
Edunvalvonta ja 

edunvalvontavaltuutus
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Tiina Rintamäki-Ovaska, henkikirjoittaja



• aloitti toimintansa 1.1.2020 

• virasto syntyi, kun maistraatit, ja 

maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö ja 

Väestörekisterikeskus yhdistyivät yhdeksi 

virastoksi.

• holhousviranomainen

• valtakunnallinen toimivalta

• www.dvv.fi
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Digi- ja väestötietovirasto (DVV)

http://www.dvv.fi/


Edunvalvonnan tarkoitus

• Holhoustoimesta annettu laki sääntelee edunvalvojan määräämistä ja tehtäviä 

sekä holhousviranomaisen valvontaa (1.4.1999/442)

• Laki holhoustoimesta (1 §): 

‒ Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, 

jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi 

voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan

‒ Jos jonkun etua on valvottava muussa kuin taloudellisessa asiassa, 

holhoustoimi huolehtii siitä siltä osin kuin jäljempänä säädetään
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Holhoustoimilain mukainen edunvalvonta

• Valvoa sellaisen henkilön etua ja oikeutta, joka ei voi itse huolehtia 
asioistaan
- vajaavaltaisuuden (alaikäiset ja vajaavaltaiseksi julistetut täysi-

ikäiset)
- sairauden,
- poissaolon tai 
- muun syyn vuoksi. 

• koskee pääasiassa taloudellisten asioiden hoitoa

• päämies: henkilö, jonka asioita hoidetaan

• edunvalvoja: tehtävään määrätty asioiden hoitaja 
‒ tehtävään sopiva ja suostuva yksityinen henkilö, jolla on riittävä 

taito ja kokemus tai yleinen edunvalvoja (edunvalvontatoimistot)
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Edunvalvojan määräämisen edellytykset

• Edunvalvojan määrääminen edellyttää 3 kriteerin yhtäaikaista täyttymistä

1. täysi-ikäinen on esim. sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi 
kykenemätön huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista 
JA

2. hänen asiansa vaativat hoitoa JA
3. asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin

• Edunvalvoja voidaan määrätä, jos se henkilö, jonka etua olisi valvottava, ei 
tätä vastusta.

• Jos henkilö vastustaa, edunvalvoja voidaan kuitenkin määrätä, jos 
vastustamiselle ei hänen tilansa ja edunvalvonnan tarve huomioon ottaen ole 
riittävää aihetta.
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Edunvalvonnan tarve

• Edunvalvonta on viimesijaista!

• Edunvalvonnan tarvetta ei välttämättä ole, jos
‒ henkilö hoitaa itse asiansa muun tuen turvin 
‒ maksut hoituvat suoramaksuna 
‒ asiat hoituvat ns. luonnollisena asioiden hoitona moitteettomasti esim. 

omaisten/  läheisten avulla
‒ omaiset/ läheiset hoitavat asioita valtakirjalla tai tilinkäyttöoikeuksilla
‒ asiat hoituvat sosiaalitoimen välitystilimenettelyllä
‒ henkilö on tehnyt edunvalvontavaltuutuksen

• Edunvalvoja voidaan määrätä myös tiettyyn tehtävään (esim. kiinteistön 
myynti, perinnönjako).
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Miten edunvalvojan voi saada?

• DVV selvittää hakemuksen tai ilmoituksen perusteella tarvitseeko henkilö 

edunvalvontaa

• 1. Henkilö itse hakijana (Päätös DVV:ssa)

‒ Henkilön allekirjoittama oma hakemus

‒ Liitteeksi lääkärinlausunto

‒ DVV kuulee henkilökohtaisesti hakijaa

‒ DVV voi tehdä päätöksen, jos edellytykset täyttyvät (3 kriteeriä) ja henkilö 

ymmärtää asian merkityksen ja hän haluaa edunvalvojan
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2. Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä

HolTL 91 §: Joka on saanut tiedon edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä, voi 
vaitiolovelvollisuuden estämättä ilmoittaa asiasta holhousviranomaiselle, jonka tulee ryhtyä toimenpiteisiin 
edunvalvonnan tarpeen selvittämiseksi ja tehdä tarvittaessa käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan 
määräämiseksi.

- ilmoitus tehdään DVV:lle
o lomake; www.dvv.fi

- DVV hankkii tarvittavat selvitykset
o lääkärinlausunto, muut mahdolliset lausunnot, esim. sosiaalitoimesta
o kuulemiset (asianosainen ja läheiset) 
o edunvalvojan henkilön selvittäminen

DVV tekee tarvittaessa hakemuksen käräjäoikeudelle

- jos edellytykset eivät täyty, asia jätetään DVV:ssä sillensä ja siitä tiedotetaan 

ilmoittajaa

- Hakijoina Ko:lle voi olla henkilö itse, hänen edunvalvojansa, puolisonsa, vanhempi tai 

lapsi, muu läheinen ja Digi- ja väestötietovirasto 
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Lääkärinlausunnolla on korostunut merkitys

• Lääkärinlausunto ilmentää holhoustoimilain 8 §:n mukaista perustetta 

edunvalvojan määräämiselle (sairaus, heikentynyt terveydentila)

• Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 1999:51

• On myös DVV:n verkkosivuilla https://dvv.fi/edunvalvonta-asian-kasittely

• Oman hakemuksen yhteydessä hakija toimittaa

• Ilmoitussian yhteydessä holhousviranomainen pyytää

• Jos edunvalvontaan esitetty henkilö vastustaa edunvalvojan määräämistä, 

tulisi lääkärinlausunnosta ilmetä , edellyttääkö henkilön terveydentila 

edunvalvojan määräämistä vastustuksesta huolimatta

• Tarvitaan myös edunvalvojan tehtävän lakkauttamiseen ja muuttamiseen 

liittyen (esim. jos tehtävää halutaan laajentaa)
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Edunvalvonnan laajuus

1. Ns. tavallinen edunvalvonta

• Edunvalvoja edustaa päämiestään tämän omaisuutta ja taloudellisia 

asioita koskevissa oikeustoimissa 

• Velvollisuus huolehtia hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen 

järjestämisestä 

• Päämiehelle tarpeisiin ja muihin oloihin nähden kohtuulliset käyttövarat
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2. Toimintakelpoisuuden rajoittaminen 

‒ päämiehen kelpoisuutta tiettyjen oikeustoimien tekemiseen 

rajoitetaan

‒ päämies ei saa tehdä esim. sitoumuksia, joiden suorittaminen jäisi 

velaksi.

‒ käytetään vain silloin, kun ns. tavallinen edunvalvonta ei riitä 

turvaamaan päämiehen etuja

‒ tuomioistuin päättää

3. Vajaavaltaisuus

‒ alaikäinen tai henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu siten, 

että hänet on julistettu vajaavaltaiseksi

‒ toimintakelpoisuuden rajoittamisen äärimmäinen muoto

‒ vain, jos lievemmät rajoitukset eivät riitä turvaamaan etuja

‒ tuomioistuin päättää
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4. Henkilöä koskevat asiat

‒ tuomioistuimen päätös

‒ edunvalvojan kelpoisuutta rajoitettu niihin asioihin, joiden merkitystä 

päämies ei kykene itse ymmärtämään 
• esim. asumisen/ hoitopaikan järjestäminen

‒ edunvalvoja voi päättää asiasta, jos päämies ei sillä hetkellä, jolloin 

asiasta on päätettävä, kykene ymmärtämään sen merkitystä
• edunvalvojan päätösvalta on aina toissijaista, ts. jos päämies ymmärtää 

asian, hän päättää 

‒ ei ulotu korostetusti henkilökohtaisiin asioihin (esim. avioliitto, 

testamentin tekeminen)
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Huolenpito päämiehestä

• Lain 42 §:n mukaan: Täysi-ikäiselle määrätyn edunvalvojan tulee huolehtia 

siitä, että päämiehelle järjestetään sellainen hoito, huolenpito ja kuntoutus, jota 

on päämiehen huollon tarpeen ja olojen kannalta sekä päämiehen 

toivomukset huomioon ottaen pidettävä asianmukaisena

• Tämä koskee myös pelkästään omaisuuden ja taloudellisten asioiden 

hoitamiseen määrätyn edunvalvojan tehtävää
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Edunvalvojan tehtävät

• Tehtävän hoitaminen päämiehen edun mukaisesti

• Kirjanpitovelvollisuus 

• Tilintekovelvollisuus DVV:lle (omaisuusluettelo tehtävän alussa ja 

vuositili vuosittain) 

• Luvanvaraiset oikeustoimet (esim. kiinteistön/ asunnon myynti), DVV 

myöntää luvat edunvalvojan hakemuksesta

• Lahjoituskielto

• Edunvalvojan palkkio 
‒ peruspalkkio: 440 € tai 280 €, jos vuositulo 14 000 € tai sen alle ja varallisuus alle 18 

079,56 € 

‒ Lisäksi esim. omaisuudenhoitopalkkio: 2 % varallisuudesta, josta on vähennetty velat ja 18 

079,56 €. Varallisuutena ei oteta huomioon henkilökohtaisessa käytössä olevaa asuntoa. 
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Päämiehen asema

• Lain 14:n mukaan: Edunvalvojan määrääminen ei estä päämiestä itse 
vallitsemasta omaisuuttaan tai tekemästä oikeustoimia, jollei laissa toisin 
säädetä.

• Lain 37 §:n mukaan: Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta 
sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi 
ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Tässä tehtävässään 
edunvalvojan tulee tunnollisesti pitää huolta päämiehen oikeuksista ja edistää 
hänen parastaan. Edunvalvojan tulee ottaa hoidettavakseen kuuluva 
päämiehen omaisuus hallintaansa siltä osin kuin se on tarpeen tämän etujen 
suojaamiseksi.

• Lain 31.2 §: Jos päämiehellä on tili luottolaitoksessa, edunvalvojan tulee 
ilmoittaa laitokselle, kuka tai ketkä voivat nostaa tilillä olevia varoja.

• 38 §: Päämiehen vallintaan on jätettävä hänen tarpeisiinsa ja muihin 
olosuhteisiin nähden kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja.

21.6.2021 [Esittäjä, Esityksen nimi] 15



Päämiehen asema – itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen

• Edunvalvojan tulee kuulla päämiestään ennen tärkeän päätöksen tekemistä, 

lain 43 §: Ennen kuin edunvalvoja tekee päätöksen tehtäviinsä kuuluvassa 

asiassa, hänen on tiedusteltava päämiehensä mielipidettä, jos asiaa on tämän 

kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa 

hankaluutta.

• Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämies ei kykene ymmärtämään 

asian merkitystä. 

• Päämiehen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

• Ristiriitatilanteessa päämiehen oma mielipide on ratkaiseva, jos hän kykenee 

ymmärtämään asian merkityksen.
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Kuka edunvalvojaksi ja miten häntä 

valvotaan?

• Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa siihen 

suostumuksensa. Sopivuuden arvioinnissa huomioidaan edunvalvojaksi 

esitetyn taito ja kokemus sekä tehtävän laatu ja laajuus (5 §)

• Päämiehen mielipiteellä merkitystä, jos pystyy sen ilmaisemaan

• Yksityisen henkilön osalta tarkistetaan ulosottotiedot. Pystyttävä hoitamaan 

tehtävänsä ja huolehtimaan siihen liittyvät velvoitteensa.

• Yleinen edunvalvoja hoitaa tehtävää työnsä puolesta.

• Holhousviranomainen valvoo edunvalvojan toimintaa samalla tavalla on hän 

yksityinen henkilö tai yleinen edunvalvoja

‒ Omaisuusluettelo tehtävän alkaessa

‒ Vuosittainen tilintekovelvollisuus

‒ Tiettyjen, suurempien, oikeustoimien luvanvaraisuus
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Edunvalvontavaltuutus tulevaisuuden varalle

▪ Edunvalvontavaltakirja on edunvalvontaa joustavampi tapa 

järjestää asioiden hoito

▪ Sen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen 

varalta, että hän myöhemmin tulee sairauden, henkisen 

toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun 

vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan 

asioistaan.

▪ Määräykset annetaan edunvalvontavaltakirjassa

▪ Valtakirjan laatimisessa on suositeltavaa pyytää oikeudellista 

apua esim. oikeusaputoimistosta, pankista, asianajajalta

▪ Tulee tehdä silloin, kun vielä kykenee ymmärtämään valtakirjan 

merkityksen (oikeustoimikelpoisuus)
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Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen 

• tulee voimaan vasta, kun se vahvistetaan DVV:ssa

• Sitten, kun valtuutusta on tarpeen alkaa käyttää, valtuutettu toimittaa hakemuksen 

DVV:lle. Liitteeksi:

‒ alkuperäinen valtakirja (ei kopio tai skannattu) sekä 

‒ lääkärinlausunto valtuuttajan terveydentilasta (valtuutetulla on oikeus saada 

lääkärinlausunto valtuuttajasta)

• DVV selvittää täyttyvätkö valtakirjan muotovaatimukset ja vahvistamisen edellytykset

• DVV valvoo valtuutetun toimintaa

‒ Valtuutetun on annettava omaisuusluettelo

‒ Vuositilivelvollisuus vain, jos siitä on valtakirjassa maininta 

- DVV voi pyytää valtuutetulta tilin, jos siihen on syytä
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Valtuutuksen vahvistamisen edellytykset ja 

esteet

• Ennen valtuutuksen voimaantuloa pyritään saamaan riittävä varmuus siitä, 

että

‒ Kyseessä on edunvalvontavaltuutus

‒ Valtuuttaja on ollut kelpoinen tekemään valtakirjan

‒ Valtakirja täyttää muotovaatimukset

‒ Valtuuttaja on menettänyt kyvyn huolehtia itse asioistaan

‒ Valtuutettu ei ole kykenemätön tai sopimaton tehtävään

‒ Valtuuttajan asioiden hoitoa ei ole jo järjestetty edunvalvonnan avulla

• Valtuuttajan kuuleminen

• Tarvittaessa valtuuttajan läheisten kuuleminen

• Muu mahdollinen selvitys (holhousviranomaisella laaja tiedonsaantioikeus)
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Valtuutettu

• Luonnollinen henkilö (lain 3 §:n mukaan oikeushenkilöä ei voida määrätä tässä 
laissa tarkoitetuksi valtuutetuksi)

• Valtakirjassa nimettävä (delegointikielto)

• Voi olla useita valtuutettuja

• Varavaltuutettu 
‒ Henkilö, jonka valtuuttaja nimeää valtuutetuksi sen varalta, että 

varsinainen valtuutettu tulee sairauden tai esteellisyyden vuoksi taikka 
muusta syystä tilapäisesti estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä

‒ Tilapäinen järjestely

• Toissijainen valtuutettu
‒ Henkilö, jonka valtuuttaja nimeää valtuutetuksi sen varalta, että 

varsinainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan, luopuu siitä tai tulee 
pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtävää

‒ Pysyvä järjestely
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Missä asioissa valtuutettu voidaan oikeuttaa 

edustamaan valtuuttajaa?

Useimmiten:

• Taloudelliset asiat

• Henkilöä koskevat asiat (pl. 2 §:n mukaiset korostetusti henkilökohtaiset asiat esim. 

isyyden tunnustaminen, avioliittoon suostuminen, testamentin 

tekeminen/peruuttaminen)

• Molemmat edellä mainitut

• Valtakirjan laatijan toiveiden huomioiminen
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Valtuutetun toiminnan valvonta

• Holhousviranomaisen valvonta (velvollisuus omaisuusluettelon tekemiseen, 

mahdollinen tilintekovelvollisuus ja oikeustoimien luvanvaraisuus)

• Yksityisluonteinen valvonta – velvollisuus antaa selkoa tehtävästään muille 

läheisille (esim. toisille lapsille)

• Päätöstili - annetaan sille, jolla on oikeus omaisuuden vastaanottamiseen
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Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta löytyy 

verkkosivuiltamme

• https://dvv.fi/edunvalvontavaltuutus
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Kiitos!

Holhoustoimen yhteystiedot www.dvv.fi

• Sähköposti:

• DVV:n turvaposti

• holhous@dvv.fi

• Postiosoite

• Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

• Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin 

lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne tulee postittaa 

kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

• Puhelinnumero

• Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

• Palvelunumero 0295 536 256
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