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FÖRORD 

Lärdomsprovet påbörjades i januari 2015 och slutfördes i mitten av april och utgör 

en del av utbildningsprogrammet för företagsekonomi med inriktningen justitie-

förvaltning. Idén för själva arbetet fick jag redan ett par år tidigare från ett eget 

intresse inom förmyndarverksamhet som ofta kom fram på min arbetsplats på 

Aktia Bank Abp. Därefter har ämnet grubblats igenom flera gånger och själva be-

slutet att verkligen skriva om intressebevakning och intressebevakningsfullmakt 

tog först vid årsskiftet 2015. I och med att jag själv inte kände till förmyndarverk-

samheten och stötte på det i arbetet flera gånger tyckte jag att det vore lönsamt för 

både mig själv och andra intresserade av ämnet att skriva en manual kring ämnet.  

Jag vill ge ett stort tack till min handledare Marika Teirfolk-Naarmala, som hjälpt 

mig under lärdomsprovsprocessen och inte gett efter då min egen motivation inte 

varit på toppen. Jag vill också rikta ett stort tack till min kära sambo Mia, som år 

efter år orkar sparka upp mig och inspirera mig med utmärkt exempel om arbets-

moral och oändlig kämparanda oberoende motgångar. Utan dig skulle jag aldrig 

blivit klar.  

 

 

Vasa den 13 april 2015 

 

Markus Sjöberg 

 

 

 

  

 



3(41) 

VASA YRKESHÖGSKOLA   

Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi, Justitieförvaltning 

 

ABSTRAKT  

Författare  Markus Sjöberg 

Lärdomsprovets titel Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt 

År   2015 

Språk   svenska 

Sidantal  41 

Handledare  Marika Teirfolk-Naarmala 

 

I detta lärdomsprov behandlas området intressebevakning. Syftet med detta arbete 

är att klarlägga teorin bakom intressebevakningen, förklara processerna inom in-

tressebevakning och vad man själv kan göra på förhand för att trygga sin egen 

framtid genom en intressebevakningsfullmakt. Lärdomsprovet innehåller alla pro-

cesser inom området förmyndarverksamhet, från vem som kan bli huvudman, hur 

man söker intressebevakning, vem som kan fungera som intressebevakare, vilka 

skyldigheter intressebevakaren har och hur intressebevakningen upphör. Arbetet 

koncentrerar sig ytterligare på intressebevakningsfullmakten som kan göras på 

förhand före intressebevakningen är aktuell och med detta själv kunna påverka hur 

och vem som förvaltar huvudmannens egendom.  

 

 

Lärdomsprovet skall fungera som en manual för privata individer som vill lära sig 

om hur intressebevakningsverksamheten fungerar och hur man kan trygga sin 

framtid med en intressebevakningsfullmakt.  
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This thesis studied guardianship and guardianship authorization. The main aim of 

the thesis was to provide general knowledge to the reader about the subject and 

know-how on how to act in the circumstances where someone close is in need of a 

guardian or if someone wants to ensure his or her economic wellbeing in the fu-

ture.  

 

This thesis consists of all the processes within guardianship, how to apply for a 

guardian, who can get one, who can become a guardian and what kind of obliga-

tions a guardian has towards the client. The thesis also includes information of 

how to create guardianship authorization and how it would work in reality.  
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1  INLEDNING 

Mängden av intressebevakade ökar år efter år, men fortfarande verkar det som att 

enskilda personer och människor inom servicebranschen inte känner till vad det 

egentligen innebär då en person är under intressebevakning. Det är oftast oklart 

vem som kan och får sköta om den intressebevakades angelägenheter och vilka 

rättigheter personen under förmyndarskap själv har.  

Intressebevakning är för personer som inte själva kan sköta om sina egna ekono-

miska eller andra dagliga angelägenheter p.g.a. sjukdom eller annan liknande av-

gränsande faktor. Huvudprincipen är alltså för att skydda personen från att själv 

förorsaka sig ekonomisk skada eller andra rättsbindande handlingar, eller att nå-

gon annan anhörig eller utomstående person skulle utnyttja honom eller henne, 

förordas en representant som ser efter huvudmannens intressen.  

I Finland lever befolkningen allt längre och jämfört med övriga Europa föråldras 

finska folket snabbast. År 2000 bestod Finlands befolkning upptill 15 % av perso-

ner som var av åldern 65 år eller äldre. Uppskattningen är att år 2030 kommer be-

folkningen uppstå av 26,3 % som är 65 år eller äldre. Detta innebär att en fjärde 

del av befolkningen uppfattas vara åldringar. Om man ställer upp det i siffror så 

var det 777 200 människor år 2000 som var över 65 år och uppskattningen är att 

1 389 100 invånare nått denna åldersgrupp år 2030, vilket är 611 900 mera än år 

2000. Om detta läggs i procentuell ökning är ökningen till och med 78,7 % mera 

över 65-åringar, alltså nästan dubbelt upp. För att lägga detta i perspektiv så är 

föråldringen över dubbelt snabbare än i Stor Britannien där ökningen mellan år 

2000 och 2020 uppskattas till 26,8 % medan Finlands ökning uppskattades till 

53,3 %. Det märkvärdiga är att mellan åren 2000 och 2002 var Finland en av 

Europas minst föråldrande länder. (Findikaattori, ålderstruktur)  
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Nedan finns en graf där Finlands åldersstruktur beskrivs separat för kvinnor och 

män. 

 

 

I och med att mängden av ålderdomlig befolkning ökar hela tiden är det naturligt 

att också mängden människor som tappar sin rättshandlingsförmåga p.g.a. någon 

sjukdom eller liknande orsak, kommer att öka. År 2000 hade Finland 25085 per-

soner under intressebevakning medan år 2007 hade antalet ökat till 46963, vilket 

innebär en ökning på ca 87 %. I år har Finland ca 60000 personer som är under 
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intressebevakning vilket innebär på en ökning av ungefär 2000 personer per 

år.(Anttila 2009, 21, Justitieministeriet bokslut 2013).  

 

1.1 Val av ämne 

Orsaken till att jag valde detta ämne är eget intresse som härstammar från min 

egen arbetserfarenhet inom servicebranschen. Jag har jobbat tre år på bank och via 

det kommit i kontakt med massor av olika kundsituationer där människor antingen 

skulle ha behövt intressebevakare eller där deras nära anhöriga har haft ett behov 

av övervakning av deras intressen. Det som förundrat mig har varit att människor i 

allmänhet inte känner till vad förmyndarverksamhet är och hur det fungerar i 

praktiken. Oftast funderar man inte på förhand hur ens egna angelägenheter sköts 

ifall de tappar sin arbets- eller rättsförmåga och i de flesta fallen hör man om in-

tressebevakningen först då när det är aktuellt. Ämnet har under slutarbetets pro-

cess visat sig vara ytterst krävande och material för själva arbetet har inte varit lätt 

att hitta och p.g.a. banksekretess har jag inte haft möjlighet att fördjupa mig i in-

tressebevakningsverksamheten från bankens perspektiv. Mitt arbete kommer där-

för att vara mera på allmän nivå, där jag försöker ge en helhetsblick över förmyn-

darverksamheten, hur man gör ifall någon behöver intressebevakning och hur man 

själv kan förbereda sig själv och förtrygga sin egna och anhörigas ekonomi genom 

intressebevakningsfullmakt. Detta är orsaken till att jag valt detta ämne som mitt 

slutarbete och jag hoppas på att det kan utnyttjas av sådana personer som det är 

aktuellt för nu eller ifall man allmänt är intresserad av ämnet. 

1.2 Syftet 

Syftet med detta arbete är att bekanta sig med förmyndarverksamhet i allmänhet. 

Det är meningen att med hjälp av detta arbete lära sig vem som kan behöva intres-

sebevakare, hur man ansöker om det, vem som kan fungera som intressebevakare, 

hur förmyndarverksamheten övervakas och hur man kan på förhand påverka och 

trygga sin egen framtid från bl.a. olika psykiskt begränsande sjukdomar med en 

intressebevakningsfullmakt.  
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2 VAD INNEBÄR INTRESSEBEVAKNING 

Med domstolen eller magistratens beslut kan en intressebevakare bli förordrad till 

en individ som inte själv kan sköta om sina angelägenheter. Intressebevakaren 

sköter om huvudmannens egendom, dvs. ekonomiska ärenden eller tillgångar och 

representerar den intressebevakades intressen gällande rättshandlingar. 

Intressebevakaren kan dock i somliga fall också sköta om personen i sig och inte 

endast de ekonomiska ärendena.  

Huvudmannens intressebevakare kan vara antingen en enskild person så som en 

anhörig eller en allmän intressebevakare förordrad av rättshjälpsbyrån.  

2.1 Huvudman 

Huvudman är en person som blivit utsedd under intressebevakning. 

Huvudmannen är alltså den person vars angelägenheter sköts av en 

intressebevakare. Grunder för ett behov av intressebevakare kan basera sig på 

sjukdom, ålder eller annan frånvaro som förhindrar huvudmannen att själv sköta 

om sina ekonomiska eller andra angelägenheter på ett förmånligt sätt. 

Omyndigförklaring kan också leda till ett behov av intressebevakning. 

(Justitieministeriet, förmyndarärenden)  

Omfattningen av intressebevakningen varierar alltid beroende på huvudmannens 

behov. En individs handlingsbehörighet kan i somliga fall begränsas till 

varierande grader vilket också i sista hand avgör vilken sort av intressebevakning 

som behövs.(Välimäki 2008, 43) 

2.1.1 Samverkan med huvudman och intressebevakare 

I de lindrigaste fallen där en huvudmans handlingsrättighet begränsas är då när 

huvudmannen måste samverka med intressebevakaren som alla huvudmannens 

angelägenheter. Detta innebär alltså att varken huvudmannen eller 

intressebevakaren får åta sig rättshandlingar eller sköta andra angelägenheter utan 

den andras samtycke. Med andra ord betyder det att bara för att en person blivit 
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förordnad en intressebevakare, betyder detta inte att huvudmannens 

handlingsbehörighet avgränsas. (Lag om förmyndarverksamhet §8 och §18.1)  

2.1.2 Begränsad handlingsbehörighet 

Huvudmannens intressen kan också bevakas genom att begränsa handlingsbehö-

righeten angående en viss angelägenhet. Ifall tingsrätten anser att huvudmannen 

kanske inte är kapabel att sköta om sin egen ekonomi kan en intressebevakare ut-

ses endast för detta ändamål. Handlingsbehörigheten kan avgränsas till olika ni-

våer förutsatt att det är nödvändigt men aldrig mera än vad behovet kräver. I som-

liga fall måste dock huvudmannens handlingsbehörighet begränsas fullt genom att 

omyndigförklara personen i fråga.(Välimäki 2008, 43-44) 

2.1.3 Omyndigförklarad huvudman 

En individ som omyndigförklarats har ingen behörighet att begå några 

rättshandlingar och likaså ingen rätt att förvalta sin egendom. En person som 

omyndigförklarats har samma rättsverkan som ett minderårigt barn. 

Omyndigförklaring av en person är ett extremt beslut och kan vidtas ändast som 

ett sista alternativ för att skydda huvudmannens intressen. En person kan ändast 

omyndigförklaras ifall följande kriterier uppfylls. (Välimäki 2008, 47-48) 

 Huvudmannen är okapabel att sköta om sina ekonomiska angelägenheter 

 Huvudmannens ekonomiska ställning, inkomster och andra viktiga 

rättigheter är i fara 

 Inga lindrigare intressebevaknings åtgärder räcker till. (Välimäki 2008, 48) 

2.2 Intressebevakare 

Intressebevakare är en individ som med magistratens eller domstolens beslut be-

stämts att sköta om en annan persons angelägenheter. Dessa angelägenheter kan 

vara bl.a. ekonomiska angelägenheter, förvaltning av egendom, representera hu-

vudmannen vid rättshandlingar eller hjälp gällande andra dagliga ärenden. En in-

tressebevakare kan vara antingen allmän vilket innebär att staten utsett denne som 
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intressebevakare eller en enskild individ som tagit på sig uppgiften att sköta hu-

vudmannens angelägenheter. (Magistraten, förmyndarverksamhet)    

2.2.1 Allmän intressebevakare 

Intressebevakning flyttades år 2009 från att ha varit kommunens ansvar till staten. 

Med justitieministeriets ledning och övervakning producerar rättshjälpsbyråerna 

de nödvändiga tjänsterna för att driva och arrangera intressebevakningssystemet.   

För att en person kan bli en behörig intressebevakare skall enligt Lag om 

ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamhet 4§, 

Behörighetsvillkor och uppgifter för allmänna intressebevakare, ” ha de 

färdigheter och den erfarenhet och utbildning som behövs för en ändamålsenlig 

skötsel av uppgiften. En allmän intressebevakare som är anställd vid en 

rättshjälpsbyrå ska dessutom uppfylla eventuella andra behörighetsvillkor som 

kan föreskrivas genom förordning av justitieministeriet”. (Välimäki 2008, 62-63). 

2.2.2 Enskild individ som intressebevakare 

Lika så som en allmän intressebevakare, bör kraven för intressebevakning också 

uppfyllas av en enskild person. Som skrivet i Lag om förmyndarskap § 5-6, kan 

en person som utses lämplig för uppdraget och med personens samtycke fungera 

som intressebevakare. Den enskilda intressebevakarens skicklighet och lämplighet 

måste dock alltid tas i beaktan med tanke på själva uppdragets art och omfattning. 

En person som möjligen kunde vara lämplig intressebevakare för en huvudman 

kan mycket väl inte vara kapabel att sköta en annan individs angelägenheter. 

(Välimäki 2008, 59-61). 

Det finns tre aspekter som bör tas i beaktande vid bedömningen av en 

intressebevakare. Intressebevakaren bör vara kompetent inom det givna området 

som krävs för att sköta huvudmannens ekonomiska angelägenheter. 

Huvudsakligen syftar man med kompetens på expertisen inom ekonomiskötsel, 

men i somliga fall kan det ytterligare krävas annan omsorg. (Välimäki 2008, 59-

61). 
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Som andra viktiga aspekten vid bedömningen har vi närhet. Intressebevakaren 

skall vara en socialt öppen och genuint empatisk person som kommer väl överäns 

med olika typer av människor. Med detta menar man att huvudmannen och 

intressebevakaren bör komma överens. (Lag om förmyndarverksamhet §43). Det 

är viktigt att åstadkomma förtroende mellan de två parterna eftersom detta 

reflekterar direkt på typen av intressebevakning och till vilken grad 

huvudmannens handlingsbehörighet begränsas (Lag om förmyndarverksamhet 

§18). Kan alltså huvudmannen lita på sin intressebevakare i den mån att hon/han 

sköter om huvudmannens angelägenheter, och vise versa, kan intressebevakaren 

lita på att huvudmannen inte själv förorsakar skadliga rättshandlingar. (Välimäki 

2008, 59-61). 

Oavhängighetsprincipen är det sista kriteriet. Intressebevakarens viktigaste 

uppgift är som namnet säger att sköta om huvudmannens intressen och 

ekonomiska välmåendet. Som gammal vana är det i flera fall att familjen/släkten 

vill sköta om föryndarverksamheten som förfaller en nära släkting. Det finns både 

goda och dåliga sidor med detta. (Välimäki 2008, 59-61). 

Då huvudmannen redan från tidigare känner och förhoppningsvis har ett 

förtroende i personen som utnämns som intressebevakare är det en lättare 

övergång process att övergå från att kanske själv ha skött om sina dagliga 

ärenden, till att en annan handtar ansvaret. Huvudmannen känner antagligen sig 

också mindre under förmyndarskap då personen som sköter om hans eller hennes 

intressen är från tidigare bekant och inte en okänd person som plötsligt begränsar 

personens handlingsbehörighet. (Välimäki 2008, 59-61). 

Däremot finns det också dåliga sidor med att en släkting fungerar som 

intressebevakare. Det kan lätt uppstå konflikter om intressen mellan huvudman 

och andra släktingar eller själva intressebevakaren. Det kan bl.a. handla om 

huvudmannens värdefulla egendom som också har betydelse för andra släktingar. 

Detta kan ofta leda till att släktens intressen går före huvudmannens. I sådana fall 

där uppkomsten av konflikter p.g.a. egendom är oundviklig, ligger det i 
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huvudmannens bästa intresse att anlita en utomstående och opartisk 

intressebevakare via t.ex. rättshjälpsbyrån. (Välimäki 2008, 59-61). 

2.2.3 Intressebevakarens rättigheter och skyldigheter 

Som intressebevakare har man som viktigaste skyldighet att sköta om 

huvudmannens ekonomi, se till att alla räkningar sköts om och att huvudmannen 

enligt behov har pengar till förfogandet. Intressebevakaren skall också se till att 

alla huvudmannens inkomster, vare sig det var stöd från folkpensionsanstalten 

eller hyror från ägda lokaler, betalas som normalt. Ifall huvudmannen är delägare i 

ett dödsbo skall intressebevakaren uppfölja och se till att klienten får sin andel, för 

att enligt lag om förmyndarverksamhet §32 får intressebevakaren inte skänka bort 

huvudmannens egendom.(Välimäki 2008, 165-166) 

I sådana fall där intressebevakaren orsakat huvudmannen skada avsiktligt eller på 

grund av vårdlöshet, är intressebevakaren skadeståndsskyldig. Skadan kan ha 

skett fysiskt (personskada), till huvudmannens lösöre (sakskada) eller 

förmögenheten. (Välimäki 2008, 133) 

Förutom att intressebevakaren skall sköta om huvudmannens ekonomiska 

angelägenheter skall också intressen gällande social- och hälsovård skötas om. 

Intressebevakaren skall sköta om att huvudmannen får den hälsovård som krävs så 

som rehabilitering, tandvård och andra sociala förmåner. (Lag om 

förmyndarverksamhet §43) 

För att detta ska kunna uppföljas och övervakas, är intressebevakaren enligt lagen 

skyldig att göra en förteckning över huvudmannens hela egendom i början av 

tjänsteförhållandet. Med hjälp av förteckningen kan magistraten övervaka 

huvudmannens ekonomiska förändringar och intressebevakarens verksamhet. 

Lagen gäller i princip alla intressebevakare men på basis av lag om 

förmyndarverksamhet §48.3, är det inte för föräldrar som fungerar som 

intressebevakare till minderåriga barn nödvändigt, i fall barnet inte har någon 

egendom eller egendomen är inte betydligt stor. Intressebevakaren är skyldig att 

lämna in förteckningen av huvudmannens egendom inom 3 månader efter att 
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intressebevakningstjänsten börjat. Tiden kan dock förlängas med lov från 

magistraten då bl.a. egendomen är större och kräver längre tid att utredas och 

arkiveras. I denna lista inkluderas alltså huvudmannens hela egendom från lösöre 

till fastigheter och från bankkonton till dividender och annan kapitalinkomst. 

Intressebevakaren är också skyldig att komplettera och uppdatera listan vid 

anskaffning eller försäljning av egendom. (Välimäki 2008, 117-120, Lag om 

förmyndarverksamhet §48).  

Intressebevakaren är enligt lag om förmyndarverksamhet §50 bokföringsskyldig, 

ifall det ingår i bevakarens uppgifter att sköta om huvudmannens ekonomi. Detta 

gäller dock åter igen inte ifall huvudmannen är ett minderårigt barn som inte har 

någon märkvärdig förmögenhet eller är delägare i ett dödsbo och huvudmannens 

andel inte är betydande (Lag om förmyndarverksamhet §65-66).  

Bokföringen inom intressebevakning kan motsvara företagsbokföring där man 

urskiljer de löpande kostnaderna, såsom köpandet av dagliga nödvändigheter 

liksom mat och hygien produkter, från de fastakostnaderna liksom hyra och andra 

månatliga kostnader. För alla dessa behövs såklart kvitton och bevis som sedan 

kan redovisas i bokslutet som gör i slutet av varje år (Lag om 

förmyndarverksamhet §51-52). Intressebevakningens bokföring är såklart inte lika 

strikt och man kan inte på samma sätt kräva att den är lika detaljerad som inom 

affärsbokföring, men den kan föregå som en sorts riktlinje som intressebevakaren 

kan följa. (Välimäki 2008, 120-122) 

Bokslutsperioden är normalt ett kalenderår (1.1-31.12), ifall magistraten inte har 

beslutit annat (Lag om förmyndarverksamhet § 51.1). Årsredovisningen skall 

lämnas in inom tre månader efter att bokslutsperioden tagit slut. Tiden kan dock 

förlängas med magistratens beslut ifall intressebevakaren själv p.g.a. sjukdom, 

uppgiftens omfattning eller annan dylik orsak, inte kan eller har kunnat framföra 

årsredovisningen inom utsatt tid(Lag om förmyndarverksamhet § 51.3). Det som 

skall ingå i årsredovisningen är huvudmannens tillgångar och skulder i början av 

räkenskapsperioden och i slutet, förändringarna inom förmögenheten under 

räkenskapsperioden, från huvudmannens synvinkel de mest relevanta 
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rättshandlingarna och andra liknande åtgärder som intressebevakaren under 

räkenskapsperioden tagit åt sig och egendomen som intressebevakaren under 

räkenskapsperioden gett rättigheten för huvudmannen att förvalta. (Välimäki 

2008, 120-122, Lag om förmyndarverksamhet §55). 
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3 BEHÖRIGA MYNDIGHETER 

3.1 Magistraten 

Magistraten är den myndighet som övervakar förmyndarverksamheten. 

Intressebevakaren är redovisningsskyldig för sin verksamhet till magistraten och i 

somliga fall tvungen att anhålla om lov från magistraten för att kunna begå 

somliga åtgärder. Magistraten beordrar också vikarier ifall en enskild 

intressebevakare har något förhinder eller p.g.a. jävighet inte kan eller vill påbörja 

rättshandlingar för sin huvudman. (Magistraten, förmyndarverksamhet). 

Intressebevakaren måste anhålla om lov för somliga rättshandlingar från 

magistraten, såsom att avstå från berättigad arvsandel, sälja egendom i olika 

former eller t.ex. pantsätta egendom eller grunda panträtt i egendom (Lag om 

förmyndarverksamhet §34). Behandlingstiden för lovansökningarna varierar från 

en vecka till flera veckor beroende på uppdrag och arbetssituationen inom 

magistraten. Annat som möjligen kan påverka processtiden för en ansökan kan 

vara behovet av en ytterligare utredning. (Magistraten, förmyndarverksamhet). 

Vid sådana fall där intressebevakaren måste ersättas p.g.a. lång bortresning eller 

sjukdom, kan magistraten eller tingsrätten fatta beslut om en ersättande 

intressebevakare. En ersättande intressebevakare kan också behövas då 

huvudmannens och intressebevakarens intressen är i konflikt med varandra. Dessa 

fall brukar förekomma då intressebevakaren är en anhörig istället för en allmän 

intressebevakare. I sådana fall där intressekonflikten inte är garanterad, kan 

intressebevakaren vända sig till magistraten för råd. Den ersättande 

intressebevakaren förblir huvudmannens bevakare fram till att intressekonflikten 

mellan huvudmannen och den tidigare intressebevakaren inte längre existerar. 

Efter att förhindret är borta bör intressebevakaren och ersättaren/vikarien lämna in 

en anmälan till magistraten där det kommer fram att förhindret upphört.  

(Magistraten, förmyndarverksamhet). 

Då huvudmannen är delägare i ett dödsbo, bör intressebevakaren skicka in en 

kopia på bouppteckningen till magistraten inom en månad efter att 
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bouppteckningen framställts. Det hör till intressebevakarens uppgifter att sköta 

om och se efter huvudmannens intressen vid skötandet av dödsbon. 

Rättshandlingar som uppstår vid skötandet av dödsbon som bl.a. försäljning 

fastigheter, måste intressebevakaren ansöka om lov för från magistraten. 

Intressebevakaren får inte heller avstå från arv i huvudmannens namn, donera 

eller överlåta vidare av egendomen som borde tillhöra huvudmannen utan en av 

tingsrätten utsedd skiftesman. (Magistraten, förmyndarverksamhet).  

 

3.2 Tingsrätten 

Tingsrätten tar hand om de ärenden som inte magistraten eller 

förmyndarverksamheten har befogenheter att besluta om. Det är tingsrätten som 

utser intressebevakarna och beslutar om fall beträffande begränsningar om en 

individs handlingsbehörighet och därmed den ända instansen som besluter om en 

människors omyndigförklarande.(Lag om förmyndarverksamhet §18-20)  
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4 ANSÖKNING AV INTRESSEBEVAKARE 

Intressebevakare för en minderårig person är vårdnadshavarna, om inte något 

annat bestäms nedan. Domstolen kan dock i enlighet med detta kapitel skilja 

vårdnadshavaren från uppdraget att vara intressebevakare och vid behov förordra 

en annan person till intressebevakare för den minderårige. 

Intressebevakare för en myndig är den som av domstolen eller 

förmyndarmyndigheten har förordrats till uppdraget. (Lag om 

förmyndarverksamhet §4) 

En person som inte är kapabel att sköta om sina ekonomiska angelägenheter p.g.a. 

omyndighet, sjukdom eller annan motsvarande orsak kan få en intressebevakare. 

Magistraten kan anlita en intressebevakare till en person som själv ansökt om 

intressebevakare eller ifall någon annan begär det utgående att personen ifråga 

inte själv kan sköta om sina dagliga ärenden. I sådana fall där sökanden inte själv 

förstår att man förordrar en intressebevakare till henne eller honom, har inte 

magistraten rätt att avgöra ärendet. Detta leder till att tingsrätten besluter ifall 

personen skall läggas under intressebevakning. Det samma gäller fall där 

personen själv inte har anmält om behov av intressebevakning.(Lag om 

förmyndarverksamhet §1-3) 

4.1 Ansökan 

Vid behov av intressebevakning skall en ansökan lämnas in till huvudmannens 

hemkommuns magistrat där behovet av intressebevakningen övervägs och besluts 

fattas. Ansökningen behöver inte lämnas in av huvudmannen själv utan också av 

bl.a. familjemedlem, släkting, vän eller annan närastående individ. För att kunna 

intyga att en individ är i behov av intressebevaknings krävs ett läkarintyg med 

läkarutlåtande där det framkommer att personen inte är fullt kapabel att sköta om 

sina ekonomiska angelägenheter. Det krävs ytterligare också ett utlåtande från 

socialmyndigheterna. Huvudmannen kan också bli hörd ifall läkarutlåtandet 

tillåter detta. (Magistraten, förmyndarverksamhet) 
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5 LAG OM INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT  

Föreberedelserna för lagen om intressebevakningsfullmakten började i november 

2003, då justitieministeriet bildade en kontrollgrupp för att kontrollera och gå 

igenom lagen om förmyndarverksamhet som framställts och stigit i kraft 

1.12.1999 (Lag om förmyndarverksamhet 1.4.1999/442). I samband med 

kontrollen fick arbetsgruppen som uppgift att komma med förslag enligt vad och 

hur en fortfarande juridiskt handlingsduglig individ skulle kunna, genom att ge en 

speciell fullmakt, förbereda sig till en möjlig framtida förhinder att sköta sina 

egna ekonomiska eller juridiska angelägenheter. Syftet med detta vara att utveckla 

förmyndarverksamhetslagen och samtidigt ge allmänheten en mer flexibel variant 

och möjlighet att själv bestämma om sina saker förrän något oförväntat händer. I 

samband med att privata individer skulle göra dessa fullmakter på förhand skulle 

de också minska magistratens arbetsbörda och statens utgifter (Antila 2007, s.2). 

Lagens huvudsakliga syfte var att styrka medborgarnas bestämmanderätt om sig 

själv. Med självbestämmanderätt menas att personen själv får bestämma om var 

han eller hon bor, självständighet, ekonomi, relationer osv. Med den nya lagen var 

det alltså meningen att upprätthålla den individuella autonomin genom att man 

själv får bestämma om vem som sköter om dennes ärenden ifall någonting 

oförväntat skulle ske. De mest vesäntliga komponenterna i den nya lagen vara att 

överlåtaren av intressebevakningsfullmakten, själv bestämmer vem den skall 

överlåtas till. Att hvudmannen själv får bestämma vad som tillhör fullmakten och 

vilka angelägenheter som skall skötas av intressebevakaren. Med 

intressebevakningsfullmakten kan huvudmannen också själv reglera och 

bestämma hur starkt intryck och hur intensivt magistraten skall och får övervaka  

intressebevakarens verksamhet (Antila 2007, 4-5).  
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6 INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT 

Intressebevakningsfullmakten kan omfatta flera olika saker såsom ekonomiska 

och andra angelägenheter eller skötandet av huvudmannen själv. Denna fullmakt 

tillämpas enligt lagen om intressebevakningsfullmakt §1 när fullmaktsgivaren för-

lorar sin  förmåga att sköta sina angelägenheter på grund av sjukdom, störningar 

i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan 

motsvarande orsak.(Lag om intressebevakningsfullmakt §1). Det mest väsentliga 

med fullmakten är att huvudmannen själv har fått välja vad som sköts och vem 

som sköter om huvudmannen.  

6.1 Duglighet att framställa intressebevakningsfullmakten  

Enligt lagen om intressebevakningsfullmakt § 5 har en person som fyllt 18 år och 

har förmågan att uppfatta vad det innebär, rätt att ordna fullmakten. Fullmakten är 

så pass komplicerad att en minderårig inte anses vara kapabel att framföra en dug-

lig fullmakt fastän det bara skulle omfatta den egendom som den minderåriga 

själv har rätt att förvalta. (Antila 2007, 33) 

Med förutsättningen att fullmaktsgivaren bör förstå betydelsen och syftet med 

fullmakten, menas att personen skall ha rättslig handlingsförmåga. Med rättslig 

handlingsförmåga menar man att individen kan själv fatta beslut och sköta om 

sina juridiska angelägenheter såsom givande eller borttagandet av in persons rätts-

liga skyldigheter eller rättigheter. (Antila 2007, 33) 

Det betyder dock inte att om en individs psykiska prestationsförmåga försämras, 

att han eller hennes rättsliga handlingsförmåga skulle förvinna direkt. Som ett ex-

empel kan man använda demenssjukdomar. Enligt juridisk litteratur har man be-

dömt att en patient i den inledande fasen av demens fortfarande är kapabel att 

sköta sina rättshandlingar till en viss del och kan mista sin rättshandlingsförmåga 

först vid ett senare, mer allvarlig stadie av själva sjukdomen.(Kangas 2006, 7, An-

tila, 2007, 34). 
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6.2 Framställandet av intressebevakningsfullmakten 

Intressebevakningsfullmaktens framställande och befullmäktigandet av en intres-

sebevakare är en betydande och viktig rätthandling som en individ kan ge en an-

nan person och kommer att ha en stor betydelse i fullmaktsgivarens framtid. Då 

själva fullmakten stiger i kraft är det oftast så att fullmaktsgivaren inte längre är i 

ett sådant tillstånd där han eller hon mera kan övervaka den befullmäktigas verk-

samhet. Med olika krav och bestämmelser som styr framställandet av intressebe-

vakningsfullmakten har man strävat till att säkerställa att fullmaktsgivaren förstår 

vad som försiggår och vilken betydelse fullmakten kommer att ha i framtiden. Det 

är därför det stadgats att det alltid bör finnas vittnen i samband med överlåtandet 

och uppställningen av fullmakten.(Antila 2007, 35-36).  

Enligt lagen om intressebevakningsfullmakt § 6.1 bör fullmakten alltid framställas 

skriftligen. Då fullmakten underskrivs av fullmaktsgivaren skall det bevittnas av 

två vittnen som med deras närvaro kan bestyrka och vittna att fullmakten under-

skrivits av fullmaktsgivaren själv. Efter underskriften bör också vittnen bestyrka 

fullmakten med sina egna underskrifter. Vittnen skall också teckna i handlingen 

deras födelsedatum och kontaktinformation och ort och datum för underskriften. 

(Lag om intressebevakningsfullmakt § 6).   

Det finns också krav på vem som kan fungera som ett vittne vid framställandet av 

en intressebevakningsfullmakt. En person måste vara myndig, alltså över 18 år 

gammal. Vittnet måste också vara myndig på det sättet att han eller hon inte är 

omyndigförklarad p.g.a. bl.a. psykisk störning eller av någon annan liknande or-

sak som kan förhindra förmågan att förstå betydelsen av bevittnandet. Vittnet får 

inte heller vara fullmaktsgivarens make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar eller 

mor- eller farföräldrar. En juridisk person eller en person som enligt lagen om in-

tressebevakningsfullmakt §3 har något förhållande med fullmaktsgivaren eller 

dennes make. Med make menar man äkta makar eller individer som lever i ett äkt-

enskapsliknande förhållande eller ett parförhållande i ett gemensamt hushåll. (Lag 

om intressebevakningsfullmakt § 8; Antila 2007, 37-38).  
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6.3 Fullmaktens innehåll. 

Den mest väsentliga informationen som bör finnas i innehållet av intressebevak-

ningsfullmakten stadgas i Lagen om intressebevakningsfullmakt §6.2. Lagen har 

framställt minimikrav på innehållet för att fullmakten kan godkännas. Det första 

kravet är att det tydligt kommer fram att det är frågan om en 

intressebevakningsfullmakt. Detta kan bra framställas med att ge fullmakten en 

rubrik som ”Intressebevakningsfullmakt”. Det är dock inte lagstadgat att 

fullmakten måste ha en rubrik, utan det måste bara förekomma i själva fullmakten 

att det är frågan om en fullmakt. Som andra krav skall det komma fram 

fullmaktens syfte, alltså att fullmaktsgivaren ger med fullmakten rätt till den 

befullmäktige att sköta om personens angelägenheter. Det är också ytterst viktigt 

att man specificerar vad fullmakten innehåller och till vilket ändamål fullmakten 

gjorts. En fullmakt kan bl.a. endast ge den befullmäktige rätt att sköta om 

huvudmannens ekonomi eller bara andra dagliga ärenden, eller båda två.(Lag om 

intressebevakningsfullmakt §2.1-2.2). Fullmaktsgivaren kan använda sig av lagen 

om intressebevakningsfullmakt § 2 för att specificera syftet för fullmakten. 

Genom att specificera fullmakten kan fullmaktsgivaren skydda och trygga sin 

egna framtid helt hur han eller hon själv vill men det kan också leda till 

komplikationer i senare fall. Med att noga ange  befullmäktiges rätter i fullmakten 

kan det i senare skede hindra begåendet av viktiga rättshandlingar i 

huvudmannens bästa intresse. Om fullmakten bara har gett rättigheter till ett vist 

ändamål kan det vara att skötandet av huvudmannens alla angelägenheter kan 

försvåras då fullmakten inte rakt ut bestyrker somliga åtgärder och på detta sätt 

fungera emot huvudmannens intressen.(Antila 2007, 39-40).  

I fullmakten bör det också framkomma indentiteten på fullmaktsgivaren och 

fullmaktstagaren. För att undvika missförstånd skall det också specificeras med 

mer omständig information om i fråga varande personer, såsom adresser, 

födelsedatum osv. Det är dock inte obligatoriskt att denna information 

förekommer i fullmakten för att den skall kunna vara giltig. (Antila 2007, 40). 
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Nedan presenteras en modell på hur en intressbvakningsfullmakt kan framställas. 

 

Figur 3.  
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6.4 Intressebevakningsfullmaktens giltighetstid 

Det stiftas i flera lagar om att en fullmakt är endast i kraft en visstid. Som exem-

pel i bostadsaktielagen (809/1991) §25.1 är en fullmakt given av aktieägaren i 

kraft endast för ett styrelsemöte och en skriftlig fullmakt kan vara giltig i högst 3 

år. Vid framställandet av lagen om intressebevakningsfullmakt bestämdes det att 

lagar i likhet med bostadsaktielagen §25.1 som begränsar giltighetstiden på en 

fullmakt var olämpligt då det kom till en intressebevakningsfullmakt som i de 

flesta fallen är menat för långtidssjuka, vars angelägenheter sköts av förmyndar-

verksamhet. Det är p.g.a. detta som lagen om intressebevakningsfullmakt §20.3 

stadgar att denna lag inte kan påverkas av andra lagar som skulle förhindra och 

begränsa giltighetstiden på en fullmakt. Detta kan dock undvikas med stöd av 

samma lags § 20.4 som ger fullmaktsgivaren möjligheten att skilt bestämma att 

ifrågavarande fullmakt skall tillämpa det som stadgat i andra lagar gällande be-

gränsning av giltighetstiden då det kommer till vissa rättshandlingar men detta är 

inte allt för normalt. (Antila 2007, 47, Lag om intressebevakningsfullmakt §40.2).  

6.5 Intressebevakningsfullmaktens ikraftträdande 

Dokumentet måste innehålla ikraftträdandet av fullmakten. Med detta menar man 

att i vilket fall fullmakten stiger ikraft. Bestämmelsen kan vara t.ex. att ifall 

huvudmannen p.g.a. sjukdom, psykisk handlingsstörning, försvagad hälsotillstånd 

eller annan motsvarande orsak inte mera kan sköta sin dagliga och/eller 

ekonomiska angelägenheter. Ikrafträdningsvillkoret i fullmakten är enligt lagen 

om intressebevakningsfullmakten §1 en förutsättning att det överhuvudtaget är 

frågan om en i lagen om intressebevakningsfullmakt godkänd 

intressebevakningsfullmakt. (Antila 2007, 41) 

6.6 Intressebevakningsfullmaktens upphörande 

En intressebevakningsfullmakt kan upphöra då den antingen återkallas, fullmakts-

givaren avlider, den befullmäktiga överger sin uppgift som intressebevakare, 

fullmaktstagaren hamnar under förmyndarskap eller om huvudmannen går i kon-

kurs(Lag om intressebevakningsfullmakt §11).  
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Intressebevakningsfullmakten kan också upphöra ifall det finns en bestämmelse i 

fullmakten som hänvisar till att fullmakten hör upp då ett vist villkor uppfylls 

såsom någon viss händelse eller tidspunkt. Sådana villkor är dock extremt ovan-

liga då huvudsyftet med en intressebevakningsfullmakt är att fullmaktsgivaren 

befullmäktigar någon för att sköta han eller hennes angelägenheter då huvudman-

nen själv inte mera är kapabel att sköta om dem själv.(Antila 2007, 155-156) 

6.7 Intressebevakningsfullmaktens återkallande 

Fullmaktsgivaren kan inte binda sig till att inte uppsäga intressebevakningsfull-

makten. I sådana fall där fullmaktsgivaren har skriftligen gett ett löfte om att inte 

under några omständigheter säga upp fullmakten, är löftet inte bindande enligt 

lagen om intressebevakningsfullmakt §12.1. Återkallande av intressebevaknings-

fullmakten utan några villkor har från och med början av grundandet av lagen va-

rit en av de grundande principerna vid framställandet av själva dokumentet för 

meningen med fullmakten är ömsesidig förtroende mellan huvudman och den be-

fullmäktigade(Antila 2007, 156).  

En annan faktor som påverkar det att man i fullmakten inte kan avtala om att den 

inte under några omständigheter kan återkallas, är det att oftast framställs intres-

sebevakningsfullmakten i god tid, i somliga fall flera år i förhand före några för-

hinder för huvudmannens skötande av egna ärenden framstår. Huvudmannens och 

fullmaktstagarens relation kan förändras med åren och i sådana fall är det kanske 

inte i huvudmannens bästa intressen att den tidigare befullmäktigade fungerar som 

vårdnadshavare för honom eller henne. Återkallandet av fullmakten är helt full-

maktsgivarens egna beslut. Det krävs inte att den befullmäktigade framfört sig på 

något olämpligt sätt eller är icke-kapabel att sköta de uppgifter som man övergivit 

honom eller henne, för att fullmakten skulle kunna återkallas. Det ända kravet är 

att huvudmannen är i sådant tillstånd att hon eller han själv förstår vad det innebär 

att återkalla fullmakten, vilket stadgas i lagen om intressebevakningsfullmakt § 

12.2(Antila 2007, 156).  

Om huvudmannens rättshandlingsförmåga är i skick, kan intressebevakningsfull-

makten återkallas oberoende av om den inte trätt i kraft ännu eller efter ikraftträ-
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dandet. Om huvudmannen befullmäktigat fler än en person kan fullmakten åter-

kallas för både en person skilt eller för alla i fråga varande fullmaktstagare på en 

och samma gång. I sådana fall där bara t.ex. den först utnämnda fullmaktstagarens 

intressebevakningsfullmakt återkallas men inte någon annans, kan den nästa i tur 

varande personen ansöka om fastställandet av sin befogenhet direkt då den tidi-

gare befullmäktigades återkallelse stigit i kraft. Som ett exempel kan man säga att 

huvudmannen tar tillbaka fullmakten av den huvudbefullmäktiga och styrker 

fullmakten genom att underskriva den som återkallad. Eftersom fullmakten i hu-

vudsak bara är menad för den huvudbefullmäktiga och ställföreträdande vidtar 

bara uppdraget tillfälligt, gäller återkallelsen också ställföreträdaren ifall inte an-

nat uppges(Antila 2007, 157).  

Intressebevakningsfullmakten kan återkallas på tre olika sätt. För det första så kan 

den befullmäktigade returnera fullmakten till huvudmannen eller så kan huvud-

mannen beordra fullmaktstagaren att förstöra fullmakten. Ifall den befullmäkti-

gade vägrar returnera eller förstöra fullmakten frivilligt kan huvudmannen för-

ordra returneringen av intressebevakningsfullmakten från den befullmäktiga via 

domstolens beslut. Fullmakten kan också återkallas genom att framställa en ny 

intressebevakningsfullmakt(Lag om intressebevakningsfullmakt § 12.2). I sådana 

fall där huvudmannen framställer en ny intressebevakningsfullmakt istället för att 

återkalla tidigare fullmakten, genom att antingen be dokumentet tillbaka av den 

befullmäktigade eller kräva förstörandet av den, är det skillnaderna mellan de två 

fullmakterna som avgör. Innehållet i den nya fullmakten som strider emot det 

gamla dokumentets, räknas som en återkallelse av den föregående fullmakten. 

Som exempel kan den stridande informationen i fullmakten vara personen som 

befullmäktigas och vilka angelägenheter den fullmakten gäller.(Antila 2007, 157-

158). 

Nackdelar med att återkalla en intressebevakningsfullmakt genom att endast fram-

ställa en ny är att den tidigare intressebevakaren kanske inte får informationen om 

saken och kan fortfarande begå rättshandlingar i huvudmannens namn utan dennes 

samtycke. Det är p.g.a. detta som man rekommenderas återkalla fullmakten av den 

befullmäktiga eller ber om förstörandet av dokumentet(Antila 2007, 158).  
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Det kan uppstå situationer där fullmaktsgivaren t.ex. inte har meddelat den be-

fullmäktiga eller inte nått personen för att meddela att intressebevakningsfullmak-

ten inte får användas eller att den inte mera är ikraft för att huvudmannen antingen 

vill byta fullmaktstagare eller har anledning att tro att fullmakten används i sådant 

syfte som inte är i huvudmannens bästa intresse. Ifall den befullmäktiga handlar 

med en tredje part kan huvudmannen vara i direkt kontakt med personen i frågan 

och meddela att intressebevakningsfullmakten inte längre är i kraft. Då huvud-

mannen meddelat i ett sådant här fall till tredjeparten att fullmakten inte mera är i 

kraft enligt lagen om intressebevakningsfullmakt §13.1, har tredje parten inte rätt 

att hänvisa till att fullmakten inte blivit uppsagd enligt §12.2. Detta innebär såklart 

att fullmaktsgivaren inte antas ha någon störande faktor som skulle försämra hu-

vudmannens rättshandlingsförmåga.(Antila 2007, 158, Lag om intressebevak-

ningsfullmakt §13).  

Hur och när återkallelsen av fullmakten träder i kraft beror endast på att ifall in-

tressebevakningsfullmakten blivit uppsagd före eller efter intressebevaknings-

fullmaktens kraftträdande. Ifall intressebevakningsfullmakten inte stigit i kraft 

ännu vid återkallelse tillfället, träder återkallelsen ikraft direkt då den fastställts 

och levererats till den behöriga myndigheten(Lag om intressebevakningsfullmakt 

§11.1). Däremot om intressebevakningsfullmakten redan varit ikraft en tid, måste 

återkallelsen godkännas av magistraten på basis av lagen om intressebevaknings-

fullmakt §12.3 och §28. Med stöd av lagen måste magistraten utreda huvudman-

nens psykiska tillstånd och förmågan att förstå följderna och meningen med åter-

kallande av fullmakten. Denna handlingsprocess är gjord enbart för huvudman-

nens bästa och för att förhindra förstörandet av systemet som fullmaktsgivaren 

före insjuknande byggt upp för sin egen trygghet.(Antila 2007, 160) 

Vid återkallandet av intressebevakningsfullmakten bör den befullmäktiga tänka ut 

ifall huvudmannen varit medveten om vad det innebär att återkalla fullmakten och 

betydelsen som följer återkallandet. Ifall fullmaktstagaren anser att huvudmannen 

inte varit rättshandlingsduglig vid skedet av återkallelsen, kan han eller hon vägra 

att returnera eller förstöra dokumentet med hänvisning till att den befullmäktigade 

inte anser att huvudmannen varit rättshandlingsduglig vid återkallelsen av intres-
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sebevakningsfullmakten. Vid dessa omständigheter kan huvudmannen i sista hand 

begära returneringen av fullmakten med tingsrättens order, vars uppgift blir att 

utreda huvudmannens rättshandlingsförmåga. (Antila 2007, 160-163) 

6.8 Fastställandet av intressebevakningsfullmakt 

Enligt lagen om intressebevakningsfullmakt §24.1, hör fastställandet av fullmak-

ten till förmyndarverksamhetens behöriga myndighet, magistraten. Geografiskt 

sätt är det magistraten till vilken fullmaktsgivarens hemkommun hör till som skö-

ter fastställandet (Lag om intressebevakningsfullmakt §25.1). Ifall huvudmannen 

inte är bosatt i Finland och saknar hemkommun, hör det till de områdets magi-

strats uppgift att sköta ärendet där fullmaktsgivaren i huvudsak befinner sig(Lag 

om intressebevakningsfullmakt §25.2). Ifall de ovannämnda bestämmelserna inte 

kan utfärda en behörig magistrat, faller fastställandet av fullmakten till Helsing-

fors magistrat.(Antila 2007, 72-73) 

Om intressebevakningsfullmakten innehåller rätten för den befullmäktiga att sköta 

om huvudmannens ekonomiska angelägenheter, skall fullmakten registreras vid 

magistratens register om förmynderskapsärenden(Lag om intressebevaknings-

fullmakt §27.1). I registret behöver man alltså inte registrera sådana fullmakter 

som enbart innehåller skötandet av övriga ärenden, inte ekonomiska (Lag om 

förmyndarverksamhet §65.2).  

 

6.9 Intressebevakningsfullmaktens ogiltighet. 

En intressebevakningsfullmakt kan vara ogiltig på flera olika grunder. Som första 

sak kan ogiltigheten bero på att fullmaktsgivaren inte uppfyller alla de givna gil-

tighetskraven som lagen kräver vid framställandet av intressebevakningsfullmak-

ten. Dessa kriterier kan bl.a. vara att fullmaktsgivaren inte har fyllt 18 år ännu el-

ler att huvudmannen inte har rättshandlingsförmåga. Intressebevakningen är inte 

giltig heller då en av vittnen (eller såklart båda) inte fyller de givna kraven. Föru-

tom de två tidigare nämnda så är fullmakten också ogiltig ifall den uppställts på 
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ett felaktigt sätt eller det fattas någon information som lagen kräver. (Antila 2007, 

51) 

Vid intressebevakningsfullmaktens fastsällande är magistraten utredningsskyldig 

då det gäller giltigheten av fullmakten. Magistraten måste alltså utreda att alla par-

ter som varit inblandade i framställandet av intressebevakningsfullmakten, fyller 

alla giltighetskrav och att fullmakten framställts på rätt sätt. Dessa krav diskutera-

des i mera detalj i kapittel 7. När magistraten får en intressebevakningsfullmakt 

för fastställning och kraven för giltighet inte uppfylls kan magistraten inte god-

känna fullmakten. Magistratens beslut är dock inte fastställt i en domstol, alltså 

kan det överklagas i tingsrätten och fastsällas den vägen. Som ett exempel på en 

fullmakt som magistraten beslutit och som överklagats i domstol kan vara att den 

befullmäktiga har köpt egendom i huvudmannens namn och försäljaren kräver 

betalning. I sådana fall kan man åberopa handlingen genom att hänvisa till att 

transaktionen inte är bindande för att den befullmäktiga inte har haft behörighet 

att begå rättshandlingar i huvudmannens namn för att fullmakten inte varit giltig 

och haft rätt att representera fullmaktsgivaren. Ifall intressebevakningsfullmakten 

anses vara ogiltig p.g.a. att fullmaktsgivaren eller den befullmäktiga inte fyller de 

lagstadgade kraven eller att fullmakten uppställts på ett felaktigt sätt, kan inte de 

rättshandlingar som gjorts med fullmakten binda huvudmannen juridiskt. Det är 

dock på åklagarens ansvar att kunna bevisa att fullmaktsgivaren inte haft rätthand-

lingsförmåga eller att vittnen t.ex. inte fyllt kraven vid framställningen av full-

makten. (Antila 2007, 51-52) 

6.10  Fullmaktsgivarens dödsfall 

Intressebevakningsfullmakten upphör att vara ikraft enligt lagen om intressebe-

vakningsfullmakt §11.1 i sådant fall där fullmaktsgivaren avlider. Bestämmelsen 

motsvarar lagen om förmyndarverksamhet § 17.1, enligt vilken intressebevaka-

rens uppdrag som förmyndare upphör vid dödsfall av huvudman. Dessa bestäm-

melser är dock inte lika som Lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område §21, där det bestäms att fullmakten inte upphör vid dödsfall om inte annat 

bestäms om i själva fullmakten. Vid förarbetet av lagen om intressebevaknings-
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fullmakt, ansågs det att vid förmyndarverksamhet bör fullmakten upphöra vid 

dödsfall p.g.a. att intressebevakningsfullmakten baserar sig högt på fullmaktsgiva-

rens och fullmaktstagarens gemensamma tillit. De motiverades också med att in-

tressebevakningsfullmakten egentligen handlar om skötandet av huvudmannens 

angelägenheter p.g.a. dess arbetsoförmåga/rättsoförmåga. I sådana fall där full-

maktstagaren ännu efter huvudmannen avlidit begått rättshandlingar i huvudman-

nens namn är de inte bindande för dödsboet. Det har ingen betydelse om full-

maktstagaren eller den tredje parten varit medvetna om huvudmannens död. (An-

tila 2007, 165) 

6.11  Befullmäktigas dödsfall eller arbetsoförmåga  

Om fullmaktstagaren avlider, överförs inte hans befullmäktigade rätt till 

hans/hennes rättighetsinnehavare. Intressebevakningsfullmakten upphör alltså vid 

fullmaktstagarens dödsfall fastän det inte stadgats skilt som kriterier för upphö-

rande i Lagen om intressebevakningsfullmakt. Ifall huvudmannen däremot ut-

nämnt en andra representant i sin fullmakt kan han eller hon ansöka om faststäl-

landet av fullmakten på basis av dödsfall av den första befullmäktiga. (Antila 

2007, 170-171) 

Likaså som dödsfall av fullmaktstagare, stadgas det inte skilt om representantens 

arbetsoförmåga som orsak för att fullmakten skall upphöra. Ifall det inte skrivits i 

fullmakten om att fullmakten upphör vid ett fall där representanten tappat sin ar-

bets- eller rättsförmåga, blir fullmakten i princip ikraft. Ifall det finns en andra re-

presentant kan denna person nog också ansöka om fastställandet av fullmakten. 

(Antila 2007, 170-171) 
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7 ANSÖKNING FÖR FASTSTÄLLANDET AV 

INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT 

Enligt Lag om intressebevakningsfullmakt §24.1 är det enbart den befullmäktiga 

som kan ansöka om fastsällandet av fullmakten. Det är alltså inte möjligt att 

fullmaktsgivaren eller en nära anhörig ansöker om fastställandet från magistraten. 

Orsaken till att endast den befullmäktiga kan ansöka om fastställandet av 

intressebevakningsfullmakten är ett konsekvent beslut som baserar sig på att ingen 

kan bli tvingad emot sin egna vilja att bli intressebevakningsbefullmäktigad till en 

annan person. Samma gäller de personer som nämns i fullmakten som andra och 

tredje befullmäktiga. (Antila 2007, 73) 

Förutsatt att fullmakten innehåller en andra och en tredje befullmäktigad, är det 

den första representanten som har första rätten att ansöka om faställandet av 

fullmakten. Ifall den första representanten inte tar emot uppdraget som 

intressebevakningsbefullmäktigad eller om representanten av någon annan orsak 

blivit förhindrad av att sköta uppdraget redan före ikraftträdandet av fullmakten, 

är det den som är andra i tur som har rätten för fastställning. I sådana fall är den 

andra representanten skyldig att anmäla orsakerna varför just han eller hon har 

rätten till fastställandet. Dessa påståenden måste dock kunna bevisas vid 

fastsällningen, genom att t.ex. ha ett skriftligt bevis där den första representanten 

beskrivit orsaken till sin frånvaro. Detta kan dock inte alltid vara möjligt för den 

andra representanten. Ifall den ursprungliga representantens förhinder beror på 

någon sjukdom kan ställföreträdaren ha svårt att få något bevis, såsom 

läkarutlåtande eller dyligt som skulle förstärka dennes påstående. Härmed skall 

det vara tillräcklig för ställföreträdaren att förklara situationen och hädanefter 

faller det på magistratens ansvar att utreda fallet, exempelvis genom att höra den 

ursprungliga befullmäktigade. (Antila 2007, 73-74) 

7.1  Fastsällningsansökans innehål och form 

Ansökningens form eller innehåll har inte stadgats i Lagen om intressebevak-

ningsfullmakten. Enligt Lagen om intressebevakningsfullmakt §41.2 tillämpas de 
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allmänna bestämmelserna från förvaltningslagen. Enligt förvaltningslagen skall 

ansökan alltid inledas skriftligen genom att yrkandena jämte grunderna för dem 

anges (Förvaltningslagen §19). Med magistratens samtycke får man dock inleda 

ärendet muntligt. I ansökan måste det framkomma avsändarens namn och kontakt-

information så att fastställandet intressebevakningsfullmakten kan påbörjas. (An-

tila 2007, 72-73) 

7.2  I ansökningen bifogad utredning 

Den befullmäktiga måste vid ansökningstillfället överlämna intressebevaknings-

fullmakten som original kopia (Lag om intressebevakningsfullmakt §24.3). Skyl-

digheten att lämna in original fullmakten är väsentligt med tanke på att det måste 

kunna antas att fullmakten är given med stöd av lagen och att den inte blivit åter-

kallad. Enligt lagen kan inte intressebevakningsfullmakten fastställas ifall full-

maktens original försvunnit. Ifall fullmaktsgivaren fortfarande är rättshandlings-

duglig, kan han eller hon framställa en ny som fungerar istället för den försvunna 

(Antila 2007, 74) 

Den befullmäktiga måste kunna bevisa för magistraten med ett läkarutlåtande eller 

något i samma stil, huvudmannens hälsotillstånd som bekräftar att fullmaktsgiva-

ren inte mera är kapable att sköta sina egna dagliga eller ekonomiska angelägen-

heter beroende på vad som framställts i fullmakten(Antila 2007, s.74). Den be-

fullmäktiga har rätt att redan före intressebevakningsfullmaktens ikraftträdande, få 

information gällande huvudmannens hälsotillstånd. Enligt lagen om intressebe-

vakningsfullmakt §45 är social-, sjuk- eller hälsovårdens myndighet eller någon 

yrkesutbildad anställd av verksamhetsenheter inom sjuk- eller hälsovården skyl-

diga att ge den information till fullmaktstagaren som krävs för fastställandet av 

intressebevakningsfullmakten. Det samma gäller också privata instanser inom so-

cialservice. Den befullmäktiga har dessa rättigheter för anskaffning av informat-

ion oberoende av tystnadsplikt inom de ovannämnda myndigheterna. Rätten till 

information är för att trygga fullmaktstagarens möjligheter att skaffa den inform-

ation som behövs för att intressebevakningsfullmakten kan fastställas (Antila 

2007, 58).  
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I lagen finns det dock inte några bestämmelser som kan beordra fullmaktsgivaren 

att besöka en läkare och undersökas för att bestyrka behovet av en 

intressebevakningsbefullmäktigad. Ifall huvudmannen vägrar genomgå en 

läkarundersökning, kan man istället för ett läkarutlåtande använda sig av ett 

motsvarande pålitlig utredning, såsom fullmaktsgivarens hemkommuns 

socialmyndigheternas/socialarbetares utlåtande(Antila 2007, 75).  

7.3  Hörandet av fullmaktsgivaren 

Magistraten måste i huvudsak alltid reservera tid för hörandet av fullmaktsgivaren 

vid tillfället av fastställningen av intressebevakningsfullmakten. Enligt lagen om 

intressebevakningsfullmakt §26.1 kan man dock låta bli att ordna tillfället för 

hörandet ifall fullmaktsgivaren, enligt läkarutlåtandet eller ett utlåtande av 

motsvarande slag bifogat i ansökan, inte anses vara i ett sådant tillstånd där 

personen kan förstå vad betydelsen av tillfället. Ett exempel för detta undantag 

kan vara då fullmaktsgivaren bl.a. är permanent medvetslös eller grovt insjuknad i 

demens att personen helt enkelt inte kan anses förstå meningen med hörandet. Det 

är dock ytterst kontroversiellt att använda sig av detta undantag p.g.a. 

huvudmannens allmänna rättigheter och de måste därför användas endast under 

särskilda omständigheter. Vid framställandet av lagen om 

intressebevakningsfullmakt ansågs det att detta undantag bör användas endast i 

sådan fall där hörandet av fullmaktsgivaren inte skulle ha någon ”betydelse”. Vid 

gränsfall är det dock alltid bättre att reservera tiden för tillfället oberoende. (Antila 

2007, 74) 

7.4  Hörandet av fullmaktsgivarens anhöriga 

Magistraten måste också enligt lagen om intressebevakningsfullmakt §26.2, höra 

fullmaktsgivarens fästmö i samband med fullmaktens fastställande. Hörandet av 

fästmön ansågs vid framställandet av lagen om intressebevakningsfullmakt att 

vara viktigt p.g.a. att i de flesta fallen är egendomen som det äktaparet har, ihop 

kopplat på ett eller annat sätt. Samma princip gäller också människor som lever i 

ett registrerat parförhållande, alltså måste hon eller han också få chansen att bli 

hörd. Man kan dock låta bli att höra den andra parten i parförhållandet ifall den 
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anses vara icke betydande. Ett sådant fall kan vara bl.a. då paret bott isär en längre 

tid(Antila 2007, 75-76).  

Magistraten kan också höra andra nära anhöriga såsom fullmaktsgivarens 

föräldrar, barn eller andra anhöriga på basis av lagen om 

intressebevakningsfullmakt §26.3. En annan anhörig kan som ett exempel vara 

huvudmannens sambo. Det är ändå inte nödvändigt att höra dessa personer men 

om magistraten anser de meningsfullt kan tillfället ordnas. I allmänhet hör det 

ändå till att fullmaktsgivarens närmaste krets av anhöriga får informationen om att 

personen i frågan har framställt en intressebevakningsfullmakt och att det skickats 

in en ansökan för fastställandet av fullmakten. En anhörig som det kan vara skäl 

att informera om situationen är fullmaktsgivarens barn som enligt en beskrivning i 

något dokument har skött om huvudmannens angelägenheter fram till denna 

tidpunkt(Antila 2007, 76).  
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8 SAMMANFATTNING 

Intressebevakningen är till för att skydda intressen hos människor som själva 

p.g.a. sjukdom eller annan förhindrande orsak inte kan sköta om sina ekonomiska 

eller andra dagliga angelägenheter. Som intressebevakare kan fungera en enskild 

individ såsom en nära anhörig eller en allmän intressebevakare förordnad av 

magistraten. Intressebevakaren skall ha tillräckliga färdigheter för att kunna utföra 

sina intressebevakningsuppgifter vilka varierar från fall till fall.  

 

Magistraten fungerar som förmyndarmyndighet för förmyndarverksamheten och 

övervakar att intressebevakningsverksamheten fungerar inom de lagstadgade 

ramarna. Till magistratens uppgifter hör upprätthållandet av 

förmyndarverksamhetens register där all information gällande intressebevakning 

och intressebevakningsfullmakter förvaras.  

 

Intressebevakningen är något som de flesta människor inte alltid tänker på förrän 

det är aktuellt för någon nära anhörig. Intressebevakningsfullmakten är för att var 

och en kan själv besluta om på förhand, vem som kommer att sköta om hans eller 

hennes ekonomiska eller andra angelägenheter ifall något hinder i individens 

handlingsförmåga skulle uppstå.   
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9 SLUTORD 

I arbetets förord nämnde jag att jag inte hade haft mycket kunskap om 

förmyndarverksamheten och att mina förväntningar för arbetet var att lära mig om 

arbetsprocesserna i de olika skeden inom intressebevakningen och hur man kan 

framställa en intressebevakningsfullmakt.  

Under arbetets gång har jag lärt mig massvis om intressebevakningsverksamheten 

och märkt att människor i allmänhet, enligt mig och mina erfarenheter, har en 

mycket liten kunskap om hur verksamheten fungerar och vad intressebevakningen 

egentligen innebär och kräver.  

Jag anser själv att man borde bjuda ut bättre information för kunder i olika 

kundservicesituationer, gällande vad man kan göra för att underlätta sitt egna och 

sina anhörigas liv ifall något som försämrar handlingsförmågan skulle ske. 

Utveckling och utbildning inom ämnet på olika branscher såsom i bankvärlden 

skulle vara till nytta för både kunder och personal i och med att kunskapen kring 

ämnet inte skulle vara okänt.  

I många fall där sjukdomar som demens drabbar nära anhöriga är det ytterst svårt 

att få befogenheter och användningsrätter till anhöriga som skulle sköta om den 

ifrågavarande indvidens angelägenheter. Då någon insjuknar i någon sjukdom 

eller en olycka som orsakar försämrad handlingsförmåga kan inte personen i fråga 

längre befullmäktiga någon att sköta vissa ärenden och oftast är det en lång 

process för anhöriga att komma åt personens tillgångar t.o.m. för att enbart betala 

räckningar osv. för att det ofta krävs läkarutlåtanden, magistratens beslut och i 

somliga fall domstolars beslut i sådan ärenden. Det är därför jag själv anser att 

planering av sin egen framtid, vare sig det är fråga om testament eller 

intressebevakningsfullmakt, är i hög grad rekommenderat enbart av den enkla 

orsaken att det underlättar saker som måste skötas ifall någonting oväntat 

inträffar. 
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Jag hoppas därför att detta lärdomsprov hjälper den, likaså som den hjälpt mig, 

som utav intresse eller annan orsak bestämt sig för att läsa arbetet, att förstå 

grunderna inom förmyndarverksamheten.   
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Pirjo Kähäri, Edunvalvontavaltuutus ja pankissa asiointi , 

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/20922/Kahari_Pirjo.pdf 

[Hänvisning 26.03.2015] 

 

Seppo Anttila, Oikeustieto 5/2009 http://www.edilex.fi/oikeustieto/8052.pdf 

http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_05_03_nieminen.html [hänvisning 

25.3.2015] 

 

 

Lagar 

L 442/1999 Lag om förmyndarverksamhet 1.4.1999 

L 648/2007 Lag om intressebevakningsfullmakt 25.5.2007 

L 575/2008 Lag om ordnande av intressebevakningstjänster i 

förmyndarverksamheten 
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