesta suorittaa valtuuttajan hyväksi toimia, joita voidaan pitää kiireellisinä hänen etujensa 

suojaamiseksi. 

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa momenttia muutettavaksi niin, että 

valtuutettu saa 1 momentissa säädetyn estämättä valtuutuksen vahvistamista haettu-aan ryhtyä 

valtuutuksen perusteella sellaisiin toimiin, jotka ovat välttämättömiä vakuuttajan turvaamiseksi 

vahingolta. 

/ / §. Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen. Pykälän 1 momenttiin sisältyy kolme-kohtainen 

luettelo niistä tapauksista, jolloin edunvalvontavaltuutus lakkaa olemasta voimassa. Sen / kohdan 

mukaan näin tapahtuu silloin, kun vakuutus peruutetaan ja peruuttaminen tulee 12 §:n 3 momentin 

mukaisesti voimaan. Mainitun lainkohdan mukaan peruutus tulee voimaan vasta 

holhousviranomaisen vahvistettua sen, jos peruutus toimitetaan edunvalvontavaltuutuksen 

voimaantulon jälkeen. 

Lakivaliokunnan mielestä kohdan sanamuodosta ei nyt selvästi ilmene, että se koskee sekä 

ennen valtuutuksen vahvistamista että sen jälkeen tapahtuvia peruutuksia ja että kohdan loppuosa 

viittaa vain viimeksi mainittuihin tapauksiin. Säännöksen selventämiseksi valiokunta ehdottaa 

kohdan sanamuotoa muutettavaksi niin, että edunvalvontavaltuutus lakkaa olemasta voimassa, kun 

valtuutus peruutetaan tai, jos peruuttaminen toimitetaan valtuutuksen voimaantulon jälkeen, kun 

peruuttaminen tulee 12 §:n 3 momentin mukaisesti voimaan. 

21 §. Edunvalvojan määrääminen valtuutetun tehtäviin. Valiokunta on tarkentanut pykälän / 

momentin sanamuotoa osoittamaan, että siinä tuomioistuimella tarkoitetaan nimenomaan 

käräjäoikeutta. 

31 §. Omaisuusluetteloa koskeva valtuutetun ilmoitus. Valiokunta on tarkistanut pykälää samalla 

tavoin kuin edellä 21 §:n 1 momenttia. 

44 Vakuuttajan oikeudenomistajan oikeus saada tietoja. Pykälän mukaan vakuuttajan kuoltua 

hänen oikeudenomistajallaan on oikeus saada tieto niistä holhousviranomaisen asiakirjoissa 

olevista vakuuttajaa koskevista tiedoista, jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 

(621 1999) mukaan olisi tullut antaa valtuuttajalle itselleen. 

Hallituksen esityksen perustelujen (s. 43 s.) mukaan myös pesänselvittäjällä tai testamentin 

toimeenpanijalla on samanlainen tiedonsaantioikeus, jos kuolinpesä on tällaisessa hallinnossa. 

Valiokunta ehdottaa, että näiden henkilöiden tiedonsaantioikeudesta otetaan pykälään 

nimenomainen säännös. Tämä on tarpeen erityisesti sen vuoksi, että osa pykälässä tarkoitetuista 

tiedoista saattaa olla salassa pidettäviä. 
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Ehdottamansa lisäyksen vuoksi valiokunta on myös tarkistanut pykälän otsikkoa. 
 
 
2. Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta 
 

34 §. Pykälän / momenttiin sisältyy luettelo niistä oikeustoimista, joita edunvalvoja ei voi 

päämiehensä puolesta tehdä ilman holhousviranomaisen lupaa. Momentin 13 kohdan mukaan 

ilman lupaa ei saa mm. vastiketta antamalla hankkia sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 

(579/1996) 2 §:ssä tarkoitettuja sijoituskohteita taikka osuuksia yhteisöissä. Kohtaan sisältyy 

kuitenkin seitsemän alakohtaa käsittävä luettelo poikkeuksista tähän kieltoon. Luettelon 

muutettavaksi ehdotetun e-alakohdan mukaan kielto ei koske osuuksien hankkimista tietyn 

tyyppisessä sijoitusrahastossa, jos rahaston pääomasta rahaston sääntöjen mukaan vähintään kolme 

neljäsosaa on sijoitettuna luettelon b ja c alakohdassa tarkoitettuihin joukkovelkakirjoihin ja 

arvopapereihin. 

Sijoitusrahastolakia (48/1999) on vuonna 2004 voimaan tulleella lailla muutettu lisäämällä 

siihen 71 a §. Sen mukaan rahastoyhtiö saa pykälässä erikseen mainituin edellytyksin sijoittaa 

sijoitusrahaston varoja talletuksiin mm. luottolaitoksessa, jonka kotipaikka on Euroopan 

talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Holhoustoimikin 34 §:n 13 kohtaan ehdotetaan nyt 

lisättäväksi uusi a-alakohta, jonka mukaan varojen tallettamista Euroopan talousalueeseen 

kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneeseen luottolaitokseen pidetään sillä tavoin turvallisena 

toimena, että edunvalvoja ei tarvitse siihen holhousviranomaisen lupaa. Sääntelyn 

johdonmukaisuus edellyttää, että myös rahastoyhtiön tulee voida sijoittaa varoja tällaisissa 

luottolaitoksissa oleviin talletuksiin ilman holhousviranomaisen lupaa. Tämän vuoksi 

lakivaliokunta ehdottaa, että pykälän 13 kohdan e-ala-kohtaan lisätään tämän mahdollistava 

säännös. 

47 a §. Pykälässä säädetään tilintarkastustehtävien siirtämisestä holhousviranomaisten välillä. Sen / 

momentin mukaan sisäasiainministeriön asetuksella voidaan säätää, että edunvalvojan toimintaa 

valvovan holhousviranomaisen on siirrettävä lain 56 §:ssä tarkoitettuja tilintarkastustehtäviä toisen 

holhousviranomaisen suoritettavaksi. Momentissa luetellaan lisäksi ne seikat, joista tällaisella 

asetuksella säädetään. 

Lakivaliokunnan mielestä ehdotettu säännös rinnastuu tarkoitusperiltään äskettäin 

toteutettuun uudistukseen, jossa rekisterihallintolain (166/1996) sekä eräiden muiden lakien 

muutoksilla tehtiin mahdolliseksi maistraattien erikoistuminen ja tiettyjen maistraatille kuuluvien 

tehtävien siirtäminen toisen maistraatin hoidettavaksi. Nyt esillä oleva säännös on valiokunnan 

mielestä soveltamisalaltaan tarkkarajainen. Se on myös suhteellisen suppea, koska se kattaa vain 
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säännöksessä tarkoitetut tilintarkastustehtävät. Valiokunta pitää ehdotettua siirtomahdollisuutta 

tarkoituksenmukaisena. Sen mielestä hyvään hallintoon kuitenkin kuuluu, että ennen 

siirtovelvollisuuden perustavan sisäasiainministeriön asetuksen antamista sekä tehtävän siirtävälle 

että sen vastaanottavalle holhousviranomaiselle varataan tilaisuus tulla kuulluksi. 

Käsitellessään edellä mainittua maistraattien toimivallan määräytymistä koskevaa 

hallituksen esitystä perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan, että kyseisten lakiehdotusten 

mukaisissa järjestelyissä ei ollut kyse toimivallan siirroista vaan tehtävien järjestelystä saman 

viranomaisen sisällä (ks. Pe VL 24/2006 vp). Perustuslakivaliokunta 
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katsoi kuitenkin hyvän hallinnon vaatimusten kannalta asianmukaiseksi, että maistraatin 

asiakkaalle annetaan tieto siitä, mikä maistraatti hänen asiansa käsittelee. Tähän viitaten 

lakivaliokunta ehdottaa, että nyt esillä olevan pykälän 2 momenttiin lisätään säännös, jonka 

mukaan tilintarkastustehtävän siirrosta on ilmoitettava asianomaiselle edunvalvojalle. 

Pykälän 3 momentin mukaan tilintarkastustehtävän siirtämistä koskevaan päätökseen ei saa 

hakea muutosta valittamalla. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tarkoituksena ei ole. että 

jokaisen siirrettävän tilintarkastustehtävän osalta tehtäisiin erillinen hallintopäätös. Tähän ei ole 

myöskään tarvetta, koska edellä esitetyn mukaisesti kyse on lähinnä viranomaisen sisäisestä 

tehtävien järjestelystä. Tämän vuoksi valiokunta on poistanut momentin tarpeettomana. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina 

ja 

että l . j a 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

seuraavasti: 
 
 
 
Valiokunnan muutosehdotukset 
 
 
 

1. 
Laki 

ed u n valvontavalta utuksesta 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 
 

Yleiset säännökset 

1—4 § 

(Kuten HE) 
 
 

2 luku 
 

Valtakirjan tekeminen ja edunvalvontavaltuutuksen antaminen 

5  ja  6  §  

(Kuten HE) 
 
 

7 §  
 

Todistuslausunto 

s 

Päätösehdotu
s 



 

 

(1 mom. kuten HE) 

Todistajien valtakirjaan merkitsemää todistusta siitä, että valtakirjaa tehtäessä on menetelty 

6 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, on pidettävä uskottavana, jollei ole perusteltua syytä epäillä 

sen luotettavuutta. 
 
 

8 j a 9 §  

(Kuten HE) 

3 luku 

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo, lakkaaminen ja peruuttaminen 

10 § 

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo (1 

mom. kuten HE) 

Valtuutettu voi / momentissa säädetyn estämättä valtuutuksen vahvistamista haet-tuaan 

ryhtyä valtuutuksen perusteella sellaisiin toimiin, jotka ovat välttämättömiä val-tuuttajan 

turvaamiseksi vahingolta. 

11 § 

Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen 

Edunvalvontavaltuutus lakkaa olemasta voimassa: 

1) kun valtuutus peruutetaan tai. jos peruuttaminen toimitetaan valtuutuksen voimaantulon 

jälkeen, kun peruuttaminen tulee 12 §:n 3 momentin mukaisesti voimaan; (2 ja 3 kohta kuten HE) 

(2—5 mom. kuten HE) 
 

12 ja 13 § 

(Kuten HE) 
 
 

4 luku 
 

Vakuuttajan ja valtuutetun asema 

14—20 § 

(Kuten HE) 
21 § 

 

Edunvalvojan määrääminen valtuutetun tehtäviin 

Jos valtuutettu on sairauden tai esteellisyyden vuoksi taikka muusta syystä tilapäisesti 

estynyt hoitamasta tehtäväänsä eikä vakuuttaja ole nimennyt varavaltuutettua, käräjäoikeus tai 

valtuutetun pyynnöstä holhousviranomainen voi määrätä edunvalvojan valtuutetun tehtäviin 

soveltaen, mitä holhoustoimesta annetussa laissa säädetään sijaisen määräämisestä edunvalvojalle. 

(2 mom. kuten HE) 
 



 

 

22 ja 23 § 

(Kuten HE) 
 
 

5 luku 
 

Edunvalvontavaltuutuksen ja sen peruuttamisen vahvistaminen ja rekisteröinti 

24—28 § 

(Kuten HE) 
 
 

6 luku 
 

Valtuutetun toiminnan valvonta 

29 ja 30 § 

(Kuten HE) 
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31 § 
 

Omaisuusluetteloa koskeva valtuutetun ilmoitus 

Edellä 30 §:ssä tarkoitetussa luettelossa valtuutetun on ilmoitettava, että hänen antamansa 

tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt mitään mainitsematta. Käräjäoikeus voi 

velvoittaa valtuutetun vahvistamaan ilmoituksensa käräjäoikeudessa valan tai vakuutuksen 

nojalla, jos holhousviranomainen sitä vaatii. 
 

32—37 § 

(Kuten HE) 

7 luku 
 

Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset 

38—40 § 

(Kuten HE) 

8 luku 
 

Erinäiset säännökset 

41—43 § 

(Kuten HE) 
 

44 § 
 

Vakuuttajan oikeudenomistajan ja kuolinpesän hallinnon oikeus saada tietoja 

Vakuuttajan kuoltua hänen oikeudenomistajallaan on oikeus saada tieto niistä hol-

housviranomaisen asiakirjoissa olevista valtuuttajaa koskevista tiedoista, jotka viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla olisi tullut antaa vainaittajalle itselleen. 

Sama oikeus on pesänselvittäjällä tai testamentin toimeenpanijall a , jonka hallinnossa 

vakuuttajan kuolinpesä on. 
 

45—50 § 

(Kuten HE) 
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2. 
Laki 

holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

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

momentti, 

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

13 kohta sekä 2 momentti, 45 §:n 3 momentti, 64 §:n 1 momentti, 73 §:n 3 momentti, 79 ja 81 §, 

83 §:n 1 momentti, 85—88 § ja 92 §:n 1 ja 2 momentti, sekä 

lisätään 15 §:ään uusi 3 momentti, 16 §:ään uusi 3 momentti, 17 §:ään uusi 4 momentti, 

jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, lakiin uusi 17 a ja 47 a §, 73 §:ään uusi 4 ja 5 

momentti, 76 §:ään uusi 2 momentti, 82 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 86 a ja 87 a § 

seuraavasti: 
 
 

2 luku 
 

Edunvalvojat 

13, 15—17, 17 aja 32 § 

(Kuten HE) 

34 § 

Jollei laissa toisin säädetä, edunvalvojalla ei ole oikeutta ilman holhousviranomaisen lupaa 

päämiehensä puolesta: 
 
 

(10 ja 11 kohta kuten HE) 
 
 

13) antaa rahalainaa tai vastiketta antamalla hankkia sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 

(579/1996) 2 §:ssä tarkoitettuja sijoituskohteita taikka osuuksia yhteisöissä lukuun ottamatta: 

(a—d alakohta kuten HE) 

e) osuuksien hankkimista muussa kuin d alakohdassa tarkoitetussa sijoitusrahastossa, jos 

rahaston pääomasta rahaston sääntöjen mukaan vähintään kolme neljäsosaa on sijoitettuna a, b ja 

c alakohdassa tarkoitettuihin talletuksiin, joukkovelkakirjoihin ja arvopapereihin; 

(f ja g alakohta kuten HE) 

(2 mom. kuten HE) 
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45 § (Kuten 

HE) 

6 luku 

Edunvalvojan toiminnan valvonta 

Valvova viranomainen 

47 a § 

Jos se on holhousviranomaisten työn tasaamiseksi tarkoituksenmukaista, 

sisäasiainministeriön asetuksella voidaan säätää, että holhousviranomaisen, joka 46 tai 47 §:n 

mukaan valvoo edunvalvojan toimintaa, on siirrettävä 56 §:ssä tarkoitettuja tilintarkastustehtäviä 

toisen holhousviranomaisen suoritettaviksi. Sisäasiainministeriön asetuksella säädetään 

tarkemmin tilintarkastustehtäviä siirtävistä ja vastaanottavista holhousviranomaisista, vuosittain 

siirrettävien tilintarkastustehtävien määristä sekä muutoin siirron toteuttamisesta. Ennen 

asetuksen antamista on sekä tilintarkastustehtävän siirtävälle että sen vastaanottavalle 

holhousviranomaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Vastuu valvonnasta säilyy siirrosta huolimatta muilta osin siirtävällä holhousvi-

ranomaisella. Tilintarkastustehtävän siirrosta on ilmoitettava asianomaiselle edunvalvojalle. 

(3 mom. poist.) 
 

64, 73, 76, 79 ja 81—83 § 

(Kuten HE) 

9 luku 

Holhoustoimen hallintoja muutoksenhaku holhousviranomaisen päätökseen 

Hallintoa koskevat säännökset 

85, 86, 86 a, 87, 87 a, 88 ja 92 § 

(Kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
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Helsingissä 31 päivänä tammmikuuta 2007 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen /sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk- 

Leena Harkimo /kok 
Anne Holmlund /kok 
Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps— 
Astrid Thors I x .  

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


