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Tea Ylilonttinen 

EDUNVALVONTA 
- Päämiehen päätösvalta 

Opinnäytetyössä tutkitaan edunvalvontaa ja sen vaikutuksia päämiehen päätösvaltaan. 
Edunvalvonta on muuttunut vuosien saatossa paljon. Ensin oli suvun vallan aika, joka alkoi 1100-
luvulla ja väistyi pikkuhiljaa vuoteen 1898 mennessä, jolloin astui voimaan Holhouslaki. Vuonna 
1999 holhousviranomaisista tuli edunvalvojia ja holhottavista päämiehiä, kun laki holhoustoimesta 
astui voimaan. Suvun vallan aikana valvottiin varojen pysymistä suvulla, ei valvottavalla, kun 
nykyään päämiehen edun valvominen on ensisijainen tehtävä. 

Henkilö, joka ei pysty itse valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan esim. vaikean sairauden tai 
korkean iän vuoksi, voi tarvita edunvalvojan. Edunvalvojan tehtävä on huolehtia päämiehen 
omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Edunvalvonnassa olevilla päämiehillä on erilaisia 
oikeustoimikelpoisuuksia vaihdellen täydestä oikeustoimikelpoisuudesta aina vajaavaltaiseen. 

Edunvalvojan on tiedusteltava aina päämiehen mielipidettä, kun käsillä olevan asian voidaan 
katsoa olevan päämiehen kannalta tärkeä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa 
hankaluutta. Vaikka päämiehen mielipidettä pitää aina kysyä, voi edunvalvoja kuitenkin toimia 
päämiehen mielipiteen vastaisesti, jos se on päämiehen etu. Se, miten paljon päämiehellä on 
päätösvaltaa, on aina tapauskohtaista. Kaikki tapaukset tulee arvioida kulloisenkin tilanteen ja 
päämiehen edun mukaan. Päämiehen itsemääräämisoikeutta pyritään kunnioittamaan loppuun 
asti, mutta aina se ei kuitenkaan ole mahdollista.  
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Tea Ylilonttinen 

TRUSTEESHIP 
- Principal’s Decision Making Power 

In the thesis, trusteeship and its influence on a principal’s decision making power were 
researched. Trusteeship has changed a lot over the past years. First there was the time of family 
dominance, which started in the 12th century and faded away slowly by 1898, when the 
Guardianship Act came into effect. In 1999, the guardianship authorities became trustees and the 
wards became principals, as the Guardianship Services Act entered into force. In the times of 
family dominance it was overseen that the family´s assets stayed within the family, not with the 
controlled person, whereas nowadays the principal’s benefit is the primary task. 

A person who cannot by himself oversee his own benefits or take care of his own practical matters 
for example due to a difficult sickness or old age might need a trustee. The trustee’s responsibility 
is to take care of the principal’s property and financial matters. The principals in trusteeship have 
different competencies varying from full competency to incompetency. 

The trustee always has to inquire about the principal’s opinion when the matter in question can 
be seen to be important from the principal’s perspective and the hearing can happen without 
notable inconvenience. Even though the trustee always has to ask about the opinion of the 
principal, the trustee can act against the principal’s opinion in case it is for the principal’s benefit. 
It is always decided on a case to case basis how much decision making power the principal has. 
All cases have to be evaluated based on the situation and according to each principal’s benefit. 
The principal’s self-determination right will always be respected if possible. 
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1 JOHDANTO 

Teen opinnäytetyöni edunvalvontaan liittyen, Edunvalvonta – päämiehen päätösvalta. 

Kiinnostuin aiheesta, koska sain työharjoittelupaikan edunvalvontatoimistosta.  

Tarkastelen työssäni aihetta lain ja oikeuskirjallisuuden sekä oikeuskäytännön pohjalta.  

Aihe on mielestäni ajankohtainen, koska väestö ikääntyy ja mielenterveyden häiriöt sekä 

huumausaineiden väärinkäytökset lisääntyvät kaiken aikaa. Uskon myös, että ihmisillä 

on edunvalvonnasta tällä hetkellä hieman negatiivinen kuva. Tämä johtuu osin luultavasti 

siitä, että ihmiset eivät tiedä, mitä se todellisuudessa on. Ennen harjoitteluani ja opinnäy-

tetyötäni en minäkään tiennyt aiheesta juuri mitään.  Kerron työssäni, mitä tarkoittaa, kun 

joku on edunvalvonnassa eli päämiehenä ja miten se vaikuttaa hänen päätäntäval-

taansa.  

Lähteinä käytän lakeja, oikeustapauksia sekä edunvalvontaan liittyvää kirjallisuuttaa. 

Käyn lävitse myös vähän edunvalvonnan historiaa, jotta käytäntöjen muuttumisesta saisi 

hieman käsitystä. 
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2 EDUNVALVONNAN HISTORIAA 

Oletetaan, että suvun valta ajoittuu ennen 1100-1200-lukuja. Yksilö oli tällöin ensisijai-

sesti yhteisönsä jäsen ja vasta sitten itsenäinen persoona. Yhteisön muodosti tuolloin 

mies, vaimo ja lapset, mahdollisesti isovanhemmat ja palvelusväki. Erityistä keskusval-

taa ei tällöin vielä ollut tai se oli niin heikko, ettei se pystynyt asettumaan suvun yläpuo-

lelle. Sukuyhteisö päätti tuolloin sisäisestä oikeudenkäytöstään, eikä muut saaneet sii-

hen puuttua. Holhouksen alaisia olivat tuolloin alaikäiset lapset sekä naimattomat ja les-

kinaiset. Mielisairaus on kehittynyt holhouksen alaiseksi vasta myöhemmin.  Suvun val-

lan aikana holhouksen tarkoitus ei ollut holhottavan edun valvominen vaan omaisuuden 

pysyminen suvussa. Holhottavan omaisuutta ei myöskään tuolloin eroteltu holhoojan 

omaisuudesta. Ja holhooja sai nauttia holhottavan omaisuuden tuotosta.  Naisten asema 

oli tuolloin sukuyhteisön päätettävissä ja tämä tarkoitti sitä, että nainen oli oikeudellisesti 

epäitsenäinen ja edusmiehensä vallan alainen. Naimaton nainen oli isänsä eli naitta-

jansa holhouksen alainen ja naimisissa olevaa edusti hänen miehensä. Tällä toiminnalla 

ei kuitenkaan pyritty suojaamaan naisen omaa tai hänen puolisonsa/perheensä etua 

vaan naisen suvun etua. Äiti ei myöskään saanut olla isän kuoltua lastensa holhooja 

vaan holhoojaksi tuli seuraava isän puolen sukulainen. 1 

Ensimmäiset lait (maanlaki ja kaupunkilaki) tulivat Suomeen 1300-luvulla, jolloin Suomi 

oli vielä Ruotsin vaikutuksen alaisena. 1300-1500 lukujen välissä kuninkaan ja kirkon 

aseman vahvistuminen sekä ensimmäiset koko maata koskevien lakien kirjaukset alkoi-

vat siirtää valtaa pois suvuilta. Tapaoikeuksin uskotaan kuitenkin säilyneen toissijaisena 

oikeuslähteenä aina 1600-luvulle saakka. 2  

1600-luvulta aina vuoteen 1929 asti oli käytössä termi edusmiehisyys, joka tarkoitti sitä, 

että naimisissa olevan naisen omaisuuden käytöstä päätti mies ja naimattoman naisen 

omaisuutta hallitsi naittaja (naisen isä). 3 Ennen avioliittolakia nainen oli käytännössä 

koko elämänsä holhouksen alaisena. Avioliittolaki kumosi tämän järjestelyn vuonna 1929 

ja naiset pääsivät itse päättämään omaisuutensa käytöstä. 

                                                
1 Roiko-Jokela 2006, 32-34 ja 38 
2 Roiko-Jokela 2006, 34 ja 38 
3 Roiko-Jokela 2006, 24 
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Ruotsin vallan ajoilta aina holhouslain voimaan astumiseen 1898 asti, valvonta oli julki-

sella oikeudella mutta käytännössä holhousta ei valvonut kukaan. Niinpä suku siis käy-

tännössä, valvoi holhouksen toteutumista. 4 

1800-luvun loppupuolelta alkaen yhteiskunnan rooli päättäjänä ja holhoustoimenpiteiden 

toteuttajana on kasvanut samaan aikaan kuin suvun merkitys on pienentynyt. Vuoden 

1898 lain (holhouslaki) mukaan jokaiseen kuntaan piti perustaa alioikeuden avuksi hol-

housasioita varten holhouslautakunta. Se valvoi kihlakunnan- ja raastuvanoikeuksien 

holhouspäätösten toteutumista. Lautakunta valittiin kunnallishallinnossa, mutta sen kat-

sottiin olevan osa oikeuslaitosta. Uuden lain (laki holhoustoimesta) myötä 1999 lauta-

kunnat lakkautettiin ja tehtävät siirtyivät paikallisina holhousviranomaisina toimiville 

maistraateille eli kunnilta valtiolle. 5 Joilla ne ovat nykyäänkin. 

Vasta vuonna 1999 holhouksen tarkoitukseksi uuden lain myötä tuli korostaa päämiehen 

etua. Tätä enne ratkaisevaa oli lähinnä vajaavaltaisen omaisuuden pysyminen suvulla. 

Uusi laki holhoustoimesta korvasi vanhan holhouslain ja muutti samalla nimityksiä. Va-

jaavaltaisesta tuli päämies ja holhoojasta edunvalvoja. Uusilla nimityksillä yritettiin saada 

pois järjestelmän aiheuttamaa leimaa. 6 

Edunvalvonnassa on aina ollut kyse siitä, kuka tarvitsee edunvalvontaa. Heitä ei ole yh-

distänyt mikään yksittäinen tekijä, kuten ikä (lukuun ottamatta alaikäisiä) tai yhteiskun-

nallinen asema. Perusteet sille, kuka tarvitsee edunvalvontaa, ovat vaihdelleet eri aika-

kausina, mutta tiettyjä yhtäläisyyksiä on ollut nähtävissä. 7  

Varhaisyhteiskunnassa (perheiden vallan aika) ratkaisut tehtiin perheen tai suvun talou-

dellisten intressien, maineen tai kunnian turvaamisen pohjalta. Yhteiskunnan kehitys on 

muokannut edunvalvontajärjestelmää. Ennen oli suurperheitä, joissa jokainen hoiti teh-

tävänsä, ja myös heikoimmista pidettiin huolta, vaikkei tuolloin holhouksesta saatikka 

edunvalvonnasta vielä edes puhuttu. Myöhemmin suurperheet ovat hajonneet kaupun-

kien muodostumisen myötä ja toisista huolehtimisesta on tullut vaikeampaa, koska per-

heet ovat pienentyneet ja levittyneet eri kaupunkeihin. Silti suurperheiden ajoilta on jää-

nyt käytäntöön omaisten/lähimmäisten oikeus ehdottaa edunvalvonnan aloittamista, 

vaikka nykyisin omaiset voivat asua satojenkin kilometrien päässä. 8  

                                                
4 Roiko-Jokela 2006, 42, passim 
5 Roiko-Jokela 2006, 24 ja 48-49 
6 Roiko-Jokela 2006, 22-23 
7 Roiko-Jokela 2006, 6 ja 25 
8 Roiko-Jokela 2006, 27-29 
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Edunvalvonta on eriytynyt vuosisatojen aikana varsin itsenäiseksi ja erilliseksi järjestel-

mäksi, mutta silti sen yhteydet yhteiskunnan eri osa-alueisiin ovat varsin laajat. Edunval-

vontajärjestelmä sivuaa oikeus- ja hallintojärjestelmiä, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, va-

rallisuusoloja, perheen, naisen ja lapsen historiaa. Edunvalvonnan kehityksessä voidaan 

nähdä yhtäläisyyksiä koko yhteiskunnan kehityksestä. Esimerkiksi naisten aseman muu-

tos yhteiskunnassa, on nostanut heidät pois automaattisesta holhouksen alaisuudesta, 

kun taas esim. miljonäärivanhukset ovat päämiesten joukossa, eikä heidän omaisuudes-

taan huolehdi enää suku. 9 

 

                                                
9 Roiko-Jokela 2006, 29-30 
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3 YLEISTÄ EDUNVALVONNASTA 

3.1 Edunvalvonnan tarve 

Henkilö, joka ei pysty itse valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan esim. vaikean sai-

rauden tai korkean iän vuoksi, voi tarvita edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun. 

Edunvalvoja määrätään kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti muulla tavalla 

hoidetuksi. Edunvalvojan määrää aina maistraatti tai tuomioistuin. Edunvalvoja voi olla 

yksityishenkilön läheinen/omainen tai maistraatin tai käräjäoikeuden määräämä yleinen 

edunvalvoja. 10 

Edunvalvontavaltuutettu on aina yksityishenkilö, jolle valtuuttaja on toimintakyvyn heik-

kenemisen varalta (esim. ikääntyminen) tehnyt edunvalvontavaltuutuksen. 11 

3.2 Edunvalvonnan tarkoitus 

Edunvalvonnan tarkoituksena on päämiehen etujen suojaaminen, esim. väärinkäytök-

siltä, joita hän ei sairautensa vuoksi kykene havaitsemaan, tai häneltä itseltään epäedul-

listen oikeustoimien tekemiseltä. Edunvalvonnan tarkoituksena ei ole hankaloittaa pää-

miehen elämää ja sen pitäisikin näkyä arjessa mahdollisimman vähän. Toki edunvalvon-

nalla vaikutetaan aina päämiehen elämään, mutta sen pitäisi näyttäytyä vain positiivi-

sena asiana. Edunvalvonnan avulla pyritään siis turvaamaan päämiehen oikeudet.  

3.3 Edunvalvontaan hakeminen 

Edunvalvonnan aloittamista voi hakea henkilö itse, jos hän huomaa terveydentilansa 

heikkenevän niin, että hän tarvitsee edunvalvojan tukea ja apua. Hakemus tehdään kir-

jallisesti maistraatille ja siihen on liitettävä lääkärin lausunto, josta käy ilmi, että henkilö 

on pätevä antamaan suostumuksensa edunvalvojan määräämiselle. Maistraatti kuulee 

hakijaa vielä henkilökohtaisesti.12  

                                                
10 Oikeus.fi C 2018 
11 Oikeus.fi C 2018 
12 Oikeus.fi B 2018 
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Hakemuksen voi tehdä myös henkilön itsensä lisäksi tämän äiti, isä, aviopuoliso, lapsi 

tai muu läheinen. Tällöin kirjallinen hakemus tehdään käräjäoikeudelle. Myös maistraatti 

voi tehdä hakemuksen.13 

 

                                                
13 Oikeus.fi B 2018 
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4 EDUNVALVONTAA KOSKEVA SÄÄNTELY 

4.1  Yleistä 

Edunvalvontaa sääntelee laki holhoustoimesta. Holhl:n 1 §:n mukaan tarkoituksena on 

valvoa sellaisten henkilöiden etua, jotka eivät itse vajaavaltaisuuden, sairauden, poissa-

olon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan.  

Vajaavaltainen on alle 18-vuotias henkilö eli alaikäinen lapsi, tai täysi-ikäinen (18-täyttä-

nyt) vajaavaltaiseksi julistettu henkilö.  

Vaikka henkilö ei olisi vajaavaltainen voi hän tarvita tukea asioidensa hoitamiseen ja 

hänelle voidaan määrätä edunvalvoja. Jos tämä ei yksin riitä turvaamaan henkilön etua, 

voidaan hänen kelpoisuuttaan joutua rajoittamaan holhoustoimilain mukaan. 

4.2 Kuka voi olla edunvalvoja 

Alaikäisen edunvalvojana on yleensä hänen huoltajansa, ellei Holhl:ssa muuta määrätä. 

Tarvittaessa tuomioistuin voi kuitenkin vapauttaa huoltajan tästä tehtävästä tai määrätä 

siihen jonkun muun.  

Holhl:n (8 § ja 12 §) mukaan täysi-ikäisen edunvalvojan määrää tuomioistuin tai joissakin 

tapauksissa holhousviranomainen eli maistraatti. 

Edunvalvoja voi olla, joko oikeusapu- ja edunvalvontapiirin edunvalvontatoimiston tai 

muun palveluntuottajan yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on antanut siihen 

suostumuksensa. 14 Edunvalvojana ei voi toimia vajaavaltainen, näin ollen ei myöskään 

alaikäinen.  

  

                                                
14 Maistraatit B 2018 
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4.3 Milloin edunvalvoja voidaan määrätä 

Holhl:n 8 § mukaan tuomioistuin voi määrä edunvalvojan täysi-ikäiselle, joka sairauden, 

henkisen toimintakyvyn häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun syyn 

vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itsestään ja varallisuu-

destaan. Eivätkä asiat tule muilla tavoin asianmukaisesti hoidetuiksi.  

Edunvalvoja voidaan määrätä siitä huolimatta, että se, jonka etua pitäisi valvoa, vastus-

taa tätä, jos vastustamiselle ei ole aihetta hänen tilansa ja edunvalvonnan tarve huomi-

oon ottaen.  

Jos taas kyseessä on lapsi eli alle 18 vuotias, hänelle määrätään edunvalvoja Holhl:n  

7 § mukaan yleensä silloin, jos hänen vanhempansa ovat kuolleet. Holhl:n 10 § mukaan 

alaikäiselle voidaan määrä edunvalvoja myös silloin, jos lahjakirjassa tai testamentissa 

on määrätty, että omaisuus on uskottava muun kuin hänen nykyisen edunvalvojansa 

hoidettavaksi. 
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5 OIKEUSTOIMIKELPOISUUS JA SEN RAJOITUKSET 

5.1 Oikeuskelpoisuus 

Jokainen ihminen on syntymästään lähtien oikeuskelpoinen. Se merkitsee sitä, että voi 

olla sekä oikeuksien, että velvollisuuksien kohteena. Ainoa edellytys on, että on elossa. 

Oikeuksia ja velvollisuuksia ei pysty siirtämään toiselle osapuolelle.  Oikeuskelpoisuutta 

ei myöskään voi poistaa tai rajoittaa, mutta oikeudellinen toimintakyky voi vaihdella täy-

sivaltaisesta vajaavaltaiseen. 15 

5.2 Oikeustoimikelpoisuus 

Oikeudellisella toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön kykyä ryhtyä sellaisiin tekoihin, joilla 

voi olla oikeudellinen merkitys. Oikeustoimikelpoisuus eroaa oikeuskelpoisuudesta sillä, 

että oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa. Myöskään kaikki täysivaltaisuuden saa-

vuttaneet luonnolliset henkilöt, eivät ole automaattisesti oikeustoimikelpoisia. 16 

Oikeudellinen toimintakyky jakaantuu aina oikeustoimikelpoisuuteen ja oikeudelliseen 

vastuunalaisuuteen. Oikeustoimikelpoisuudella tarkoitetaan henkilön kelpoisuutta osal-

listua oikeus-, hallinto- ja prosessitoimiin eli vaikkapa lainan ottamiseen tai omaisuuden 

myyntiin. Tämä kelpoisuus on välttämätön, jotta voi elää yhteiskunnassa. Yleensä tämä 

oikeustoimikelpoisuus alkaa sinä päivänä, jolloin ihminen tulee täysi-ikäiseksi, eli tällä 

hetkellä täyttäessään 18 vuotta. Saavuttaessaan oikeustoimikelpoisuuden, tulee ihmi-

sestä täysivaltainen, jolloin hän saa hallita itseään ja omaisuuttaan. Oikeustoimikelpoi-

suus voi siis puuttua ihmiseltä johtuen, joko vajaavaltaisuudesta, toimintakelpoisuuden 

rajoituksesta tai siitä, että hänen ymmärryksessään on puutteita, joko sairauden tai tila-

päisen häiriön vuoksi. Oikeudellinen vastuu ei edellytä täysivaltaisuutta. Siviilivastuu-

seen saattaa joutua, jo alle 10-vuotias, mutta rikosvastuu alkaa vasta 15-vuotiaana. 17 

 

                                                
15 Tornberg & Kuuliala 2015, 341-342 
16 Tornberg & Kuuliala 2015, 342 
17 Tornberg & Kuuliala 2015, 343-346 
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5.3 Oikeustoimikelpoisuuden rajoittaminen 

Holhl:n 18 § mukaan täysi-ikäisen oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa, jos hän ei 

pysty huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen toimeentulonsa tai muut tärkeät 

edut ovat tämän vuoksi vaarassa. Pelkkä edunvalvojan määrääminen ei riitä turvaamaa 

kyseisiä asioista. Tuomioistuin voi rajoittaa henkilön toimintakelpoisuutta määräämällä, 

että: 1) hän voi tehdä tiettyjä oikeustoimia tai hallita tiettyä omaisuuttaan vain yhdessä 

edunvalvojan kanssa; 2) hänellä ei ole kelpoisuutta tehdä tiettyjä oikeustoimia tai oi-

keutta hallita tiettyä omaisuuttaan; taikka 3) hänet julistetaan vajaavaltaiseksi. 

Ketään ei saa julistaa vajaavaltaiseksi, jos muut 1 momentissa mainitut toimenpiteet 

riittävät turvaamaan hänen etunsa. 

Toimintakelpoisuutta ei saa muutenkaan rajoittaa enempää kuin asianomaisen edun 

suojaamiseksi on tarpeen. Rajoitusta ei saa ulottaa koskemaan sellaista oikeustointa, 

jonka tekemiseen vajaavaltaisella on lain mukaan kelpoisuus. Tuomioistuin voi kuiten-

kin painavista syistä rajoittaa asianomaisen oikeutta määrätä siitä, minkä hän on 

omalla työllään ansainnut päätöksen antamisen jälkeen.  

5.4 Vajaavaltaiseksi julistaminen 

Vajaavaltaiseksi julistaminen on aina viimesijaisin ja äärimmäisin keino, kun mikään 

muu ei ole riittänyt.  

Jotta vajaavaltaiseksi voi julistaa tulee seuraavien kolmen edellytyksen täyttyä; 1) Hen-

kilö on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan; 2) Hänen varallisuusase-

mansa, toimeentulonsa tai muut tärkeät edut ovat vaarassa; 3) Lievemmät suojakeinot 

henkilön suojaamiseksi eivät riitä. Kaikkien edellä mainittujen kohtien on siis täytyt-

tävä.18  

Suomessa oli vuonna 2017, 71 884 päämiestä. Heistä täysi-ikäisiä oli 59 194. Vastaa-

vat luvut olivat 10 vuotta sitten, eli 2007, 59 250, joista täysi-ikäisiä 46 494. Päämiesten 

määrä on kasvanut yli 10 000:lla 10 vuodessa.19 Edunvalvontaa eivät kaipaa enää vain 

                                                
18 Minilex A 2018 
19 Maistraatit A 2018 
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muistisairaat vanhukset vaan myös nuoret, jotka kärsivät mielenterveys ja päihdeongel-

mista20.  

Esimerkkitapauksia 

Korkeimman oikeuden tapaus 2009:7 on esimerkki, jossa päämies vastustaa edunval-

vontaa. Hänen terveydentilansa vuoksi sillä ei jutun loppuratkaisussa ole kovinkaan 

paljon merkitystä. Tulos on kuitenkin sen mukainen, johon hän on toimillaan pyrkinyt 

ennen terveydentilansa heikentymistä ja myös hänen nykyisen mielipiteensä mukai-

nen. Päämiehen itsemääräämisoikeutta pitää kunnioittaa mahdollisimman pitkälle, jos 

se vain suinkin on mahdollista.  

KKO:2009:7 

A, jolla oli huomattava omaisuus, oli heikentyneen terveydentilansa 

vuoksi kykenemätön hoitamaan varallisuuttaan koskevia asioita. A vas-

tusti edunvalvojan määräämistä. Koska hänen omaisuutensa hoito oli 

muutoin järjestetty, niin ettei hänen etunsa vaarantuneet, edunvalvojan 

määräämiselle ei ollut riittävää aihetta.   

Hyvinkään maistraatti oli käräjäoikeuteen toimitetussa hakemuksessa vaatinut, että 

A:lle määrätään edunvalvoja. A:n tulot koostuivat eläketuloista ja pääomatuloista. A 

omisti yksin ja yhdessä aviopuolisonsa kanssa omakotitalokiinteistön, kolme kesämök-

kiä ja pankin omaisuusraportista ilmenevät sijoitusomaisuudet ja ulkomaiset sijoitukset. 

Terveydentilansa vuoksi A ei kyennyt valvomaan etuaan taikka huolehtimaan varalli-

suuttaan koskevista asioista, minkä vuoksi hänen tärkeät etunsa olivat vaarassa. A:n 

vastustamiselle ei ollut riittävää aihetta hänen terveydentilansa huomioiden. 

A:n vastauksessa hän vastusti edunvalvojan määräämistä ja vaati, että hakemus hylä-

tään, koska hänen taloudelliset asiansa olivat kaikilta osin hoidossa. A:n sijoitukset 

vaativat osaamista ja olivat näin ollen salkunhoidossa. Yhteisomistuksessa olevat kiin-

teän omaisuuden määräämistoimet vaativat omistajien yksimielisyyden.  

                                                
20 Välimäki 2013, 3 
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A:n lapset D, E ja F vaativat myös hakemuksen hylkäämistä. He olivat järjestäneet A:n 

taloudellisten asioiden hoidon niin, ettei tarvetta viralliseen puutumiseen ollut. Lapsi C 

puolestaan oli maistraatin puolella.  

Käräjäoikeus katsoi päätöksessään, että A:n terveyden tila oli heikentynyt. Mutta A:n 

pitkään tunteneen ja hänen asioita hoitaneen sijoitusrahaston johtajan kuulemisen pe-

rusteella A:n osakesijoitukset ja sijoitusrahasto-osuudet olivat pankin hoidettavana ei-

vätkä ne vaatineet erityistoimia vaan tilanne voi säilyä ennallaan. Myöskään yhteis-

omistuksessa olevien kiinteistöjen hoito ei vaatinut toimenpiteitä, johon edunvalvoja 

voitaisiin määrätä. Asiassa sovellettiin Holhl:n 8 §:ää. Käräjäoikeus siis hylkäsi hake-

muksen, koska edellytyksiä edunvalvojan määräämiselle ei ollut.  

Juttu eteni hovioikeuteen ja siitä vielä korkeimpaan oikeuteen. Päätös pysyi kuitenkin 

muuttumattomana, koska kaikki todistukset puhuivat sen puolesta, että A:n omaisuus 

tulee muutenkin hoidetuksi asianmukaisesti, eikä näin ollen mitään tarvetta edunval-

vonnalle ole. A:n poika E, joka on asianaja, on A:n pyynnöstä selvittänyt A:n sijoitusva-

rallisuuden hoitoa. E on myös saanut A:lta valtuutuksen tämän juoksevien raha-asioi-

den hoitoon ja mahdollisuuden seurata tämän tilinkäyttöä. E saa säännöllisesti myös 

tietoa pankista A:n taloudellisista asioista ja sijoituksista sekä niissä tapahtuvista muu-

toksista. Tarvittaessa E voi myös avustaa A:ta taloudellisessa päätöksenteossa. 

Tapauksesta ilmenee hyvin, että vaikka henkilön terveydentila huomioon ottaen, on 

selvää, että henkilö tarvitsisi edunvalvontaa, voi hänen asiansa olla niin hyvin hoi-

dossa, ettei tarvetta edunvalvojan määräämiselle ole. Tulevaan edunvalvonnan tarpee-

seen esim. tulevien sairauksien varalta voi varautua tekemällä valtuutuksen, jonka mu-

kaan asioita voidaan hoitaa, jos henkilön terveyden tila heikkenee.  
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Korkeimman oikeuden tapaus 2005:2 on esimerkki, jossa päämies vastustaa vajaaval-

taiseksi julistamista. Pelkästään se, että päämiestä on hankala tavoittaa ja hän on yh-

teistyöhaluton, ei riitä perusteeksi vajaavaltaiseksi julistamiselle.   

KKO:2005:2 

A, jolle oli määrätty edunvalvoja, oli sairautensa takia kykenemätön huo-

lehtimaan taloudellisista asioistaan. A:ta vaadittiin julistettavaksi vajaaval-

taiseksi. Pelkästään sen vuoksi, että A oli haluton toimimaan yhteistyössä 

edunvalvojan kanssa ja että A:ta oli vaikea tavoittaa, hänen varallisuus-

asemansa ja tärkeiden etujensa ei katsottu olevan vaarassa.  

Oulun maistraatin hakemuksessa lääketietteellisen selvityksen mukaan A oli sairasta-

nut skitsofreniaa vuodesta 1964 ja oli ollut hoidettavana psykiatrisessa sairaalassa 

useista kymmeniä kertoja. Hoitaneiden lääkäreiden mukaan A:n voitiin katsoa olevan 

täyttä ymmärrystä vailla. A oli kykenemätön hoitamaan taloudellisten asioiden ohella 

myös käytännön asioista ja huolehtimaan itsestään. 

18 vuotta A:n edunvalvojana toiminut X oli sitä mieltä, ettei pelkkä edunvalvojan mää-

rääminen enää riittänyt turvaamaan A:n etuja. Oli tulossa 7 kuolinpesää, joihin A on 

osallisena, ja jotka olisi selvitettävä ja jaettava. Myös A:n asumismuoto ja paikka vaati-

vat uusia järjestelyitä.  

A:n läheisten lausumat olivat paljon myönteisempiä. He olivat olleet paljon yhteydessä 

A:n ollessa laitoshoidossa. Tosin sisar kertoi myös kotona asumisjaksoissa olleen pit-

kiä aikoja, jolloin hän ei saanut A:han yhteyttä. A ei myöskään ollut päästänyt ketään 

asuntoonsa, vaikka asumisolot olivat olleet epäinhimilliset, koska mm. vettä ei ollut tul-

lut asuntoon yhdeksään kuukauteen.  

Käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat, että holhoustoimilain lievemmät edunvalvontakei-

not eivät enää riittäneet suojaamaan tarpeeksi A:ta, joten hänet julistettiin vajaaval-

taiseksi. 

Korkein oikeus oli aisoista toista mieltä. Vaikka A oli lääketieteellisen selvityksen mu-

kaan kykenemätön hoitamaan taloudellisia asioitaan, ei hänen varallisuus asemansa, 

toimeentulonsa tai muut tärkeät edut olleet vaarassa. Vaikka A on yhteistyöhaluton ja 
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välillä ”karkumatkoilla” niin, ettei häneen saa yhteyttä, se ei estä edunvalvojaa teke-

mästä oikeustoimia hänen puolestaan, Holhl:n 29 § 1 momentti mukaan. Maistraatti ei 

näyttänyt toteen, miten A:n edut olisivat enemmän vaarassa ilman vajaavaltaiseksi ju-

listamista. Päämiestä tulee aina kuulla häntä koskevassa asiassa, jos se vain on mah-

dollista, oli päämies sitten vajaavaltainen tai ei. Mutta, jos päämiestä ei tavoiteta, on 

edunvalvojalla oikeus tehdä oikeustoimia päämiestä kuulematta, vaikka hänen kelpoi-

suuttaan ei olisi rajoitettu. Näiden syiden vuoksi korkein oikeus kumosi hovioikeuden 

päätöksen, eikä A:ta julistettu vajaavaltaiseksi.  

Vajaavaltaiseksi julistetaan nykyään harvoin. Vuonna 1999 päämiehiä oli Suomessa 

17 964. Uusia vajaavaltaisia julistettiin sinä vuonna 25 ja toimintakelpoisuutta rajoitettiin 

osittain viideltä. Vastaavat luvut vuonna 2017 olivat yhteensä 71 884 päämiestä, uusia 

vajaavaltaisia julistettiin kaksi ja toimintakelpoisuuden osittaisia rajoituksia tehtiin yksi.21 

Tavallinen tukeva edunvalvonta riittää lähes kaikissa tapauksissa, eikä rajoituksiin ole 

tarvetta22.  

Löydettyjen lukujen ja esimerkkitapauksien pohjalta uskoisin, että vähimmän puuttumi-

sen periaate toteutuu hyvin. Vajaavaltaiseksi julistaminen on aina viimesijaisin keino ja 

sitä tunnutaan noudattavan hyvin.  

                                                
21 Maistraatit A 2018 
22 Kyllönen 2011, 15 
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6 PÄÄMIEHEN OIKEUDET 

Päämiehen itsemääräämisoikeutta tulisi aina kunnioittaa ja hänen tulisi saada päättää 

omista asioistaan mahdollisimman pitkälle. Mutta, jos päämiehen edut ovat vaarassa, 

voidaan toimia hänen tahtonsa vastaisesti. Päämiehen itsemääräämisoikeutta ei kuiten-

kaan tule kokonaan sivuuttaa, vaan toimia mahdollisimman vähän hänen oikeuksiaan 

loukaten. 23  

Edunvalvonnan perusperiaatteet ja perusta ovat Euroopan neuvoston suosituksen 1999 

Rec 4 mukaan:  

 - ihmisoikeuden ja ihmisarvon kunnioitus 

 - päämiehen etujen ja hyvinvoinnin ensisijaisuus 

 - välttämättömyyden periaate, eli lievimmän riittävän keinon valinta 

 - ja suhteellisuuden periaate. 24 

6.1 Täysivaltaisen oikeudet 

Täysivaltainenkin voi olla edunvalvonnassa, silloin on kaksi vaihtoehtoa. Joko päämie-

helle on määrätty erityinen tai yleinen häntä tukeva edunvalvoja. Erityinen edunvalvoja 

on aina määrätty jotain tiettyä juttua/oikeustoimea varten, kun taas yleinen hoitaa kaikki 

edunvalvontaan kuuluvat tehtävät. 25 Tukevassa edunvalvonnassa olevalla päämiehellä 

on kaikki oikeudet tehdä oikeustoimia, mitään ei ole suljettu pois. Tämä on siis edunval-

vonnan lievin muoto. 

Toinen vaihtoehto on erityinen tai yleinen yhteistoimiva edunvalvoja. Tällöinkään pää-

miehen toimintakelpoisuutta ei ole ollenkaan rajoitettu, mutta hän voi tehdä oikeustoimia 

vain yhdessä edunvalvojan kanssa. Tämä on astetta kovempi edunvalvonta muoto.26  

Täysivaltaisella edunvalvonnassa olevalla on siis käytännössä täysi oikeustoimikelpoi-

suus. Huomioitavaa on kuitenkin se, että jos ihminen tarvitsee edunvalvontaa, on hänen 

                                                
23 Välimäki 2013, 19 
24 Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 2016, 15 
25 Kyllönen 2011, 14 
26 Kyllönen 211,14-15 
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toimintakelpoisuutensa kuitenkin jossain määrin alentunut. Se voi aiheuttaa epäilyksiä 

esim. lahjoitus tilanteessa päämiehen tahdon aitoudesta ja täydestä ymmärryksestä. 27  

6.2 Rajoitetun oikeudet 

Toisinaan voi olla tarpeen rajoittaa päämiehen oikeustoimikelpoisuutta osittain, mutta ei 

kuitenkaan kokonaan. Silloin kyseeseen tulee erityinen sivuuttava edunvalvoja. Tällöin 

edunvalvoja on määrätty johonkin tiettyyn tehtävään, jonka hoitamiseen ei päämiehellä 

ole enää oikeutta. Tällainen voi olla esim. kiinteistön myyminen. Kyseessä on tosin edun-

valvojalle luvanvarainen oikeustoimi, mutta jos hänet määrätään kyseiseen tehtävään, 

antaa holhousviranomainen myös luvan kiinteistön myymiseen. 28 Oikeustoimia, joita ra-

joitus ei koske, voi päämies tehdä vapaasti. 

6.3 Vajaavaltaisen oikeudet 

Täysi-ikäisellä vajaavaltaisella on oikeus päättää henkilöään koskevasta asiasta (esim. 

lääkärissä käynti), jos hän ymmärtää asian merkityksen eikä laissa toisin säädetä. Pää-

tösvalta pysyy päämiehellä niin kauan kuin hän ymmärtää päätöstensä merkityksen, 

vaikka hänelle olisi juuri tätä varten määrätty edunvalvoja. Alaikäisen henkilöä koske-

vista asioista määrää pääsääntöisesti aina huoltaja. Taloudellisissa asioissa taas vajaa-

valtainen päämies voi tehdä sellaisia oikeustoimia, joita voidaan pitää tavanomaisina ja 

merkitykseltään vähäisinä. Alaikäisten toimissa verrataan yleensä ikää ja mitä on tehty, 

kun taas täysi-ikäisen vajaavaltaisen asioissa hänen ymmärrystään tekemäänsä oikeus-

toimeen. 29   

Holhl:n 23 § mukaan vajaavaltaisella ei ole oikeutta hallita omaisuuttaan tai tehdä sopi-

muksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä.  

Oikeus tulla kuulluksi on yksi osa perus ja ihmisoikeuksia. Päämiehellä on siis oikeus 

tulla kuulluksi ja hänen mielipiteensä tulisi huomioida päätöksiä tehtäessä. Holhl:n 

                                                
27 Kyllönen 2011, 31 
28 Kyllönen 2011, 14-15 
29 Tronberg & Kuuliala 2015, 347 
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mukaa kuulemisesta voidaan kuitenkin luopua, jos se on tarpeetonta esim. kun päämies 

ei ymmärrä asian merkitystä.30  

Aina oikeustoimen tekoon ja laillisuuteen ei vaikuta ainoastaan laki holhoustoimesta, 

vaan esimerkiksi testamentin teon laillisuudesta määrätään perintökaaressa.  

6.3.1 Myynti ja ostaminen (tavara tai omaisuus) 

Vajaavaltaisella on Holhl:n mukaan oikeus tehdä tavanomaisia ja merkitykseltään vähäi-

siä oikeustoimia. Tämä koskee siis myös myyntiä ja ostamista. 

Ei tavanomaisina oikeustoimina voidaan mielestäni pitää Holhl:n 34 § mukaisia edunval-

vojalle luvanvaraisia toimia. Päämies ei tietenkään näiden tekemiseen tavallisesti mitään 

lupaa tarvitsisi, mutta ollessaan vajaavaltainen ei hänellä ole kelpoisuutta tehdä kyseisiä 

toimia.  

Sen sijaan kaikki, mitä hän voi käyttövaroillaan ja työllä ansaituilla tuloillaan hankkia, 

voidaan mielestäni pitää tavanomaisena. 

Tavanomaisuutta arvioitaessa, tulee aina arvioitavaksi päämiehen ymmärrys käsillä ole-

vaan asiaa.  

6.3.2 Lahjoittaminen 

Pääsääntöisesti vajaavaltaisen kohdalla, jotta lahjasta tai irtaimen omaisuuden luovutuk-

sen lupauksesta tulisi osapuolia sitova, pitäisi vajaavaltaista edustaa hänen edunvalvo-

jansa. Poikkeuksena kuitenkin on, jos katsotaan, että vajaavaltainen on ymmärtänyt 

asian merkityksen, on hänellä ollut kelpoisuus lahjan vastaanottamiseen. Poikkeus-

sääntö koskee kuitenkin vain sellaisia ns. puhtaita lahjoja, joista ei seuraa sitoumuksia 

tai velvoitteita. 31  

Vajaavaltainen ei käytännössä voi lahjoittaa oikeastaan mitään, koska taas tulee esiin 

Holhl:n tavanomaiset ja merkitykseltään vähäiset oikeustoimet. Lahjoittaminen ei ole ta-

vanomaista ja merkitykseltään vähäisä asioita on käytännössä vähän. Myöskään 

                                                
30 Kyllönen 2011, 16-17 
31 Välimäki 2013, 141-142 
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yhdessä edunvalvojan kanssa vajaavaltainen ei voi tehdä lahjoitusta, koska edunvalvoja 

ei voi lahjoittaa päämiehen omaisuutta. 

Itse ajattelisin vielä lahjan antamista eri asiana kuin lahjoitusta. Myös Holhl:n 38 § 2 

momentin mukaan, jos päämies haluaa antaa lahjan, joka on olosuhteisiin nähden ta-

vanomainen ja merkitykseltään vähäinen, pitää edunvalvojan huolehtia siitä, että anta-

jan tarkoitus voi toteutua. Tällöinkään edunvalvoja ei voi antaa lahjaa, vaan hänen on 

luovutettava lahjaksi tarkoitetut varat tai esine päämiehelle, joka voi sitten antaa  

lahjan 32. 

EOA 2009 dnro 3202/04/08 

Tapauksessa kantelija oli toiminut äitinsä edunvalvojana. Hänen mukaansa maistraatin 

tulkinta päämiehen varojen lahjoituskiellosta loukkasi päämiehen itsemääräämisoi-

keutta, koska tulkinta esti päämiestä muistamasta läheisiään merkkipäivinä. Edunval-

vojan mukaan päämies ymmärsi antamiensa lahjojen merkityksen ja hänen tahdostaan 

ei ollut epäselvyyttä.  

Kaikki lähtee liikkeelle päämiehen itsemääräämisoikeudesta. Päämiehen täytyy haluta 

antaa lahja ja pystyä tuntemaan lahjoituksesta iloa. Edunvalvojan on luovutettava tä-

hän tarkoitukseen varat tai esine päämiehelle. Tapauksessa päämiehellä on kuitenkin 

todettu Alzheimer, joten hänen ymmärryksensä lahjoituksesta voi vaihdella päivittäin. 

Maistraatti oli kuullut päämiestä ja todennut, ettei hän enää kyennyt itsenäiseen tah-

donmuodostukseen. Edunvalvojan mielipide oli eriävä. Oikeusasiamiehen mukaan 

myöskään lahjan antamisen perusteeksi ei riitä se, että lahja on annettu aiemmin joka 

vuosi. Oikeusasiamiehen mukaan Holhl:n 38 §:n 2 momenttia voi tulkita myös niin, että 

jos henkilö on esim. fyysisesti rajoittunut eikä pysty antamaan konkreettisesti lahjaa, 

niin edunvalvoja voi päämiehen ohjeiden mukaan ohjata lahjan suoraan saajalle.  

Tapauksessa eriävän mielipiteen kohteena on päämiehen ymmärrys, ei niinkään se mi-

ten lahjoitus on tehty. Ymmärryksestä on annettu eriävät mielipiteet, mikä on hyvin 

mahdollista, jos ihminen sairastaa jotakin muistisairautta. Oikeusasiamiehen ratkai-

susta huomaa, kuinka jokainen tapaus on aina erilainen ja arvioitava sen hetkisten tie-

tojen perusteella. Pääperiaate on, että jos päämies ei kerran kykene tahtoaan ilmaise-

maan, ei edunvalvoja voi tehdä lahjoitusta, koska se on häneltä kielletty oikeustoimi. 

                                                
32 Kyllönen 2011, 29-30 
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6.3.3 Testamentti 

Holhl:n 29 § mukaan edunvalvojalla ei ole oikeutta tehdä tai peruuttaa päämiehen testa-

menttia.  

Alaikäinen ei pääsääntöisesti voi tehdä testamenttia. Sääntöön on kuinkin olemassa 

kaksi poikkeusta. Ensimmäinen: Jos alaikäinen on tai on ollut naimisissa, hän saa tehdä 

testamentin omaisuudestaan. Toinen: 15 vuotta täyttänyt saa testamentata omaisuuden, 

johon hänellä on hallintaoikeus. Tällaista omaisuutta on esim. kesätyöllä ansaittu omai-

suus. Täysi-ikäinen vajaavaltainen ei ole automaattisesti vajaavaltaisuuden vuoksi päte-

mätön tekemään testamenttia. Hänen kykynsä tehdä päätöksiä tulisi arvioida kokonais-

valtaisesti. Esimerkiksi jotkut sairaudet voivat olennaisesti heikentää hänen päätöksen-

teko kykyään. Testamentin pätemättömyys tulee kuitenkin arvioitavaksi aina vasta hen-

kilön kuoleman jälkeen ja vain, jos siihen on kohdistettu moite. Testamentin voi siis aina 

tehdä, mutta se onko testamentti pätevä jää arvioitavaksi vasta henkilön kuoleman jäl-

keen.33  

Mielestäni paras tapa todistaa henkilön kyky tehdä päätöksiä, jos uskoo, että se voidaan 

tulla kyseenalaistamaan, on pyytää lääkärin lausunto asiasta.  

6.3.4 Työsopimus ja työstä saatu ansio 

Työsopimus lain 1 luvun 6 § 1 momentin mukaan alle 18 vuotias saa tehdä ja purkaa 

työsopimuksen sen mukaan, mitä laissa nuorista työntekijöistä sanotaan. Laki nuorista 

työntekijöistä 3 § sanoo, että 15 vuotta täyttänyt saa tehdä ja irtisanoa työsopimuksensa 

itse. Alle 15-vuotiaan puolesta voi työsopimuksen tehdä hänen huoltajansa tai huoltajan 

luvalla nuori itse. 

TSL 1 luvun 6 § 2 momentin mukaan vajaavaltainen saa itse tehdä ja päättää työsopi-

muksensa.  

Vajaavaltaisuuden aikana ansaituista ansioistaan vajaavaltainen saa Holhl:n 25 § mu-

kaan pääsääntöisesti päättää itse.  

                                                
33 Minilex B 2018 
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6.3.5 Pätemätön oikeustoimi 

Holhl:n 26 § mukaan vajaavaltaisen tehdessä oikeustoimen, johon hänellä ei ole oikeutta 

ei tule häntä sitovaksi, ellei hänen edunvalvojansa anna siihen suostumusta tai jälkeen 

päin sitä hyväksy. Vajaavaltainen voi myös itse täysivaltaiseksi tultuaan hyväksyä teke-

mänsä oikeustoimen.  

Jos oikeustoimen toinen osapuoli ei tiennyt sopimuskumppaninsa vajaavaltaisuudesta, 

hänellä on oikeus vetäytyä sopimuksesta niin kauan kuin sopimusta ei ole hyväksytty ja 

asianmukaisesti täytetty. Taas, jos hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vajaavaltaisuu-

desta, hän on sidottu oikeustoimeen, niin kauan kuin toimen hyväksyminen kohtuudella 

kestää tai siihen sovittu määräaika kestää.34 

Helsingin Hovioikeus 12.12.1990 dnro 1723/90 

Tapauksessa 14 vuotias oli esiintynyt 16 vuotiaana ja ostanut osamaksusopimuksella 

moottoripyörän. Koska kauppaan ei ollut tarvittavaa suostumusta ostajan ollessa alaikäi-

nen ja näin ollen vajaavaltainen, ei kauppa tullut sitovaksi ja pyörä palautettiin. Pyörä oli 

vaurioitunut pahasti käytössä. Huolimatta siitä, että pyörä oli vaurioitunut ja ostettu esiin-

tymällä vanhempana kuin oikeasti oli, ei 14 vuotias joutunut korvaamaan pyörän arvon 

alenemista, koska myyjän olisi pitänyt tietää, että ostaja on vajaavaltainen, eikä ostaja 

myöskään ollut hyötynyt pyörästä tarkoitetulla tavalla. 

 

 

 

 

  

                                                
34 Välimäki 2013, 148-149 
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7 EDUNVALVOJAN TEHTÄVÄT 

7.1 Päämiehen omaisuuden hoitaminen 

Edunvalvojan keskeisin tehtävä on huolehtia päämiehen omaisuudesta ja taloudellisista 

asioista. Edunvalvojan pitää ottaa hoidettavakseen päämiehen omaisuus siltä osin, kuin 

se on tarpeellista päämiehen etujen suojaamiseksi. Sellainen omaisuus, jota päämies 

tarvitsee henkilökohtaista käyttöään varten, tulee jättää päämiehelle. Edunvalvojalla on 

tässä harkintavaltaa. Hän voi siis myös jättää omaisuuden kokonaan päämiehen hallin-

taan. Silloin edunvalvojan pitää muistaa Holhl:n 45 §:n vahingonkorvaus velvollisuus, jos 

päämiehen varallisuus, vaikka heikkenee siitä syystä, että hallinta on jätetty päämie-

helle.35 

Käytännössä edunvalvoja ottaa haltuunsa yleensä kaikki päämiehelle kuuluvat pankkitilit 

(tämä on sallittua Holhl:n 31 § 2 momentin mukaan) ja siirtää sieltä käyttövaroja päämie-

hen käyttötilille. Tämän voi katsoa rajoittavan päämiehen itsemääräämisoikeutta melkoi-

sesti. Tässä kohtaa näkyy myös selvästi ristiriita edunvalvonnan kahden pääperiaatteen 

päämiehen suojaamisen ja päämiehen itsemääräämisoikeuden välillä. Toisaalta, jotta 

edunvalvonnasta olisi hyötyä päämiehelle, tulee edunvalvojan voida kontrolloida tuloja 

ja menoja. 36  

Päämiehen omaisuutta ja sen tuottoa on hoidettava niin, että se voidaan käyttää pää-

miehen hyödyksi ja täyttämään hänen henkilökohtaiset tarpeensa.37 

7.2 Päämiehen muden kuin taloudellisten asioiden hoitaminen 

Edunvalvojan pitää huolehtia myös siitä, että päämies saa tarvitsemansa hoidon, huo-

lenpidon ja kuntoutuksen.38 Edunvalvoja ei kuitenkaan saa päättä päämiehen hoidosta 

vaan päämies itse tekee aina päätöksen, niin kauan kuin hän sen merkityksen ymmär-

tää. 

                                                
35 Kyllönen 2011, 33 
36 Kyllönen 2011, 30-31 
37 Oikeus.fi A 2018 
38 Oikeus.fi A 2018 
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7.3 Päämiehen mielipiteen selvittäminen 

Holhl:n 43 § mukaan edunvalvojan on kaikissa tilanteissa mahdollisuuksien mukaan sel-

vitettävä aina päämiehen mielipide, jos asia on päämiehen kannalta tärkeä ja kuulemi-

nen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Jos päämies ei kykene ymmärtämään 

asian merkitystä kuuleminen ei ole tarpeen. Päämiehen ollessa alaikäinen on myös hä-

nen huoltajiensa mielipidettä tiedusteltava.  

7.4 Edunvalvojalta kielletyt oikeustoimet 

Edunvalvoja ei voi päämiehensä puolesta Holhl:n 29 § mukaan antaa suostumusta avio-

liittoon, lapseksiottamiseen, tunnustaa isyyttä, hyväksyä isyyden tunnustamista eikä 

tehdä tai peruuttaa testamenttia. Tämä koskee myös muita näihin rinnastettavalla tavalla 

olevia henkilökohtaisia oikeustoimia.  

Edunvalvoja ei myöskään saa lahjoittaa päämiehensä omaisuutta. 

7.5 Luvanvaraiset oikeustoimet 

On myös olemassa oikeustoimia, joiden tekemiseen edunvalvojan on saatava lupa hol-

housviranomaiselta. Kaikki 13 kohtaa löytyvät Holhl:n 34 §:stä. Tässä muutama poi-

minta sieltä: 1) luovuttaa tai vastiketta antamalla hankkia kiinteää omaisuutta tai sel-

laista maanvuokra- tai muuta käyttöoikeutta rakennuksineen, joka voidaan maanomis-

tajaa kuulematta siirtää kolmannelle; 4) ottaa muuta lainaa kuin valtion takaamaa opin-

tolainaa taikka sitoutua vekselivastuuseen tai vastuuseen toisen velasta; 7) luopua pe-

rinnöstä tai luovuttaa päämiehensä perintöosuutta.  

Luvanvaraiset oikeustoimet koskevat kaikki sellaisia oikeustoimia, jossa päämiehen 

omaisuus muuttuu paljon; päämiehen omaisuuden luovuttamista, myymistä, sekä suu-

rien kauppojen kuten osuuksien ja kiinteistöjen ostamista tai yrityksen perustamista 

päämiehen lukuun. 
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Tapaus EOA diaari 671/4/00 

Vajaavaltaisen henkilön edun valvominen  

Päämies, joka oli vajaavaltainen, oli muuttanut toiseen kaupunkiin kertomatta asiasta 

virkaholhoojalleen (nykyisin edunvalvoja). Siellä hän solmi yhdessä tyttöystävänsä 

kanssa vuokrasopimuksen ja he hakivat yhdessä asumiskustannuksiinsa toimeentulo- 

ja asumistukea. Virkaholhooja sai tietää päämiehensä muutosta kuukauden kuluttua. 

Myöhemmin hän sai myös tietoonsa, että pariskunnan vuokrat olivat maksamatta. Tä-

män jälkeen virkaholhooja sopi pariskunnan kanssa, että he maksaisivat rästivuokrat yh-

teisillä varoillaan. Tästä huolimatta vuokrat jäivät maksamatta ja pariskunta häädettiin 

asunnostaan.  

Tapauksen ratkaisija oikeusasiamies Paunion mukaan virkaholhoojan olisi pitänyt toimia 

tapahtunutta tehokkaammin. Päämiehellä ei ollut vajaavaltaisuutensa vuoksi oikeutta 

solmia vuokrasopimusta, joten virkaholhoojan olisi tullut ottaa yhteyttä vuokranantajaan 

ja joko hyväksyä sopimus tai ilmoittaa, ettei hän tuossa tilanteessa hyväksy sitä. Virka-

holhoojan olisi myös tullut huolehtia vuokranmaksusta ja asumistuen hakemisesta. Vir-

kaholhooja ei ollut toiminut tapahtuma hetkellä voimassa olleen holhouslain mukaan, 

koska ei ollut edistänyt päämiehensä parasta niin kuin laissa edellytettiin. Sekä nykyisen, 

että aikaisemman lain mukaan edunvalvonnan tehtävä on turvata niiden henkilöiden etu, 

jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden tai muun syyn vuoksi kykene itse pitämään 

huolta taloudellisista asioistaan.  

Tapauksessa tulee mielestäni hyvin esille se, mikä on edunvalvojan tehtävä ja kuinka 

sen voi laiminlyödä. Toisaalta päämiehen elämään pitäisi puuttua mahdollisimman vä-

hän, mutta henkilön ollessa vajaavaltainen asioihin pitäisi osata reagoida tarpeeksi no-

peasti ja riittävän paljon. Tapaus myöskin vahvistaa sen, että vajaavaltaisella ei ole oi-

keutta tehdä sopimuksia, vaikka hän siihen muuten kykenisikin.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tarkoitukseni oli pohtia työssäni päämiehen päätösvaltaa. Oikeustapauksia tutkiessani 

huomasin, että päämiehen mielipidettä tahdottiin kunnioittaa mahdollisimman hyvin, 

mutta aina se ei ole mahdollista. Jokainen tapaus on kuitenkin yksilöllinen, joten päämie-

hen kyky tehdä päätöksiä tulee arvioitavaksi jokaisessa tapauksessa erikseen. Siihen 

vaikuttaa niin moni asia: henkilön terveyden tila, toimintakelpoisuuden rajoitukset jne. 

Toki laki antaa raamit, joita noudatetaan, mutta sieltä ei löydy mitään kaikkiin tapauksiin 

suoraan sovellettavia vastauksia.  

Täysivaltaisten edunvalvonnassa olevien kyky päättä asioistaan on kuitenkin kaikkein 

paras, koska heidän kelpoisuuttaa ei ole millään tavalla rajoitettu. Nykyään vajaaval-

taiseksi julistetaan enää todella harvoin, jolloin käytännössä edunvalvonnassa olevalla 

päämiehellä olisi kaikki oikeudet tehdä päätöksiä. Lievimmän riittävän suojan periaatteen 

voi näin ollen olettaa toteutuvan hyvin. 

Edunvalvontaan päädyttäessä henkilön toimintakelpoisuus on kuitenkin jossain määrin 

alentunut, vaikka oikeustoimikelpoisuutta ei olisikaan millään tavoin rajoitettu. Tällöin 

saattaa tulla erimielisyyksiä siitä onko päämies ymmärtänyt oikeustoimen täydellisesti ja 

onko päätös todella hänen oma vai onko joku voinut johdatella hänen päätöstään.  

Päämiehen itsemääräämisoikeudesta ja oikeustoimista, joita päämiehellä on oikeus 

tehdä, oli vaikeaa löytää tietoa. Kirjallisuuslähteet viittasivat lähes aina lakiin, joka tässä 

tapauksessa on toki tärkeää, mutta tällöin löydökset jäivät aika lyhyiksi. Oikeustapauksia 

löytyi myös niukasti, jotka kelpuutin työhöni esimerkeiksi. Sain kuitenkin tehtyä mieles-

täni kattavan yleispaketin edunvalvonnasta sen valottaessa myös hieman päämiehen 

päätösvaltaan vaikuttavia asioita.  

Lait muuttuvat aika ajoin ja uudistuksia tehdään ajoittain, joten edunvalvonnassa on tär-

keää pysyä uudistusten mukana. Väestö ikääntyy kaiken aikaa ja sukulaiset voivat asua 

yhä kauempana toisistaan, joten edunvalvottavien määrän en usko ainakaan vähene-

vän. Resurssien puute tulee todennäköisesti myös jatkossa rasittamaan niin edunval-

vonnassa työskenteleviä, kuin myös päämiehiä, jonka huomasin jo harjoitteluni aikana.  

Tulevaisuuden maakuntauudistuksen vaikutuksista edunvalvontaan ei voi vielä tietää, 

mutta kaikki vaikuttaa aina kaikkeen, joten se jää nähtäväksi. 
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