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1. SELVITYSTYÖN KOHDE 

1.1. Tutkimuksen taustaa ja sen tekemisestä   
 
Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, miten edunvalvojien valvonta on järjestetty 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lainsäädäntöpohjan selvittämisen lisäksi on tutustuttu 
käytännön työhön eri tutkimusmaiden holhousviranomaisissa. Lainsäädäntöä on seurat-
tu 14.8.2009 asti. Norjassa annettiin 4.9.2009 lakiehdotus uudeksi holhouslaiksi.1 
 
Työtä varten on haastateltu kustakin tutkimusmaasta 2-4 henkilöä, jotka ovat perehty-
neet valvontatoimintaan sekä käytännön tasolla edustamassaan viranomaisessa, että 
maansa holhoustoimen valvontaan laajemminkin esimerkiksi työryhmien jäsenenä. Jo-
kaisessa maassa henkilöt edustivat kaikkia varsinaisen valvonnan portaita: sekä hol-
housviranomaisia että niitä valvovia tahoja, joissakin maissa myös tutkimuksen ja 
edunvalvojan näkökulmaa.   
 
Tutkimuksessa ei ole järjestelmällisesti selvitetty päämiehen henkilöä koskevien asioi-
den hoitamisen valvontaa, vaikka sitä sivutaan joissain yhteyksissä.   
 
Kaikkien vertailumaiden valvontasäännöissä on poikkeuksia, jotka koskevat päämiehel-
le lahjana tai testamentilla tulleen omaisuuden valvontaa tilanteessa, jossa lahjan antaja 
tai perinnön jättäjä on antanut määräyksiä omaisuuden hoidosta, hallinnoinnista ja val-
vonnasta. Joissakin maissa tällainen instituutio voi vaikuttaa merkittävästikin siihen, 
minkälaisten määräysten puitteissa ja kenen toimesta näitä varoja yleisesti maassa hal-
linnoidaan ja valvotaan. Selvitystyön rajaamisen tarpeen vuoksi kyseisiä poikkeuksia ei 
käsitellä kirjoituksessa.     
 
Kirjoituksessa on tarkasteltu maittain tiettyjä holhoustoimen osa-alueita. Ne on valittu 
mukaan, koska ne kirjoittajan käsityksen mukaan koskevat keskeisesti joko edunvalvo-
jien valvonnan kohdetta tai sen keinoja ja välineitä.  
 
Holhousoikeuden taustalla on ikuinen köydenveto toisaalta päämiehen suojelemisen ja 
toisaalta hänen itsemääräämisoikeutensa säilyttämisen välillä. Tulisiko päämiehelle, tai 
vastaavasti edunvalvojalle antaa paljon vai vähän liikkumavaraa? Pitäisikö valita paikal-
linen vai keskitetty organisaatiomalli? Yleinen vai yksityinen edunvalvoja? Tulisiko 
lakimääräisiä edunvalvojia valvoa samalla tavalla kuin määräyksenvaraisia edunvalvo-
jia?  
 
Mielenkiintoisia vertailukohteita olisivat olleet myös esimerkiksi maissa käytetyt hol-
houstointa sivuavat aihealueet, kuten holhoustoimen ja sosiaalitoimen rajanveto, esim. 
välitystilit ja niitä vastaavat menettelyt, muun lainsäädännön avulla läheisille ja esim. 
sosiaalitoimelle annetut oikeudet päättää, edustaa tai avustaa päämiehiä tietyissä tilan-
teissa, sekä edunvalvontavaltuutusta vastaavat järjestelyt. Nämä aiheet määrittävät kui-
tenkin enemmän sitä, minkälainen päämiesjoukko edunvalvontaan päätyy, kuin sitä, 
miten edunvalvojia valvotaan. Siksi ne on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Yhteiskun-
nan toimintaa suunniteltaessa ja resursseja jaettaessa on kuitenkin tärkeää miettiä, min-
                                                 
1  Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven) 
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kälaisia järjestelyjä käyttämällä henkilöiden erilaiset tarpeet turvataan parhaiten sekä 
yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.  
 
Tekstissä käytetyt termien käännökset ovat osittain sanakirjoista löytyviä käännöksiä, ja 
näiden puuttuessa kirjoittajan omia käännöksiä. Joiltakin osin on käytetty Suomen hol-
houstoimilain esitöissä käytettyjä käännöksiä.   
 

1.2. Holhoustoimen tarkoitus 
 
Holhoustoimen tarkoitus on Suomessa ja tutkimuksen kohteena olevissa muissa poh-
joismaissa lähtökohtaisesti samankaltainen. Holhouslainsäädännöillä halutaan turvata 
edunvalvonnan tarpeessa olevan henkilön oikeus siihen, että häntä edustetaan ja hänen 
etuaan valvotaan taloudellisissa, ja joiltakin osin myös henkilöä koskevissa asioissa. 
Tehtävää tulee hoitaa niin, että päämiehen tuloja ja varoja käytetään hänen henkilökoh-
taisiin tarpeisiinsa häntä itseään hyödyttävällä tavalla, ja että hänen omaisuuttaan hoide-
taan tiettyjen turvaavien ja omaisuudelle kohtuullista tuottoa antavien periaatteiden mu-
kaisesti. Lisäksi edunvalvojan tulee yleensä ainakin jossain määrin huolehtia siitä, että 
päämies saa sen hoidon ja huolenpidon, jota hän tarvitsee.  
 
Edunvalvojalla on velvollisuus hoitaa päämiehen asioita tämän edun mukaisesti. Pää-
miehen edun mukaista lienee ensisijaisesti hänen oman tahtonsa toteuttaminen (mahdol-
lisuuksien rajoissa) silloin, kun hän itse ymmärtää asian merkityksen, tai jos hänen ai-
kaisempi tahtonsa on selkeästi jäljitettävissä. Tämän vuoksi on tärkeää, että päämiehen 
kuulemisesta on säädetty lakiin selkeät velvoitteet. Niitä tilanteita varten, jolloin pää-
miehen tahto ei ole selvitettävissä, tulee olla säädetty yleisiä linjauksia siitä, mitä voi-
daan tietyissä edunvalvonnassa tavallisesti esiintyvissä tilanteissa pitää päämiehen edun 
mukaisena. Lopullinen arviointi jää yksittäistilanteissa edunvalvojan ja holhousviran-
omaisen ratkaistavaksi.  
 

1.3. Edunvalvojan valvonta 
 
Jotta olisi mahdollista vertailla eri maissa käytettäviä edunvalvojan valvonnan ja pää-
miehen omaisuuden hoidon järjestämisen keinoja keskenään, on syytä pohtia valvonnan 
käsitettä vähän syvemmin.    
 
Lainsäädännössä on määrätty edunvalvojille tietyt velvoitteet, joiden avulla holhous-
toimen tehtävän ja tarkoituksen on ajateltu toteutuvan. Valvontasäännöstön avulla pyri-
tään varmistamaan, että edunvalvoja toimii velvoitteidensa mukaan, eikä hänen toimin-
tansa aiheuta päämiehille vahinkoa. Edunvalvojan toiminnan ei-toivottu seuraamus lie-
nee perustaltaan aina sama: päämiehen omaisuus hukkaantuu tai vahingoittuu, ja/tai hän 
ei saa tarpeitaan ja oikeuksiaan toteutetuksi.  
 
Valvontamallien valintaa ja valvonnan oikeaa kohdistamista varten on syytä tarkastella 
suojattavien päämiehen etujen ja oikeuksien merkittävyyttä, sekä vahingon aiheutumi-
sen riskejä eri olosuhteissa. Mitä merkittävämpänä suojattavaa asiaa pidetään, sitä 
enemmän sen toteutumisen valvontaan todennäköisesti halutaan käyttää resursseja, tai 
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ainakin sitä vaikeammaksi turvaamisen kohteen vahingoittaminen tehdään. On hyvä 
pitää mielessä, että oikeustoimen tai omaisuuden henkilökohtainen merkittävyys pää-
miehelle saattaa olla jotain muuta kuin mitä edunvalvoja ajattelee, tai miten yhteiskun-
nassa yleisesti suhtaudutaan asiaan, tai miten kyseisen maan holhousta koskeva laki on 
asiaan suhtautunut.  
 
Päämiehen etujen aktiivinen edistäminen ja niistä huolehtiminen on Suomessa lähtökoh-
taisesti pelkästään edunvalvojan tehtävä, ja valvontaviranomaisten tulee neuvoa, auttaa 
ja valvoa heitä tässä toiminnassa. Joissakin tutkimusmaissa valvontaviranomaisten teh-
täväksi on annettu myös osa päämiehen omaisuuden aktiivisesta hoitamisesta.  Kaikissa 
vertailun kohteena olevissa maissa valvontaviranomaisten tehtävänä on huolehtia edun-
valvojan tekemien virheiden ja puutteiden huomaamisesta, päämiehen omaisuudelle ja 
eduille tapahtuvien vahinkojen estämisestä tai havaitsemisesta jälkikäteen, sekä toimen-
piteistä virheiden korjaamiseksi.   
 
Viime kädessä holhoustoimen valvontaan sisältyy myös päämiehen toiminnan valvomi-
nen sen varmistamiseksi, että edunvalvojan tehtävä ja mahdollinen toimintakelpoisuu-
den rajoitus vastaavat päämiehen tarpeita. Sekä Suomessa että muissa tutkimusmaissa 
lainsäädännön kehitys on kulkenut kohti yksilöidympiä tehtävämääräyksiä, sekä kohti 
mahdollisimman vähäistä puuttumista henkilön itsemääräämisoikeuteen.2  Koska jo 
edunvalvonnan perusedellytyksenä on, että henkilö on tavalla tai toisella kykenemätön 
hoitamaan asioitaan, ei ole tavatonta, että pienimmän puuttumisen periaatteella annettu 
edunvalvojan määräys jättää päämiehelle enemmän toimintavapautta kuin hän kykenee 
käsittelemään.  
 
Varsinaisten toimintakelpoisuuden rajoitusten lisäksi vertailumaiden lakeihin on sisälly-
tetty säännöksiä, jotka suoraan tai tosiasiallisesti rajoittavat päämiesten omia toiminta-
mahdollisuuksia, näennäisestä oikeudellisen toimintakelpoisuuden säilyttämisestä huo-
limatta. Esimerkkeinä tästä voidaan mainita tilien käyttöoikeuden sulkeminen päämie-
heltä edunvalvojamääräyksen myötä, varojen automaattinen siirtäminen viranomaisten 
hallinnoitavaksi, sekä ulkopuolisille avoimien rekistereiden käyttö. Avointen rekisterei-
den käytön ongelmana on, että niistä edunvalvontatieto leviää sellaisten ulkopuolisten 
tahojen tietoon, joilla ei ole oikeaa käsitystä siitä, ettei edunvalvonta rajoita päämiehen 
oikeutta itse määrätä asioistaan.  
 
Toiseen suuntaan toimivat taas määräykset, joiden mukaan holhousviranomaisten tulee 
tietyin määräajoin selvittää, onko edunvalvonnan jatkaminen tarpeellista.     
 

                                                 
2  Vaikuttaa kuitenkin siltä, että käytännössä annetaan edelleen ylivoimaisesti eniten edunvalvojan määrä-
yksiä, jotka kattavat kaikki päämiehen taloudelliset asiat. 
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1.4. Valvonnan keinojen valinnasta  
 
Yleistäen voitaisiin sanoa, että edunvalvojien valvontaa ovat kaikki ne menettelyt, joi-
den avulla laki ja viranomaiskoneisto valvovat sitä, että edunvalvoja toimii päämiehensä 
edun mukaisesti kelpoisuutensa ja määräyksensä puitteissa, ja että hän täyttää holhous-
toimi- ja muussa lainsäädännössä määrätyt velvollisuutensa.  
  
Lainsäätäjän on (ollut) mietittävä, miten nämä asiat kirjoitetaan laiksi: mitä kielletään, 
mitä velvoitetaan ja minkälaiseksi organisaatio järjestetään. Mitkä asiat kuuluvat edun-
valvonnan piiriin ja mitkä esimerkiksi sosiaalitoimen alueelle? Mikä taho on tarpeeksi 
luotettava päättämään mistäkin asiasta: edunvalvoja, edunvalvojan valvoja vai valvojan 
valvoja? Kuinka paljon edunvalvojalle halutaan antaa liikkumavapautta ylipäätään? 
Onko tarpeen, että viranomainen tai joku muu taho hoitaa tehtäviä joltakin osin? Kun 
harkintavaltaa siirretään pois pelkästään edunvalvojan käsistä yhdessä viranomaisten 
kanssa päätettäväksi, rajoitetaan samalla edunvalvojan kelpoisuutta toimia päämiehen 
asioissa.  
 
Holhouslainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esityksen (HE 146/1998) mu-
kaan edunvalvojan toimen valvonta voidaan jakaa ennakkovalvontaan ja jälkivalvon-
taan.3  Ennakkovalvontaan on katsottu kuuluvaksi ensinnäkin lupavalvonta, joka tarkoit-
taa sitä, ettei edunvalvoja ilman holhousviranomaisen lupaa ole oikeutettu tekemään 
päämiehen puolesta merkitykseltään suurempia oikeustoimia. Lisäksi ennakkovalvon-
taan on luettu holhousviranomaisen mahdollisuus vaatia hyväksyttäväksi päämiehen 
omaisuuden käyttöä ja hoitoa koskeva omaisuudenhoitosuunnitelma.   
 
Jälkivalvontaa taas on holhousviranomaisen suorittama edunvalvojien antamien omai-
suusluetteloiden, vuosi- ja päätöstilien tarkastaminen.  
 
Tili- ja lupavalvonta kuuluvat myös selvityksen kohteena olevien maiden edunvalvojien 
valvontaa koskevaan perusvälineistöön. Näissä maissa on lisäksi käytössä Suomen jär-
jestelmästä poikkeavia holhoustoimen järjestämis- sekä päämiesten varojen hallin-
noimismalleja. Tämän vuoksi on syytä tarpeellisilta osin selvittää myös niitä järjestely-
jä, joiden avulla valvotaan holhousviranomaisen toimintaa. Lisäksi kirjoituksessa on 
käsitelty muitakin hallituksen esityksessä tarkoitettuja holhoustoimen säännöksiä, joi-
den kirjoittaja katsoo kuuluvan valvontakeinoihin.  
 
Joissain tutkimusmaissa edunvalvojan toiminnan valvonta on jätetty päämiehen itsensä, 
tai hänen aviopuolisonsa tehtäväksi, tai on katsottu, ettei puolisoa edunvalvojana koske 
samat tilitys- ja lupavelvollisuudet kuin muita edunvalvojia. Usein käytännössä päämie-
hen läheiset valvovat edunvalvojien toimintaa joka tapauksessa ja tekevät aloitteita hol-
housviranomaisille, jotta ne puuttuisivat edunvalvojan toimiin. Vaikka tällainen valvon-
ta on epävirallista, on kyseessä tärkeä valvonnan muoto, koska perinteinen viranomais-
valvonta ei ulotu sille tasolle, jossa päämiehen läheiset voivat tehdä havaintojaan. 
 
   

                                                 
3  Hallituksen esitys Eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi, HE 146/1998 s. 9. 
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1.4.1. Ennakkovalvonta 

Ennakkovalvonnalla pyritään etukäteen toisaalta estämään oikeustoimet, jotka lainsäätä-
jän ja holhousviranomaisen mielestä eivät ole päämiehen edun mukaisia, ja toisaalta 
varmistamaan, että oikeustoimet tehdään muodollisesti oikein ja päämiehen edun mu-
kaisilla ehdoilla. Ennakkoharkintaa puoltaa se tosiasia, ettei kaikkia tapahtuneita oikeus-
toimia voida jälkikäteen korjata tai korvata, jolloin ”toisen mielipiteen” saaminen mer-
kittäviä oikeustoimia suunniteltaessa on tarpeen.  
 
Pääasiallinen perinteinen ennakkovalvonnan keino on lupavalvonta. Oikeustoimen lu-
vanvaraisuudella tarkoitetaan sitä, että edunvalvojan tulee hakea holhousviranomaisen 
lupa tietyille oikeustoimille, joita hän aikoo päämiehensä puolesta tehdä. Lupaa edellyt-
tävien oikeustoimien luettelo on tutkimuskohdemaissa pitkälti samankaltainen kuin 
Suomessa, vaikka poikkeuksiakin on.  
 
Ison poikkeuksen maiden samankaltaisuuteen tuo muissa Pohjoismaissa käytössä oleva 
päämiehen varojen hallinnointi holhousviranomaisessa sekä sulkutilien käyttö, jolloin 
päämiehen varojen nostaminen tai käyttöön saaminen voi olla joiltakin osin luvanva-
raista.    
 
Sulkemalla tilit tai ottamalla varat viranomaisen tai muun toimijan hallintaan ohjataan 
varmuudella edunvalvojaa hakemaan lupaa varojen käyttöä koskeviin toimiinsa. Näiden 
keinojen lisäksi on käytännössä olemassa muita seikkoja, jotka voivat ohjata edunvalvo-
jaa hakemaan lupaa: oikeustoimen pätemättömyys, luovutuksen rekisteröintivaatimus, 
kolmannen osapuolen tietämys laista ja vaatimus noudattamisesta (esim. pankit). Nämä 
jäävät kuitenkin usein toimijoidensa tietämyksen varaan, jolloin vasta jälkivalvonnassa 
saatetaan havaita, että tietty luvanvarainen oikeustoimi on tehty ja molemmin puolin 
myös täytetty. Näin ollen oikeustoimen tarkoituksenmukaisuusharkinta siirtyy jälkival-
vonnan puolelle.  
 
Luvanvaraisia oikeustoimia koskeva selvitys on tässä kirjoituksessa jaettu siten, että 
niiden oikeustoimien luvanvaraisuus, joista kaikissa vertailumaissa on säädetty melko 
samankaltaisesti, käydään lyhyesti läpi luvanvaraisuutta koskevassa yhteenvedossa. 
Maakohtaisissa osioissa esitellään ne seikat, joissa kohtelu poikkeaa toisistaan, sekä 
myös maan ”erikoisuudet”. Lisäksi maittain esitetään kussakin maassa edunvalvojalle 
kielletyksi säädetyt oikeustoimet. Kirjoituksessa on tehty lyhyt katsaus tutkimusmaiden 
perintöä ja perinnönjakoa koskevaan lainsäädäntöön. Erilaiset perimysmääräykset ja 
perinnönjaon tavat vaikuttavat merkittävästi holhousviranomaisten rooliin näissä asiois-
sa. Samoin niillä on suuri vaikutus siihen, ketä holhoustoimen valvonnan piiriin tulee.  
 
Suomen laissa on annettu mahdollisuus vaatia edunvalvojalta omaisuudenhoitosuunni-
telman esittämistä. Omaisuudenhoitosuunnitelman käyttämisellä voidaan ehkäistä var-
sinkin edunvalvojan osaamattomuudesta ja toiminnan suunnittelemattomuudesta aiheu-
tuvia vahinkoja. Käytännössä omaisuudenhoitosuunnitelmaa ei liene käytetty Suomen 
holhousviranomaisissa siinä määrin kuin sille voisi olla käyttöä. Vaikka muidenkin ver-
tailumaiden lainsäädäntö mahdollistaa sen, että edunvalvoja velvoitetaan esittämään 
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suunnitelmia toiminnastaan,4 on huomattava, ettei omaisuus ole muissa vertailumaissa 
edunvalvojan vapaassa hallinnassa samassa laajuudessa kuin Suomessa.    
 
Pitäisin erittäin tärkeänä käytännön ennakkovalvonnan keinona toisaalta yksityisten 
edunvalvojien valitsemista, neuvomista ja kouluttamista sekä heille sopivien työvälinei-
den kehittämistä, ja toisaalta yleisen edunvalvonnan tai vakituisten holhoojajärjestelmi-
en kehittämistä. Myös edunvalvojan sijaisen määräämistä koskevaa säätelyä pidän en-
nakkovalvonnan keinona. Tässä kirjoituksessa esteellisyystilanteiden järjestämistä on 
tarkasteltu kuolinpesien osalta tilanteissa, joissa päämies on pesän osakas.   
 
Edunvalvontatietojen rekisteröimistä ja kuuluttamista sekä erilaisten viranomaisten il-
moittamisvelvollisuuksia tai velvollisuutta maksaa tiettyjä suorituksia suoraan holhous-
viranomaisen hallinnoitavaksi tai suljetuille tileille voidaan myös pitää eräänlaisina val-
vontakeinoina. Edellä mainitut keinot lisäävät holhousviranomaisen mahdollisuuksia 
valvoa edunvalvojia.  
 

1.4.2. Jälkivalvonta 

Myös lupavalvonta saattaa päätyä jälkivalvonnaksi joko lain sallimana tai käytännön 
tosiasiana. Koska holhousviranomaisen lupa on usein ainoa keino pätevöittää tehty oi-
keustoimi ja esimerkiksi saada omaisuuden luovutus rekisteröityä tai lainhuudatettua, 
luvan hakeminen jälkikäteen saattaa olla välttämätöntä.  
 
Tärkein jälkivalvonnan keino on edunvalvojiin ja omaisuutta hallinnoiviin viranomai-
siin ja yksityisiin toimijoihin kohdistuva tilintarkastus. Tilintarkastuksen luonne riippuu 
siitä, minkälaisen valvonnan keinona sitä käytetään: jos edunvalvojan tekemän oikeus-
toimen tarkoituksenmukaisuus on mietitty jo etukäteen varojen käyttöä koskevan lupa-
asian yhteydessä, tilintarkastus on pääosin tositteiden vertaamista annettuihin lupiin ja 
mahdollisesti sen tarkastamista, onko omaisuus tallella.  
 
Tilintarkastusosioiden alla käydään maakohtaisesti läpi säännökset omaisuusluettelon 
jättämisestä, tilinjättöajoista, vuosi- ja päätöstilin sisältöä koskevista määräyksistä, sekä 
mahdollisuuksista tilivelvollisuudesta poikkeamiseen.  
 
Jälkivalvonnaksi katsotaan myös muutoksenhaku tai kantelu holhousviranomaisen pää-
töksestä. Holhousviranomaisiin kohdistuva valvonta on merkittävässä asemassa varsin-
kin niissä maissa, joissa holhousviranomainen myös hallinnoi päämiesten varoja.  
 
Lisäksi kaikissa vertailumaissa oikeusasiamiehet ottavat kantaa kantelujen pohjalta hol-
hous-viranomaisten toiminnan lainmukaisuuteen. Näillä ratkaisuilla on merkittävä pai-
noarvo holhoustoimenkin alueella.    
 

                                                 
4  Lähinnä sitä kautta, että viranomaisella on laajat oikeudet velvoittaa edunvalvojia tarpeellisiksi katso-
miinsa toimiin. Ks. myös Tanska, jossa hallinnointiviranomainen voi velvoittaa edunvalvojaa laatimaan 
budjetin.  

14



 

1.5. Valvonnan rajat ja mahdollisuudet  
 
Kaikkea edunvalvojan toimintaa ei ole mahdollista valvoa luotettavasti koskaan, ja jol-
takin osin holhoustoimen käytössä olevien resurssien rajallisuus sekä päämiesten ja 
edunvalvojien yksityisyyden suoja tulevat vastaan. Mitä siis valvotaan ja mitä jätetään 
valvomatta? Asia herättää esimerkiksi seuraavanlaisia mietteitä: pitäisikö kaikki pää-
miehen menoja koskevat tositteet tarkastaa? Miten voidaan varmistaa, onko päämiehen 
hoitopaikka hänelle sopiva? Onko kaikki verosuunnittelun mahdollisuudet käytetty? 
Onko kiinteistönvälittäjät kilpailutettu? Hoidetaanko päämiehen metsää kaikella mah-
dollisella asiantuntemuksella? Käykö edunvalvoja perheineen päämiehen pöydässä 
syömässä? Pitääkö virkamiehiä tai esimerkiksi asianajajia edunvalvojina valvoa samalla 
tavalla kuin yksityisiä edunvalvojia? Kuinka pitkälle menevään valvontaan meillä on 
varaa, ja minkä tai kenen kustannuksella se tapahtuu?  
 
Sekä vertailumaissa että Suomessa hyväksytään edunvalvojiksi maallikkoja. Edunval-
vojan tehtävät voivat olla niin moninaisia, ettei sopivaa osaamista ja koulutusta siihen 
ole mahdollista määritellä, vaikka juridinen ja taloudellinen osaaminen on toki eduksi. 
Muutamissa Pohjoismaissa myös holhousviranomaisen toiminnasta vastuussa oleviksi 
henkilöiksi (yliholhoojiksi) voidaan valita ja usein valitaan maallikkoja. Mitä näiltä 
toimijoilta voidaan kohtuudella edellyttää ja mitä voidaan parhaimmillaankaan saavut-
taa? Monilta edunvalvontaa tarvitsemattomiltakin henkilöiltä jää todennäköisesti oike-
uksia ja etuja huomaamatta, ja omaisuuden hoidon taso vaihtelee. Pitäisikö edunvalvon-
nassa olevan henkilön olla tässä paremmassa asemassa kuin ”tavallisten” ihmisten? 
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2. NORJAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

Norjan holhoustointa sääntelevät laki vajaavaltaisten holhouksesta - Lov om vergemål 
for umyndige av 22. april 1927 nr. 3 (Vgml), ja laki vajaavaltaiseksi julistamisesta - Lov 
om umyndiggjørelse av 28. november 1898 (Uml). Vuonna 2004 valmistui komiteamie-
tintö NOU 2004:16, johon perustuva lakiesitys Lov om vergemål (laki holhouksesta) 
tultaneen antamaan lähiaikoina. Ehdotus uudeksi holhouslaiksi annettiin 4.9.2009, eli 
selvitystyön määräajan päättymisen jälkeen, eikä sen sisältöä käydä läpi tässä kirjoituk-
sessa. Kaikki kirjoituksessa esitetyt viittaukset lakiehdotukseen koskevat siten komi-
teamietinnössä esitettyjä ehdotuksia holhouslaiksi, eivät 4.9.2009 annettua lopullista 
lakiehdotusta.   
 
Viranomaisten lisäksi holhoustoimen toimijoita ovat myös yliholhoojien omat yhdistyk-
set, jotka järjestävät koulutusta sekä yliholhousvirastojen väelle että holhoojille.  
 
Voimassa olevassa lainsäädännössä kulkee rinnakkain kaksi holhouksen muotoa, vajaa-
valtaisia koskeva holhous (vergemål), sekä avustavan holhoojan hallinto (hjelpeverge-
mål). Termejä kuljetetaan esityksessä rinnakkain niissä yhteyksissä, joissa eron tekemi-
nen on tarpeen. Muutoin edunvalvojasta käytetään yleisnimikettä holhooja.     
 
Tekstissä käytetään komiteamietinnöstä NOU 2004:16 pelkkää komiteamietintö-
nimitystä, koska muita komiteamietintöjä ei selvityksessä käsitellä. Komiteamietintöön 
sisältyvässä lakiluonnoksessa pykälät on merkitty muodossa § luku – pykälä, esimerkik-
si ensimmäisen luvun ensimmäinen pykälä merkitään muotoon § 1-1. Tässä tekstissä 
kyseisessä muodossa esitetty pykäläviittaus viittaa aina komiteamietinnön lakiehdotuk-
seen.     
 

2.1. Holhousorganisaatio  
 
Norjan jokaisessa kunnassa tulee olla yliholhooja (overformynderiet) (Vgml 19 §). 
Yliholhooja (overformynderiet) hallinnoi tietyiltä osin päämiesten omaisuutta ja tekee 
sitä koskevia päätöksiä, sekä valvoo ja opastaa holhoojien ja avustavien holhoojien toi-
mintaa (mm. Vgml 61 §).   
 
Lain 20 §:n mukaan kunnan tulee nimetä kaksi yliholhoojaa, sekä heille varamiehet. 
Kunnan tulee lisäksi määrätä yliholhoojien välinen työnjako (24 §). Kunnanhallitus voi 
myös päättää, että yliholhousviranomaiseen nimetään fast formann, palkattu vakituinen 
esimies tai puheenjohtaja, jonka tulee koulutukseltaan täyttää tuomarin kelpoisuusvaa-
timukset (28 §).  Tehtävät yliholhousviranomaisessa voidaan järjestää kahdella tavalla 
sen mukaan, pyöritetäänkö toimintaa pelkästään kahden yliholhoojan toimesta, vai onko 
viranomaiseen nimetty vakituinen puheenjohtaja.  
 
Kahden yliholhoojan muodostamassa yliholhousviranomaisessa molempien ylihol-
hoojien tulee osallistua yliholhousviranomaisen päätäntävaltaan kuuluvien asioiden rat-
kaisemiseen (25 §). Kunnan määräämän työnjaon mukaan toinen yliholhoojista, toimin-
taa johtava yliholhooja (den forretningsfoerende overformyndare), vastaa yliholhouksen 
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kirjanpidosta ja varojen hoidosta sekä holhoojan määräämiseen ja aseman muutoksia 
koskevien asioiden valmistelusta (24.1 §). Toinen yliholhoojista, valvova yliholhooja 
(den kontrollerande overformyndare), valvoo toimintaa johtavan yliholhoojan toimia 
(24.2 §). Yliholhouksen kirjanpito voidaan myös maaherranviraston päätöksellä siirtää 
kunnan taloushallinnon (regnskapskontor) tehtäväksi.  
 
Yliholhousviranomaisessa, johon on nimetty vakituinen puheenjohtaja, puheenjohtaja 
huolehtii niistä asioista, jotka on 24 §:ssä määritelty toimintaa johtavan yliholhoojan 
tehtäviksi, eli edunvalvojien valvonnasta sekä yliholhouksen kirjanpitoon ja omaisuu-
den hallintoon liittyvistä asioista. Myös tässä tapauksessa yliholhouksen kirjanpito voi-
daan delegoida kunnan taloushallintoon. Puheenjohtaja saa palkkaa kunnalta. Varsinai-
set yliholhoojat valvovat vakituisen puheenjohtajan toimintaa, sekä ratkaisevat ne yli-
holhoukselle kuuluvat asiat, joita ei 29 §:n nojalla ole delegoitu vakituiselle puheenjoh-
tajalle.   
 
Maaherranvirastot (fylkesmannen) ovat valtion viranomaisia, jotka alueellaan huo-
lehtivat useista hallintoon kuuluvista tehtävistä, sekä toimivat valitus ja valvontaviran-
omaisena. Maaherranvirastoja on 18 kappaletta koko maassa. Maaherranviraston tulee 
valvoa, että yliholhousviranomainen hoitaa velvollisuutensa ja noudattaa hallintolain5 
menettelyä koskeva säännöksiä. Vgml 30 a §:n mukaan maaherranvirasto toimii vali-
tusviranomaisena yliholhoojan ratkaisuille (myös 18 § ja 26 §). Maaherranvirastolla on 
yliholhoojien valvontavelvollisuus. Ne voivat pitää tarkastuksia yliholhoojan luona ja 
vaatia tarpeellisina pitämänsä selvitykset, sekä kouluttaa yliholhousviranomaisten hen-
kilökuntaa.  
 
Maaherranvirastolle on delegoitu oikeusministeriöltä joukko holhoustoimeen liittyviä 
tehtäviä, esimerkiksi yliholhousviranomaisten vakituisten puheenjohtajien hyväksymi-
nen sekä päätös yliholhoojan kirjanpidon hoitamisesta kunnan taloushallinnossa (Vgml 
24 §). Lisäksi maaherranvirasto toimii lupaviranomaisena, kun haetaan lupaa antaa lai-
noja päämiesten varoista. 
 
Maaherranviraston lähettämät kirjeet ja tulkintasuositukset ohjaavat alueen yliholhoojia. 
Maaherra voi erottaa yliholhoojan, joka syyllistyy törkeään virkavirheeseen (Vgml 27.2 
§). Maaherran tulee tarkastaa ja vahvistaa (desisera) yliholhoojien tilit (Vgml 85 §). 
 
Oikeusministeriö (justis- og politidepartementet) vastaa holhouslainsäädännöstä ja 
toimii valitusviranomaisena niissä asioissa, joissa maaherranvirastot käsittelevät asioita 
ensimmäisenä instanssina. Oikeusministeriö myös ohjeistaa ja antaa tulkintasuosituksia 
holhouslakien yksittäisistä pykälistä ja käytännöistä.6  
 

2.1.1. Ehdotukset uudeksi organisaatioksi  

Komiteamietinnössä on pohdittu useita vaihtoehtoja yliholhouksen järjestämiseksi tule-
vaisuudessa. Komitean enemmistö on päätynyt esittämään, että yliholhousta varten pe-
                                                 
5  Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 1967.  
6  Oikeusministeriön ohjeistusta ja viranomaismääräyksiä on koottu yhteen kirjan ”Vergemålsloven med 
kommentarer” liitteeksi. 
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rustettaisiin uusi organisaatio. Organisaatio koostuisi paikallisista, valtiollisista ylihol-
housviranomaisista (overformyndare) mahdollisine palveluyksiköineen, sekä toimintaa 
valtakunnallisesti ohjaavasta keskusyksiköstä, Vergemålstilsynet (lakiehdotus luku 8). 
Vergemålstilsynet ottaisi hoitaakseen nykyiset maaherranvirastojen valvonta- ja ohjaus-
tehtävät sekä osan oikeusministeriön tehtävistä.  
 
Komiteamietinnössä on tuotu esille muitakin vaihtoehtoja, esimerkiksi yliholhouksen 
siirtäminen maaherranvirastojen hoidettavaksi. Huonoimpana vaihtoehtona on pidetty 
nykyisen järjestelmän jatkumista.7    
 

2.2. Edunvalvonnan muodot ja päämiehen asema     
 
Voimassa olevan holhouslain 1 §:n mukaan alle 18-vuotias lapsi on vajaavaltainen 
(umyndig).  
 
Täysi-ikäinen henkilö voidaan määrätä holhoukseen, jos hän ei mm. sairautensa vuoksi 
ole kykenevä huolehtimaan itsestään ja omaisuudestaan (Uml 1 §). Holhoojan määrää-
minen poistaa päämiehen oikeuden määrätä omaisuudestaan ja sitoutua oikeustoimiin 
(Vgml 2 §). Jos henkilön toimintakelpoisuutta (rettsligt handleevne) ei ole tarpeen ra-
joittaa, hänelle voidaan määrätä avustava holhooja (hjelpeverge) pitämään huolta hänen 
taloudellisista asioistaan (Vgml 90 a § ja 90 b §). Avustavan holhoojan määrääminen ei 
rajoita päämiehen oikeutta määrätä asioistaan. Avustavan holhoojan määrääminen on 
nykyisin pääasiallinen edunvalvonnan muoto, ja se annetaan useimmiten koskemaan 
yleisesti taloudellisten asioiden hoitoa. Henkilöä koskeva määräys annetaan tyypillisesti 
esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa päämiehellä ei ole omaisia.8  
 
Komiteamietinnössä esitetään, että holhousta koskevassa asiassa pitäisi ensin antaa pää-
tös henkilön määräämisestä holhoukseen (§ 3-1). Tämän jälkeen määriteltäisiin holhoo-
jan tehtävän sisältö ja kattavuus (§ 3-2), jonka lisäksi henkilön oikeudellista toiminta-
kelpoisuutta tarvittaessa voitaisiin rajoittaa joko kokonaan tai osittain (§ 3-3). Kun hol-
hous olisi määrätty, nimettäisiin henkilölle holhooja (§ 5-1). Lakiluonnokseen on tuotu 
myös uusi holhouksen muoto, samvergemål. Jos tämä holhouksen muoto määrättäisiin, 
holhoojan ja päämiehen tulisi tehdä kaikki päätökset yhdessä (§ 3-4): edes päämies ei 
voisi toimia yksin. 
 

2.3. Holhoojan henkilöstä ja yleisestä edunvalvonnasta   
 
Voimassa olevan lain mukaan alaikäisen huoltajia ovat hänen holhoojansa, ellei muuta 
ole määrätty (Vgml 3 §). Täysi-ikäiselle holhoukseen määrätylle henkilölle määrätään 
holhooja (Vgml 6 §). Holhoojan tehtävä on kansalaisvelvollisuus, mutta pakolla tehtä-

                                                 
7  NOU 2004:16 s. 268-270.  
8  Haastattelu Overformynderiet Oslo. 
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vään nimittämistä ei käytännössä sovelleta,9 vaikka vapaaehtoisten holhoojien rekry-
toiminen on ollut joissakin kunnissa välillä vaikeaa.10   
 
Norjassa ei ole yleistä edunvalvojajärjestelmää samassa mielessä kuin Suomessa. Jotkut 
yliholhoojat ovat epävirallisesti tehneet sopimuksia nk. ammattimaisten tai vakituisten 
holhoojien (professionella / faste verger) kanssa siitä, että nämä ottavat holhoojan tehtä-
viä hoitaakseen.  
 
Komiteamietinnössä esitetään, että holhoojaksi voitaisiin määrätä tehtävään soveltuva ja 
siihen suostuva Norjassa asuva henkilö (§ 5-2). Avio- ja avopuolison sekä eri aviolii-
toista olevien lasten määräämisestä edunvalvojaksi ja kuulemisesta on esitetty säädettä-
väksi tarkemmin kohdassa § 5-3. Lisäksi esitetään (§ 5-4), että yliholhooja voisi palkata 
vakituisia holhoojia (faste verger).  
 

2.4. Holhoojan velvollisuudet   

2.4.1.Yleiset ja omaisuuden hoitoon liittyvät velvollisuudet 

Holhoojan tulee toimia päämiehensä omaisuutta koskevissa asioissa, ellei muuta ole 
määrätty, sekä hoitaa hänen varojaan siltä osin kuin niitä ei hallinnoi yliholhooja tai 
päämies itse (Vgml 38 §). Jos täysi-ikäinen vajaavaltainen ei pysty järjestämään itsel-
leen kunnollista hoitoa ja huolenpitoa (omsorg), tulee holhoojan tehdä se (Vgml 39 §). 
Avustavan holhoojan tulee toimia määräyksensä puitteissa (Vgml 90 b §).  
 
Holhoojan tulee kuulla päämiestään tehdessään päätöksiä tämän asioissa. Yli 14-
vuotiasta alaikäistä lasta tulee kuulla hänen asioistaan päätettäessä. Kuultava on mah-
dollisuuksien mukaan päämiehen huoltajia tai täysi-ikäisen päämiehen puolisoa (Vgml 
40 §). Vgml 61 §:n mukaan holhoojan / avustavan holhoojan (Vgml 90 c §) tulee kysyä 
neuvoja yliholhoojalta, jos hän epäröi jonkin asian kanssa, tai jos on kysymys asiasta, 
jolla on erityisen suuri merkitys vajaavaltaisen talouden kannalta. 
 
Holhoojan tulee Vgml 44 §:n mukaan kattaa päämiehen tuloista tämän tarpeelliset ku-
lut. Tätä tarkoitusta varten holhoojilla on yleensä käytössään tili (vergekonto), jonka 
kautta maksut hoidetaan. Tavanomainen enimmäissumma tällaisella tilillä on 30.000 
kruunua (noin 3.500 euroa)11.  
 
Myös pääomaa voidaan yliholhoojan luvalla käyttää päämiehen elatukseen, jos tulot 
eivät siihen riitä. Pykälää tulkitaan alaikäisten osalta yhdessä lapsilain12 kanssa, jossa 
käsitellään lapsen vanhempien ja lapsen osallistumista lapsen elatukseen. Kirjassa Lo-
edrup, Kluften, Linge, Gjoeslien (2008) s. 225, kirjoitetaan seuraavasti:  
 

                                                 
9  Håndbok for overformynderier s. 76. 
10  Loedrup, Kluften, Linge, Gjoeskien 2008, s. 88.  
11 Vaihtokurssi 10.9.2009. Kun vertailumaiden rahayksiköitä on jäljempänä tekstissä muunnettu euroiksi, 
on myös näissä käytetty kyseisen päivän vaihtokursseja.    
12  Lov om barn og foreldre 4. juli 1981 nr. 7. 
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”Jos lapsella on omia varoja, voivat vanhemmat vaatia että varoja käytetään siinä määrin kuin 
katsotaan tarpeelliseksi. Elatusvastuun jako tulee arvioida ottamalla huomioon kummankin 
osapuolen taloudellinen tilanne. Määräystä ei voida käsittää niin, että lapsen kaikki tulot ja 
koko omaisuus tulee käyttää ennen kuin vanhemman elatusvastuu tulee kyseeseen. Lapsella on 
oikeus saada jokin osa varoistaan omaan käyttöönsä ja/tai säästöön.”   
 
Käytännössä on katsottu, että 30.000 kruunua voidaan hyväksyä menevän lapsen ela-
tukseen ilman eri selvitystä.  
 
Holhoojan tulee huolehtia siitä, että päämiehen omaisuudesta, jota ei myydä, saadaan 
tuottoa pääsääntöisesti antamalla omaisuus vuokralle (Vgml 50 §). Holhoojan tulee huo-
lehtia, että päämiehen omaisuus pysyy kunnossa, ja että se vakuutetaan (Vgml 52 §).  
 
Avustavan holhoojan tulee toimia sen mukaan, mitä hänen määräyksessään ilmoitetaan. 
Vgml 90 c §:ssä on lueteltu ne lain säännökset, jotka koskevat myös avustavan holhoo-
jan määräystä. Ottaessaan kantaa Vgml 44 §:n ja 90.2 d §:n suhteeseen oikeusministeriö 
on lausunnossaan13 puoltanut samojen materiaalisten säännösten soveltamista sekä va-
jaavaltaisten että avustavan holhoojan päämiesten varojen hoitamisessa niissä tapauk-
sissa, kun yliholhooja on Vgml 90 d §:n nojalla ottanut hallittavakseen päämiehen varat. 
 
Komiteamietinnössä on ehdotettu (s. 193), että edunvalvojan velvollisuuksien osalta 
uusi laki pohjautuisi pitkälti entisiin säännöksiin. Koska erottelu holhoojiin ja avustaviin 
holhoojiin päättyisi, holhoojan tehtäviä koskevat säännöt olisivat samat kaikille. Ala-
ikäisen kuulemisvelvollisuutta koskevaa ikärajaa ehdotetaan laskettavaksi 12 vuoteen  
(§ 2-4).    
 
§ 6-1:ssä säädettäisiin nimenomaisesti, että holhoojan tulisi määräyksensä puitteissa 
valvoa päämiehensä etua. Velvollisuus toimittaa yliholhoojan hallittavaksi tietyn mää-
rän ylittävät varat koskisi myös niitä edunvalvojia, joiden päämiehen toimintakelpoi-
suutta ei ole rajoitettu. Myös uudessa laissa puolisolla edunvalvojana säilyisi oikeus 
hallita kaikkia päämiehensä varoja (§ 6-6). Komitean ehdotuksessa on lakiin holhoojan 
hallinnosta lisätty tarkennuksia mm. pankkikortin käyttämisestä, omaisuuden vakuutta-
misesta sekä päämiehen pääoman käyttämisestä.    
 

2.4.2. Holhoustiliin liittyvät velvollisuudet  

Holhoojan tilivelvollisuudesta säädetään vajaavaltaisten holhousta koskevan lain luvus-
sa 7 sekä tiliasetuksessa.14 Tilivelvollisuus koskee myös avustavia holhoojia (90 c §). 
Komiteamietinnössä on esitetty, että holhoojan tilivelvollisuuden sääntely pysyisi ny-
kyistä vastaavana kuitenkin niin, että se tapahtuisi kokonaan asetus- ja määräystasolla.  

                                                 
13  JD 200706294/VGJ. 
14  Forskrift 27. juni 1975 nr. 9516 om foering av overformynder- og vergeregnskaper, revisjon mv.  
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Omaisuusluettelo / ”pesän” rekisteröinti 
 
Uml 27 §:n mukaan holhoojan tulee mahdollisimman pian huolehtia päämiehensä ”pe-
sän” eli hoidettavan omaisuuden rekisteröimisestä ja arvioimisesta. Vgml 90 d §:n mu-
kaan yliholhooja voi määrätä saman velvoitteen myös avustavalle holhoojalle. Rekiste-
röintivelvoite ei koske aviopuolisoa, joka toimii puolisonsa holhoojana. Omaisuuden 
(”pesän”) rekisteröinti kuuluu käräjäoikeudelle (skifteretten), joka voi esimerkiksi nime-
tä tietyn tahon arvioimaan omaisuuden (lov om skifte 1 §). Useimmiten yksinkertaisten 
”pesien” rekisteröinnin voi hoitaa holhooja itse jättämällä rekisteröintiä koskevan lo-
makkeen yliholhoojalle.15 Käräjäoikeuksien työtilanteen takia omaisuuden nopea rekis-
teröinti saattaa olla vaikeaa. Muutoinkin viime kädessä yliholhousviranomainen ratkai-
see, millaista rekisteröintiä tai ilmoitusta se edellyttää, ja käytäntö lienee tässäkin tapa-
uksessa hyvin vaihteleva eri puolilla maata. Laissa tai asetuksissa ei ole annettu määrä-
aikaa rekisteröinti-ilmoituksen jättämiselle yliholhoojalle, mutta esimerkiksi Baerumin 
yliholhousviranomaisessa pesän rekisteröinti tulee tehdä kuukauden kuluessa holhoojan 
määräyksen antamisesta. 
 
Vuositili  
 
Vgml 77 §:n mukaan holhoojan tulee pitää kirjaa tehtävänsä hoitamisesta, ja antaa yli-
holhous-viranomaiselle tili hoitamistaan varoista. Laissa on todettu, että tili tulee antaa 
aina kalenterivuoden päätyttyä, mutta tarkempaa määräaikaa ei ole annettu. Tilin jättä-
mistä koskevan määräajan päättäminen jää yliholhoojan määrättäväksi (tiliasetus 10 §). 
Määräaika ei todellisuudessa ole vapaasti päätettävissä. Sen pituuteen vaikuttaa ylihol-
hoojan omien tilien jättämiselle annettu määräaika. Niissä yliholhoojan virastoissa, joita 
haastateltiin selvitystä varten, holhoojan vuositilien määräaika oli asetettu helmikuun 
15. päiväksi.     
 
Tiliasetuksessa yliholhooja on velvoitettu antamaan holhoojalle ohjausta tilin tekemi-
sessä, erityisesti omaisuuden vakuuttamisvelvollisuudesta. Erityisiä muotomääräyksiä 
holhoojan kirjan- ja tilinpidolle ei ole annettu laissa tai tiliasetuksessa, jolloin yliholhoo-
ja voi määrätä kussakin yksittäisessä tapauksessa, millaista tiliä edellytetään. Yliholhoo-
jien käsikirjan mukaan tavanomaisissa ja selkeissä tilanteissa tilin voisi jättää hyvin 
yksinkertaisessa muodossa yksittäisiä menoja erittelemättä.16    
 
Lähtökohtaisesti tilintekovelvollisuus koskee myös vajaavaltaisten niitä varoja, jotka 
eivät ole yliholhoojan hallinnassa. Pykälä ei ole helposti sovellettavissa käytäntöön, 
koska alaikäisten holhoojat, joita ei valvota, tuskin noudattavat sitä, ja koska yliholhoo-
jat tuskin priorisoivat näiden holhoojien valvontaa.17  
 
Päätöstili 
 
Kun tehtävä päättyy, tulee holhoojan viivytyksettä lähettää päätöstili yliholhoojalle. 
Päätöstilin kopio tulee lähettää samalla kun varat luovutetaan päämiehelle, uudelle hol-
hoojalle tai yliholhoojalle (79 §).   
                                                 
15  Håndbok for overformynderier s. 154. 
16  Håndbok for overformynderier s. 155.  
17 Loedrup, Kluften, Linge, Gjoeskien 2008, s. 332.  
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Vapautukset tilivelvollisuudesta  
 
Jos henkilön oma aviopuoliso toimii hänen holhoojanaan tai avustavana holhoojanaan, 
eivät lain määräykset valvonnasta ja omaisuuden luovuttamisesta yliholhoojan hoitoon 
päde (Uml 28 § ja Vgml 90 e §).  
 
Yliholhooja voi vapauttaa holhoojan tilin tekemisestä tarkemmin vahvistettujen sään-
nösten mukaisesti (Vgml 77.2 §). Tarkemmat ohjeet on annettu tiliasetuksessa (10 §). 
Tilivelvollisuudesta ei voi tulla vapautetuksi, jos holhoojan tehtäviin kuuluu kiinteän 
omaisuuden tai elinkeinotoiminnan aktiivista hoitamista päämiehen puolesta (Vgml 
77.3 §). Kiinteistön hoitamista tässä yhteydessä olisi esimerkiksi kiinteistön vuokraa-
mistoiminta tai muu aktiivinen kiinteistön käyttäminen taloudelliseen toimintaan.    
 
Tilivelvollisuudesta vapauttamistilanteissa yliholhoojan on pidettävä huolta siitä, että se 
kuitenkin saa tarpeeksi informaatiota holhoojan toimista. Eräs tapa hankkia tietoa voi 
olla päämiehen veroehdotuksen toimittaminen yliholhoojalle vuosittain. Tämä käytäntö 
on voimassa mm. Oslossa. Yliholhoojan tulee arvioida vapautuspäätöksen aiheellisuutta 
jatkuvasti, ja toimittaa oman tilinsä yhteydessä maaherran virastolle lista niistä päämie-
histä, joiden osalta holhooja on vapautettu tilivelvollisuudesta.18  
 

2.5. Holhoojan palkkio  
 
Vgml 17.1 §:n mukaan holhooja voi vaatia korvausta tarpeellisista kuluistaan. Siinä 
määrin kuin se on kohtuullista, holhooja voi saada korvausta myös menetetyistä työan-
sioista tai saada palkkiota (vederlag) työstään.    
 
Holhoojan palkkioista ei ole annettu yhtenäisiä viranomaismääräyksiä. Yliholhoojat 
ovat ratkaisseet käytäntönsä itsenäisesti. Useimmiten muille kuin ”ammattimaisille” 
holhoojille ei makseta palkkiota, koska perinteisesti on katsottu, että holhoojan tehtävä 
on kansalaisvelvollisuus.19  Koska vapaaehtoisten holhoojien löytäminen ei aina ole 
helppoa, tehtäviä enenevässä määrin hoitavat ammattimaiset holhoojat. Usein nämä 
ovat asianajajia. 
 
Yliholhoojien käsikirjassa (s. 24-25) on ohjeistusta asianajajien palkkioiden määritte-
lyyn. Oslon maaherranvirasto on Oslon yliholhoojaa koskevassa tarkastuslausunnossaan 
25.3.2008 kehottanut yliholhoojaa välttämään asianajajien käyttöä holhoojina, jos sille 
ei ole tarvetta. Päämiesten kulujen pienentämiseksi yliholhoojaa kehotetaan tekemään 
sopimuksia sellaisten vakituisten holhoojien kanssa, jotka voivat korvata asianajajan 
niissä tilanteissa, joissa juridista osaamista ei tarvita.20   
 
Yliholhooja ratkaisee palkkio- ja kuluvaatimukset, jotka maksetaan päämiehen varoista, 
tai niiden ollessa yliholhoojan käsityksen mukaan liian alhaiset, kunnan varoista. Yli-
holhoojien käsikirja kehottaa sopimaan palkkioperusteista jo etukäteen, ja käytännössä 

                                                 
18  Håndbok for overformynderier s. 155-156 ja Vergemålsloven med kommentarer s. 332-333. 
19  Loedrup, Kluften, Linge, Gjoeskien 2008, s. 131. 
20  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2008/1837 FM-J 25.3.2008.  
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ne kirjataankin jo päätökseen, jolla (avustavan) holhoojan määräämistä koskeva asia 
ratkaistaan.     
 
Palkkion ja kulujen vahvistamista koskeva päätös on valituskelpoinen ratkaisu. Asiasta 
voivat valittaa ainakin päämies ja holhooja. Valitus tehdään maaherranvirastoon (Vgml 
18 §). 
 
Ehdotuksessa esitetään, että holhoojalla olisi oikeus saada päämieheltään korvaus teke-
mästään työstä holhoojana, sekä tarpeelliset kulunsa maksettua. Jos holhoojana toimisi 
päämiehen vanhempi, lapsi, avo- tai aviopuoliso, voitaisiin palkkiota maksaa vain jos 
siihen olisi erityisiä perusteita. Jos päämiehellä ei olisi varoja, tai hänen varansa riittäi-
sivät vain siihen, joka on tarpeen henkilökohtaisiin menoihin, maksaisi yliholhooja hol-
hoojan palkkion ja kulut. 
  

2.6. Edunvalvojien ennakkovalvonta  

2.6.1. Varojen sijoittamista koskeva ohjeistus 

Päämiehen varat, jotka ylittävät 75.000 kruunua (noin 8.700 euroa), tulee lähettää yli-
holhoojan hoidettavaksi (43 §).  
 
Sen alle jäävä varallisuus pysyy holhoojan/holhoojien hoidossa. Varat tulee tallettaa 
pankkiin päämiehen nimiin (53 §) siltä osin, kun niitä ei tarvita päämiehen maksuja var-
ten. Tilinkäyttöoikeus on holhoojalla, eikä varojen käyttö vaadi varsinaisesti lupaa yli-
holhoojalta, mutta yliholhooja voi 63 §:n nojalla rajoittaa holhoojan tilinkäyttöä. 61 §:n 
mukaan holhooja on tässäkin tapauksessa yliholhoojan valvonnan alla, ja hänen tulee 
kysyä neuvoa yliholhoojalta, jos on kysymys merkittävästä oikeustoimesta.  
 
Yliholhoojan tulee sijoittaa hallinnassaan olevat varat riittävän varmalla ja tyydyttävää 
tuottoa antavalla tavalla (Vgml 64 §).   
 
Kun henkilölle määrätään holhooja tai avustava holhooja, tulee yliholhousviranomaisen 
harkita, miten päämiehen varat tulisi sijoittaa. Sen tulee myös päättää irtaimen omai-
suuden mahdollisesta myynnistä (51 §). Oikeusministeriö on sijoitusasetuksella21 oh-
jannut yliholhoojan hoidossa olevien varojen sijoittamista. Tämän otsikon alla tehtävät 
pykäläviittaukset viittaavat sijoitusasetukseen. 
 
Sijoitusasetuksessa luetellaan tyhjentävästi (3 §) ne sijoitusmuodot, joihin päämiehen 
varat voidaan sijoittaa. Asetuksessa on annettu myös säännöt siitä, miten toimitaan sel-
laisten olemassa olevien sijoitusten kanssa, jotka poikkeavat lain ja asetuksen sallimista 
sijoitusmuodoista. Holhoojaa tulee kuulla sijoittaminen yhteydessä, ei kuitenkaan, jos 
omaisuutta hallinnoidaan yhtenä omaisuusmassana (4.2 §).22  
 

                                                 
21  Forskrift om plassering av umyndiges midler 8. februar 2000 nr. 119 (plasseringsforskrift). 
22 Yhtenä omaisuusmassana hallinnoitavasta omaisuudesta käytetään termiä ”fellesmassa”. 
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Sijoitusmahdollisuudet on esitetty 7 §:ssä, ja ne ovat luonteeltaan sijoituksia, joissa pää-
oman menettämisen riskiä ei normaalisti pitäisi olla, eli pankkitalletuksia sekä valtion ja 
kuntien obligaatioita. Varoja voidaan myös lainata ulos 8 § ja 12 §:n mukaisin edelly-
tyksin, jolloin koron tulee vastata markkinakorkoa. Varoja voidaan myös sijoittaa mm. 
elinkorkoon, henkivakuutukseen ja päämiehen käyttöön tulevaan asuntoon (8 §). Muita 
kuin pankkitalletuksia ei saa olla puolta enempää yksittäisen päämiehen omaisuudesta 
tai koko yhteisenä massana hallinnoitavasta omaisuudesta (9 §).  
 
Lain 64 §:n ja sijoitusasetuksen 7 §:n mukaan päämiehen varoja voidaan sijoittaa anta-
malla ne lainaksi asetuksessa määriteltyä vakuutta vastaan. Vakuuden kattavuus- ja si-
joituksen tuotto-vaatimuksista on poikettu alaikäisten osalta niissä tilanteissa, joissa 
alaikäisten varoista lainataan rahaa hänen vanhemmalleen asunnon ostamista varten 
(jossa myös päämies asuu). Laina voidaan sopia korottomaksi, jolloin koron osuuden 
voidaan katsoa kattavan lapsen osuuden omasta elatuksestaan.23  
 
Jos päämiehen varat ovat olleet edunvalvonnan alkaessa sijoitettuina tietyissä sijoitus-
muodoissa, esimerkiksi osakkeissa tai muissa arvopapereissa, ne voidaan säilyttää en-
nallaan, ja niiden merkintäoikeuksia ja myyntituottoja voidaan käyttää uusien vastaavi-
en hankintaan yliholhoojan ja holhoojan yhteisymmärryksen vallitessa (ks. tarkemmin 
muut sijoitusmuodot 6 §). Komiteamietinnön mukaan on tavallista, että arvopaperit säi-
lytetään siinä muodossa, missä ne ovat olleet hallintaan tullessa (s. 212). Muut kuin ase-
tuksen mainitsemat sallitut sijoitukset tulee lunastaa ja vaihtaa sallittuihin sijoituksiin.  
 

2.6.2. Luvanvaraiset oikeustoimet 

Kaikille maille yhteiset luvanvaraiset oikeustoimet on käsitelty niitä koskevassa yhteen-
vedossa.  
 
Lupaa edellyttävät oikeustoimet on kirjoituksessa esitelty sellaisina kuin ne on komi-
teamietinnön lakiehdotukseen kirjattu, koska ehdotus pohjaa muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta sisällöllisesti voimassa olevan lain säännöksiin.  
 
Komiteamietinnössä määräykset on koottu yhteen lähinnä luvun 6 alle (tosin § 2-12 §), 
pykäliin § 6-11 ja §§ 6-14 - 6-18 §§. Lupasäännökset tulisivat koskemaan kaikkia hol-
hoojia. Tällä hetkellä lupasäännökset eivät koske avustavaa holhoojaa kaikilta osin.  
 
Jos päämiehen puoliso toimii hänen edunvalvojanaan, eivät yliholhoojan valvontaa kos-
kevat määräykset koske häntä muutoin kuin kiinteän omaisuuden myynnin, käyttöoi-
keuden luovuttamisen, lainan ottamisen ja sekä tietyt edellytykset täyttävästä maa- ja 
metsäomaisuuteen liittyvästä sukulaisuuteen perustuvasta lunastusoikeudesta24 määrää-
misen osalta (§ 6-6).  
 
Muiden kanssa yhteisten lupasäännösten lisäksi luvanvaraisiksi on ehdotettu myös 
maanvuokrasopimuksen ja tavallisen vuokrasopimuksen irtisanomista (§ 6-14 d-kohta), 

                                                 
23  Håndbok for overformynderier s. 109-110. 
24  Lov om odelsretten og åsideretten 1974-06-28 nr. 58.  
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erilaisia kiinteistöön liittyviä raja- ja jako- yms. toimituksia sekä sopimuksia kiinteän 
omaisuuden hyödyntämisestä 25(e-g kohdat), sekä henkivakuutuksesta, elinkorosta ja 
syytingistä sopimista (h-kohta). Vielä lupaa ehdotetaan edellytettäväksi luovutettaessa 
päämiehen sellaista irtaimistoa, joka on tavanomaista arvokkaampaa, tai jolla on erityis-
tä arvoa päämiehelle tai tämän läheisille sekä lainattaessa varoja edunvalvojalle tai hä-
nen läheisilleen (kohdat i-j).  
 
Vain poikkeustapauksessa ja erityisestä syystä voidaan päämies yliholhoojan luvalla 
saattaa takausvastuuseen, tai hänen omaisuutensa antaa vakuudeksi toisen velasta (§ 6-
15.3 §).  
 
Edunvalvoja ei voi lahjoittaa päämiehen varoja yli sen, mikä on tavanomaista ja käytän-
nönmukaista26 ”över det som är skikk og bruk” (§ 6-16.1 §). Sanonnalla ei viitata pel-
kästään yleiseen käsitykseen tavanomaisesta, vaan myös päämiehen omaan aikaisem-
paan toimintaan.27  Jos on kysymys yli 15-vuotiaasta alaikäisestä, tulee hänen suostua 
lahjoitukseen. Vaikka aiottu lahja olisikin tavan ja käytännön mukainen, tulisi sille ha-
kea yliholhoojan lupa, mikäli kysymys olisi suuremmasta summasta. Toisen momentin 
mukaan holhooja voi yliholhoojan luvalla antaa päämiehen varoista ennakkoperintöä 
tämän rintaperilliselle, jos tällä on ”painava” tarve (tungtveiende behov), tai jos on ole-
massa päämiehen tekemiä kirjallisia muistiinpanoja tai muita luotettavia perusteita sen 
puolesta, että kyseinen oikeustoimi on päämiehen toiveiden mukainen.  
 
Vaikka päämiehen varoja ei saa sijoittaa puolta enempää muuhun kuin pankkitalletuk-
siin, voidaan maaherranviraston luvalla päämiehen varoja lainata edunvalvojalle asun-
non hankkimista varten, jos myös päämies asuu asunnossa, ja ostettava asunto on lainan 
vakuutena (sijoitusasetus 9.2 §). 
 

2.6.3. Kuolinpesä  

Perinnönjaon luvanvaraisuudesta on vaikeampi antaa lyhyttä selvitystä. Norjan perintö-
oikeus poikkeaa Suomen vastaavasta. Asiasta on säädetty perintöä koskevassa laissa28, 
jossa ovat myös vajaavaltaisia koskevat holhousoikeudelliset säädökset. Laissa vajaa-
valtaisen holhouksesta on vain muutamia perinnönjakoa koskevia säännöksiä.  
 
Edustamisesta kuolinpesässä 
 
Edunvalvojan sijainen määrättäisiin holhouslain muutosta koskevan lakiehdotuksen 
mukaan lesken hallinnassa olevassa jakamattomassa pesässä lähtökohtaisesti vain 
sellaisille pesän vajaavaltaisille osakkaille, jotka eivät ole lesken perillisiä (lakiluonnos 
arveloven 15 §). Muiden perillisten (myös puolisoiden yhteisten rintaperillisten) osalta 

                                                 
25 NOU 2004:16 s. 203: § 6:14 f-kohta, ”drift av fast eiemdom” on uusi, mutta se perustuu vanhaan lakiin, 
jonka mukaan esim. metsän myyminen tai puiden hakkaaminen on ollut luvanvaraista. Kohdalla on halut-
tu ilmaista, että kaikenlaisten päämiehen kiinteään omaisuuden hyödyntämiseen liittyen sopimusten ei 
tule olla pelkästään edunvalvojan päätettävissä.  
26  ”…över det som är skikk og bruk.”. 
27  NOU 2004:16 s. 206. 
28  Lov om arv av 3. mars 1972 nr. 5.  
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yliholhoojan tulee joko itse tai yhdessä nimetyn edunvalvojan sijaisen kanssa valvoa 
lesken hallintoa pesässä vain siinä tapauksessa, että on aihetta epäillä lesken toimivan 
vastoin (arveloven) 19, 21 tai 21 §§:ien säännöksiä. Jos holhooja on myös kuolinpesän 
osakas, tulee pesään määrätä holhoojan sijainen (setteverge). 
 
Lesken oikeus pitää pesä jakamattomana ja siihen liittyvä luvanvaraisuus  
 
Perintöä koskevan lain kolmannessa luvussa on säädetty puolison oikeudesta ottaa kuo-
linpesä jakamattomana hallintaansa, jos pesässä on vain yhteisiä rintaperillisiä. Puoliso 
hallitsee pesää omistajan oikeuksin muilta, paitsi kiinteistön luovuttamisen ja suurempi-
en lahjoitusten osalta. Jos puolisoiden omaisuus ei ollut avio-oikeuden alaista, tai jos 
pesässä on muita kuin yhteisiä rintaperillisiä, jakamattomuus edellyttää osakkaiden 
suostumusta, ja vajaavaltaisen osalta myös holhousviranomaisen suostumusta.  
 
Vajaavaltaisella leskellä ei ole oikeutta ilman yliholhoojan suostumusta ottaa pesää ja-
kamattomana hallintaansa, ja lesken myöhempi vajaavaltaisuus on peruste vaatia pesää 
jaettavaksi. Leskellä on oikeus vaatia jakoa halutessaan, ja jos hän on vajaavaltainen, 
tulee yliholhoojalta hakea lupa. Puolison hallinnasta säädetään lain 3 luvussa.   
 
Perinnönjako menettelynä ja siihen liittyvä luvanvaraisuus 
 
Menettelynä perinnönjako voi tapahtua joko käräjäoikeuden virallisjakona tai yksityise-
nä jakona.29 Jaot tehdään tavallisesti yksityisinä jakoina.30 Kuolinpesän jakaminen ei 
vaadi yliholhoojan lupaa. Holhooja edustaa vajaavaltaista pesän jakamiseen kuuluvissa 
oikeustoimissa. Kuolinpesän tekemät oikeustoimet eivät vaadi yliholhousviranomaisen 
lupaa, mutta oikeuden tulee lähettää jakokirja yliholhoojalle tiedoksi (skifteloven 16 §). 
Holhoojan tulee lähettää yliholhoojalle tieto aikeesta jakaa pesä yksityisesti. Yliholhoo-
ja voi vaatia virallista jakoa, ja tarvittaessa jo tapahtuneen jaon peräännyttämistä, jos 
katsoo sen olevan päämiehen edun vastainen. Lisäksi oikeuden tulee lähettää yliholhoo-
jalle tieto lesken jakamattomina pitämistä pesistä, ja yliholhoojan tulee käydä läpi pesän 
tilanne holhoojan tai sijaisholhoojan kanssa. Holhoojalla on Vgml 61 §:n nojalla velvol-
lisuus kysyä neuvoa yliholhoojalta, jos kysymys on päämiehen kannalta merkittävästä 
asiasta.  
 
Komiteamietinnössä on esitetty joitakin muutoksia voimassa oleviin säädöksiin, mutta 
lähinnä on kysymys nimikkeiden muuttamisesta uutta lakia vastaavaksi. Perintöä kos-
kevan lain 9 §:ää muutettaisiin siten, että jakamattomana lesken hallussa olevaa pesää 
voitaisiin vaatia jaettavaksi, jos lesken terveydentila muuttuu sellaiseksi, ettei hän ole 
enää kykenevä tekemään sitovia oikeustoimia, ja jos jako ei ole omiaan huonontamaan 
hänen tavanomaista elämänlaatuaan tai elintasoaan. 
 

                                                 
29  Lov om skifte av februar 1980 nr. 2. 
30  NOU 2004:16, s. 357. 
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2.6.4. Päämiehen omaisuuden hoitaminen ja hallinnointi viranomaisissa  

Vajaavaltaisten holhouksesta annetun lain 62 §:n mukaan yliholhousviranomaisen tulee 
hallinnoida (forvalta) päämiehen raha- ja sijoitusvaroja (finansiella eiendeler), ellei lais-
sa tai muissa määräyksissä ole toisin säädetty. Holhoojan vastuulle jää päämiehen kiin-
teän ja irtaimen omaisuuden hoitaminen. Määräys koskee sekä vajaavaltaisten varoja, 
että niitä avustavan holhoojan päämiehen varoja, jotka yliholhooja on 90 d §:n nojalla 
ottanut hallinnoitavakseen. Vajaavaltaisten holhouksesta annetun lain 63 §:n ja ylihol-
hoojan hoitoon otettavien varojen alarajaa koskevan asetuksen31 mukaan yliholhoojan 
tulee hoitaa päämiehen varoja, jos niiden määrä ylittää 75.000 kruunua (noin 8.700 eu-
roa). Avustavan holhoojan määräyksessä voidaan antaa tästä poikkeavia määräyksiä. 
Hallinnointi ei koske aviopuolisonsa holhoojana toimivaa holhoojaa (Uml 28 §). 
 
Vaikka avustavan holhoojan päämiehen varojen yliholhoojan hallintaan ottaminen on 
viime kädessä yliholhoojan ratkaisu, on oikeusministeriö kirjeessään puoltanut sitä.32 
Haastatelluista yliholhoojista Baerum ilmoitti, että he ottavat hallinnoitavakseen noin 90 
%:ia avustavien holhoojien päämiesten 75.000 kruunua ylittävistä varoista. Oslon yli-
holhooja kertoi rajan olevan heillä 100.000 kruunua (noin 11.600 euroa).   
 
Yliholhousviranomainen voi järjestää omaisuuden hoidon kahdella tavalla: varoja ja 
arvopapereita hoidetaan nk. erillishallinnointina (saerforvaltning). Tällöin arvopapereita 
ja pankkikirjoja (nykyisin pankkitalletuksia) säilytetään oikeusministeriön hyväksymis-
sä pankeissa (65 §). Arvopapereiden ja pankkikirjojen säilytyksestä yliholhoojan hallin-
nassa annetussa asetuksessa33 on annettu määräyksiä pankin sille säilytykseen tulevia 
varoja ja arvopapereita koskevista velvollisuuksista.  
 
Toinen vaihtoehto varojen hallinnointiin on varojen hallinnointi yhtenä omaisuusmas-
sana (69 §). Maaherranvirasto voi antaa yliholhoojan itse säilyttää varoja, jos se on tur-
vallisesti mahdollista, ja se asettaa vakuuden. Oikeusministeriön kirjeen34 mukaan lupa 
tulee antaa vain niille yliholhoojille, joissa on vakituinen puheenjohtaja. Komiteamie-
tinnön mukaan omaisuutta hallitaan yhtenä omaisuusmassana seitsemässä yliholhousvi-
ranomaisessa. Yhteiseen omaisuusmassaan kuuluvat yliholhoojan hoitoonsa ottamat 
rahavarat. Varojen omistajasta tulee eräänlainen varojen tallettaja ”yliholhouspankissa”, 
eikä hänellä ole yksilöllistä omistusoikeutta omaisuusmassana hallittaviin varoihin. Kun 
edunvalvonta lakkaa, päämiehelle tai hänen oikeudenomistajilleen maksetaan yhteisistä 
varoista hänen tilillään oleva osuus. Yhteishallinnan lisäksi yliholhoojalla voi olla hal-
linnassaan myös erillishallinnossa olevia varoja.          
 
Selvitystyötä koskevat haastattelut tehtiin sellaisten yliholhoojien luo, joissa varoja hal-
litaan yhteisenä omaisuusmassana. Oslon yliholhousviranomaisessa kerrottiin, että or-
ganisaatio on jaettu hallinto/valvontaosastoon ja talousosastoon. Talousosaston ”pankki-

                                                 
31  Forskrift om grense når overformynderiet skal forvalta umyndiges midler. 
32  JD 1717/91 E TO/JP/th ja JD brev till Tromsoe overformynderi 5.2.2008 ja Håndbok for overformyn-
derier s. 58. 
33  Forskrift 27. juni 1975 nr. 9517 om oppbevaring m.m. i bank av verdipapper og bankboeker under 
overformynderiets forvaltning. 
34  Rundskriv G-189/81. 
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toimintaa” eli yhtenä omaisuusmassana hallittavaa omaisuutta hoitavat talousosastolla 
kaupallisen koulutuksen saaneet henkilöt, jotka vastaavat mm. päämiesten omaisuuden 
sijoittamisesta, rahaliikenteestä, yliholhoojan kirjanpidosta sekä holhoustilien tarkasta-
misesta.   
 
Omaisuuden viranomaishallinnoinnin muotoa on pohdittu laajasti komiteamietinnössä. 
Vaikkakin komitea on ollut yksimielinen siitä, että päämiesten varojen ”pakollista” hal-
lintoa tulee jatkaa, ja että se on syytä hoitaa keskitetysti, ei hoitamisen tavasta ole oltu 
samaa mieltä. Komitea on päätynyt antamaan tästä tältä osin vaihtoehtoiset esitykset.  
 
Komiteamietinnössä on ehdotettu, että päämiesten raha- ja arvopaperiomaisuutta (finan-
sielle eiendeler) hallinnoisi yliholhousviranomainen (§ 7-1). Päämies, jonka oikeudellis-
ta toimintakelpoisuutta ei olisi rajoitettu, voisi kuitenkin ilmoittaa, että hän jatkossakin 
haluaa itse hallita omaisuuttaan (§ 6-5.2) Yliholhoojan tulisi tehdä sopimus sellaisen 
varainhoito- ja hallinnointirahaston kanssa, joka on määritelty arvopaperirahastolaissa35 
(§ 7-2). Vergemålstilsynet päättäisi niistä rahastoista tai yrityksistä, joita yliholhoojat 
saisivat käyttää. Rahastoja tulisi olla kolme: yksi päärahasto ja kaksi alirahastoa. Vä-
hemmistö komiteasta perustaisi uuden, viranomaisohjauksessa toimivan rahaston hal-
linnoimaan päämiesten varoja. Myös Folketrygdefondet (paikallinen Kela) on ollut mie-
tittävänä mahdollisena hallinnoijana, mutta siihen ei ole päädytty.36  
 

2.7. Edunvalvojien jälkivalvonta  
 
Yliholhoojan tulee käydä läpi holhoojien antamat tilit, ja se voi tarvittaessa vaatia selvi-
tyksiä ja tositteita holhoojalta. Yliholhoojan tulee myös varmistua siitä, että holhoojan 
hoitamat pankkitalletukset ja arvopaperit ovat tallessa (81 §).   
 
Tiliasetuksen 10 §:n mukaan yliholhoojan tulee antaa holhoojille tarpeellista ohjausta 
tilinteosta. Holhoojien tulee säilyttää tositteet päämiehen puolesta tekemistään oikeus-
toimista. Yliholhooja päättää kussakin yksittäisessä tapauksessa, millaista tilinpitoa, ja 
missä määrin tositteita tulee liittää tiliin. Yliholhooja voi esimerkiksi päättää, minkä 
suuruisista summista tosite tulee liittää tiliin, ja aina tarvittaessa jälkikäteen vaatia min-
kä tahansa tositteen esittämistä. Yliholhoojalla on käytössään valmiit tililomakkeet, jot-
ka holhoojien tulee täyttää.  
 
Baerumin yliholhooja kertoi heidän olevan tilintarkastuksessa tarkkoja. He edellyttävät 
tulojen ja menojen yksilöimistä numeroitujen tositteiden mukaan, mutta tositteita ei 
tarvitse toimittaa muutoin kuin erikseen pyydettäessä. Oslon yliholhooja kertoi, ettei 
tositteita vaadita heilläkään automaattisesti tilin toimittamisen yhteydessä, vaikka tilit 
sinällään katsotaan tarkasti. Jos tili vaikuttaa epäselvältä tai siinä on poikkeamia, liitteet 
pyydetään holhoojalta. Myös summien suuruudella on merkitystä. Valvonnan taso voi 
yliholhoojien resurssien ja ammattitaidon mukaan vaihdella eri puolilla Norjaa paljon-
kin.  

                                                 
35   Lov om verdipapirfond 12. juni 1981 nr. 52. 
36  NOU 2004:16 k. 11.8.5. Utvalgets konklusjoner og vurderingar. 
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85 §:n mukaan yliholhouksen tilien tarkastuksen suorittaa kunnan tarkastusvirasto. Ti-
liasetuksessa on säädetty tarkemmin tarkastuksen tavasta. 83.2 §:n mukaan holhoojien 
antamat, ja yliholhoojan tarkastamat tilit liitetään yliholhoojan tiliin. Kunnan tilintarkas-
tajat tarkastavat siten varsinaisten yliholhouksen omien tilien lisäksi sen, miten ylihol-
hooja on tarkastanut holhoojien antamat tilit.  
 
Oikeusministeriö on kirjeessään kuntien tilintarkastajien keskuskomitealle37 ohjeistanut 
kuntien tilintarkastajia holhoojien antamien tilien tarkastamisesta. Kunnan tilintarkasta-
jien tulee ottaa sattumanvaraisesti holhoustilejä omaan tarkastukseensa. Kunnan tilin-
tarkastajat antavat tarkastuksestaan lausunnon, joka toimitetaan maaherranvirastolle 
muun yliholhouksen hallintoa koskevan tilimateriaalin kanssa.  
 

2.8. Holhousviranomaisten toiminnan jälkivalvonta  
 
Pankin tulee ennen 1. helmikuuta lähettää yliholhousviranomaiselle tiedot niistä arvo-
papereista, jotka niillä edellisen vuoden lopussa oli säilytettävänään ja hallittavanaan, 
sekä jäljennös tilistä, jonka pankki on antanut hallussaan olevasta omaisuudesta.  
 
Yliholhoojan kirjanpidosta ja tileistä on säädetty 85 §:ssä, ja siitä on annettu tarkat mää-
räykset tiliasetuksen 1. luvussa. Kunnan tilintarkastajien tulee tarkastaa, että yliholhoo-
jan kirjanpito ja omaisuuden hallinnointi on tapahtunut lain ja oikeusministeriön anta-
mien määräysten mukaisesti (11 §).  Lisäksi määräyksessä on ohjeita tilintarkastuksen 
toimittamistavasta sekä tilintarkastajien lausunnon sisällöstä (10 §).  
 
Kunnan tilintarkastajat tarkastavat yliholhoojan hoidossa olevista varoista annetun tilin, 
jonka jälkeen se tulee toimittaa maaliskuun loppuun mennessä maaherranvirastolle vah-
vistettaviksi. Yliholhoojan tiliin liitetään myös yliholhoojan valvonnassa olevien tilivel-
vollisten holhoojien tilit (83 §).  
 
Oslon maaherranviraston edustaja kertoi menettelystä yliholhoojan tilien tullessa sinne 
tarkastettaviksi ja vahvistettaviksi. Läpi käydään mahdolliset aikaisemmat huomautuk-
set ja niiden seuranta, kunnan tilintarkastajien tarkastuskertomukset sekä niiden seuran-
ta. Holhoojien antamia tilejä voitaisiin katsoa esimerkiksi pistokokein, mutta niitä ei 
yleensä enää tässä vaiheessa katsota ilman erityistä syytä. Tarkoitus ei ole harjoittaa 
moninkertaista kontrollia. Oslon maaherranvirasto on myös antanut ohjausta alueensa 
yliholhoojille kirjein, joita on luettavissa viraston internetsivustolta. 
 

2.9. Viranomaisten perimät maksut  
 
Kunnalla on oikeus 30 §:n mukaan periä hallinnointimaksua niistä varoista, joita 62 §:n 
nojalla hallinnoidaan yliholhouksessa. Maksua ei voi periä niistä pankkikirjoista ja ar-
vopapereista, joita säilytetään pankissa 65 §:n nojalla. Maksu on 6 % yliholhouksen 
hallinnoimien varojen tuotosta.38  

                                                 
37  Brev 14.1.2008 Ref. 200700700- /BMO. 
38  Forskrift om fastsettelse av forvaltningsavgift av 14. desember 1990 nr. 989. 
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2.10. Viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitusvelvollisuus  
 
Jos vajaavaltainen on kuolinpesän osakas ja hänen osuutensa ylittää 75.000 kruunua, 
tulee pesää hoitavan ”skiftesforvaltaren” välittömästi lähettää jäljennös jakokirjasta yli-
holhousviranomaiselle (skifteloven 39 §).  
 
Jos vajaavaltaisella on pankkitileillään varoja yli 75.000 kruunua, tulee pankin ilmoittaa 
tästä yliholhoojalle ja holhoojalle.39  
 
Käytännössä on myös tavallista, että vakuutusyhtiöt ja maaherranvirastot, jotka maksa-
vat alaikäiselle vakuutus- tai rikosvahinkokorvauksia yli 75.000 kruunua, ovat tehneet 
tästä ilmoituksen tai maksaneet summan suoraan yliholhousviranomaiselle.40   
 
Komiteamietinnössä on katsottu, etteivät nykyiset ilmoitusvelvollisuudet riittävästi tur-
vaa sitä, että päämiehen omaisuus rekisteröitäisiin ja/tai saatettaisiin yliholhoojan hoi-
toon. Selvityksessä on esitetty näkemys siitä, että ilmoitusvelvollisuuksia koskevia mää-
räyksiä olisi syytä kiristää, ja mahdollisesti sanktioida laiminlyönnit. Konkreettisia 
muutosehdotuksia näihin lakeihin ei kuitenkaan ole esitetty.  
 

2.11. Sähköisten välineiden käyttö  
 
Informaatiota edunvalvonnasta on sähköisessä muodossa saatavissa eri tahojen internet-
sivustoilta. Tavanomaisia lomakkeita voidaan hakea esimerkiksi valtion lomakesivus-
toilta sekä yksittäisten yliholhousviranomaisten sivuilta. Läpi käydystä materiaalista tai 
haastatteluista ei löytynyt tietoa siitä, että asiakirjoja voisi toimittaa sähköisesti varmen-
nettuna viranomaisille, vaikka niitä toki voi toimittaa sähköpostin liitteenä. 
 
Yliholhoojien oma kirjanpito on useimmassa kunnassa sähköistä. Yliholhoojat käyttävät 
laajasti muutamia tietokoneohjelmia (esim. Myndlingen ja Flexi-OFM), joiden avulla 
hoidetaan yliholhouksen asianhallintaa ja kirjanpitoa. Suurimmat yliholhousviranomai-
set, jotka hallinnoivat omaisuutta yhtenä omaisuusmassana, käyttävät Formula-nimistä 
ohjelmaa.41   
 
Yliholhousviranomaisilla voi olla käytössään katseluoikeuksia mm. väestötietojärjes-
telmään ja verohallinnon rekisteriin, jonka lisäksi internetiin on koottu osittain julkinen, 
osittain käyttäjäoikeuksiin perustuva sivusto tärkeimmistä rekistereistä (Broen-
noeysundsregistrene)  
 

                                                 
39  JD, lov SAK NR. 01/02539, 06.09.01 Om forholdet mellom finansavt. og vgml. – 
bankers opplysningsplikt etter finansavtl. § 25 annet ledd.  
40  NOU 2004:16 S. 221. 
41  Tieto Georg Traheim / yliholhous Baerum ja Håndbok for overformynderier s. 154.  

30



 

3. RUOTSIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

 
Ruotsin holhoustointa sääntelevät vanhempainkaari - föräldrabalk (1949:381, lyhenne 
FB), sekä holhousasetus - förmynderskapsförordning (1995:379). 
 
Viranomaisten lisäksi holhoustoimen toimijoita ovat yliholhoojien yhdistys Föreningen 
Sveriges Överförmyndare, sekä Sveriges Kommuner och Landsting (Ruotsin kuntien ja 
maakuntien liitto), joka on kuntien ja maakuntien työnantajajärjestö. SKL tarjoaa tukea 
ja tietoa kunnille ja maakunnille. Holhousasioissa SKL (aikaisemmin Kommunförbun-
det – Kuntaliitto) antaa muun muassa suosituksia uskotuille miehille maksettavista 
palkkioista, sekä esimerkiksi tiedottaa ajankohtaisista lainmuutoksista. 
 
Kuntien ja maakuntien liitolla on varsin keskeinen rooli yliholhoojien ohjaamisessa, 
vaikka niillä ei olekaan virallista asemaa holhousorganisaatiossa. Liitto antaa menettely- 
ja tulkintasuosituksia ja tiedottaa. Sen keskeiset toimijat holhousasioissa ovat merkittä-
vässä asiantuntija-asemassa, ja jotkut heistä ovat osallistuneet lainsäädännön valmistelu-
työhön sekä kirjoittaneet yksin tai yhdessä muiden kanssa opasvihkosia ja kirjoja ai-
heesta.42     
 
Förmyndare (holhooja)-nimikettä käytetään pelkästään alaikäisen joko lakimääräisestä 
tai määrätystä edunvalvojasta, kun taas täysi-ikäiselle määrättävä edunvalvoja on joko 
god man (uskottu mies) tai förvaltare (asiainhoitaja). Laissa on edellisten lisäksi käytet-
ty kaikista edunvalvojamuodoista myös yhteistä nimitystä ”ställföreträdare”. Paremman 
käännöksen puuttuessa sanasta käytetään tässä kirjoituksessa käännöstä ”edunvalvoja”. 
Yliholhous-viranomaisesta käytetään tekstissä nimikettä yliholhooja, tarkoittaen sekä 
holhouslautakuntaa että yliholhoojaa.   
 

3.1. Holhousorganisaatio  
 
Holhoustoimen valvontaa koskevat säännökset ovat pääasiallisesti vanhempainkaaren 
19 ja 20 luvuissa. Lisäksi valvonnasta on annettu tarkempia määräyksiä holhousasetuk-
sessa.   
 
Yliholhooja valitaan jokaiseen kuntaan (19:1 §). Toisen pykälän nojalla kunta voi myös 
päättää, että yliholhoojan sijaan kunnassa on holhouslautakunta (förmyndarnämnd). 
Holhouslautakunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä (19:5.2 §). Yliholhoojat ja 
holhouslautakunnan jäsenet valitaan kerralla neljäksi vuodeksi (FB 19:7 §). Kunnat voi-
vat päättää, että niillä on yhteinen holhouslautakunta (19:16.2 §). 
 
Holhouslautakunta saa antaa yhdelle jäsenelle, varajäsenelle tai kunnan virkamiehelle, 
jolla on tarvittava kompetenssi, oikeuden holhouslautakunnan puolesta ratkaista tiettyjä 
asiaryhmiä (FB 16:14.1 §). Delegointioikeus yliholhoojalta kunnan virkamiehelle on 
säädetty 16:14 §:n toisessa momentissa. Osaa asioista ei voida delegoida. Jos se, jolle 
                                                 
42  Mm. Eric Sehlin ja Eva von Scheéle.   
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päätösvalta on annettu, on sitä mieltä, ettei lupaa, suostumusta, määräämistä, lakkautta-
mista tai vapauttamista koskevaa hakemusta tulisi hyväksyä, tulee hänen siirtää asia 
lautakunnan tai yliholhoojan päätettäväksi. Sama koskee tilanteita, joissa se, jolle pää-
tösvalta on delegoitu, on asiasta epävarma (16:14.3 §). 
 
Yliholhoojan tulee valvoa holhoojien, uskottujen miesten ja asiainhoitajien toimintaa 
(FB 16:1.1 §). Velvollisuuksiin kuuluu holhoojien, uskottujen miesten ja asiainhoitajien 
toiminnan tarkastaminen omaisuusluetteloiden ja tilien sekä muiden asiakirjojen ja tie-
tojen pohjalta (FB 16:3 §). 
 
Yliholhoojan tulee vuosittain erikseen tarkastaa kaikki asiainhoitajan hallinnot sen tut-
kimiseksi, onko perusteita ryhtyä toimenpiteisiin jonkin asiainhoitajan hallinnon lak-
kauttamiseksi (holhousasetus 5.2 §). Käytännössä tämä tieto sisältyy usein edunvalvojan 
antamaan selvitykseen.   
 
 Yliholhoojien vanhempainkaaren nojalla tekemistä päätöksistä valitetaan oikeuteen 
(FB 20:4.3 §).  
 
Lääninhallituksen tulee valvoa yliholhoojien ja holhouslautakuntien toimintaa (FB 
19:17.1 §). Lääninhallituksia on Ruotsissa 21 ja ne ovat valtion viranomaisia. Läänin-
hallitusten tulee neuvoja antamalla tukea yliholhoojia ja holhouslautakuntia niiden toi-
minnassa ja sen myötä edistää yhtenäistä laintulkintaa sekä huolehtia siitä, että ylihol-
hoojien, holhouslautakuntien jäsenten ja heidän varamiestensä koulutus on tarkoituk-
senmukaista (FB 19:17.2 §). Lääninhallitus tekee myös tarkastuksia yliholhousviran-
omaisissa (holhousasetus 20 §). 
 
Oikeusministeriö ei ohjaa yliholhoojia eikä anna tulkintasuosituksia.   
 

3.2. Edunvalvonnan muodot ja päämiehen asema  
 
Vanhempainkaaren 9:1 §:n mukaan se, joka on alle 18-vuotias (alaikäinen), on vajaaval-
tainen.  
 
Jos aikuinen sairauden yms. syyn vuoksi tarvitsee apua valvoakseen etujaan, hoitaak-
seen omaisuuttaan tai huolehtiakseen itsestään (sörja för person), hänelle voidaan mää-
rätä uskottu mies (god man). Määräystä ei voida antaa ilman henkilön suostumusta, 
jollei hänen tilansa estä hänen kuulemistaan (FB 11: 4 §). Uskotun miehen hallinto ei 
rajoita päämiehen oikeutta toimia omissa asioissaan. 
 
Vanhempainkaaren 11:5 §:n mukaan uskotun miehen tekemä oikeustoimi, jonka hän on 
tehnyt päämiehen puolesta ilman tämän suostumusta, ei ole päämiestä sitova, paitsi jos 
tämä ei ole tilansa vuoksi ollut kykenevä ilmaisemaan tahtoaan tai jos suostumusta ei 
muusta syystä ole voitu saada. Kuitenkin, jos uskottu mies määräyksensä puitteissa on 
tehnyt päivittäiseen taloudenpitoon liittyvän tavanomaisen oikeustoimen, katsotaan 
päämiehen suostumuksen olevan olemassa, jos hän ei ole nimenomaisesti muuta ilmoit-
tanut (FB 11:5.2 §).  
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Jos joku on FB 11:4 §:n mukaisessa tilanteessa, eikä hän kykene huolehtimaan itses-
tään tai omaisuudestaan, voidaan hänelle määrätä asiainhoitaja (förvaltare). FB 11:7.2 
§:n mukaan asianhoitajan hallinto tulee sovittaa henkilön tarpeisiin, ja se voidaan rajoit-
taa koskemaan tiettyä omaisuutta tai asiaa tai arvoltaan tietyn määrän ylittävää omai-
suutta. Asiainhoitaja hallitsee yksin määräykseensä kuuluvaa omaisuutta, ja edustaa 
päämiestä kaikissa tehtäväänsä kuuluvissa asioissa (FB 11:9.1 §). 
 
Käytännössä on tavallista, että uskotun miehen tai asianhoitajan tehtävä kattaa kaikki 
kolme osa-aluetta: edunvalvojan tulee valvoa päämiehen etua, hoitaa hänen omaisuut-
taan sekä huolehtia päämiehen henkilöstä, vaikka yksiköllisiäkin määräyksiä on mah-
dollista antaa.  
 

3.3. Edunvalvojan henkilöstä ja yleisestä edunvalvonnasta  
 
Vanhemmat, jotka toimivat alaikäisen lapsensa huoltajina ovat tämän holhoojia (för-
myndare), (FB 10:2 §). Tietyissä olosuhteissa alaikäiselle voidaan myös määrätä hol-
hooja (10:3.2 § ja 10:5 §).  Aikuiselle tulee määrätä uskottu mies (FB 11:4.2 §) tai asi-
ainhoitaja (FB 11:7.4 §), kun hänelle on määrätty uskotun miehen tai asianhoitajan hal-
linto.  
 
Ruotsissa ei ole yleistä edunvalvojajärjestelmää samassa mielessä kuin Suomessa. Us-
kottuina miehinä ja asiainhoitajina toimivat vapaaehtoispohjalta yksityishenkilöt. Täl-
laisella edunvalvojalla voi olla useita päämiehiä, ja joillakin uskotun miehen ja asiain-
hoitajan tehtävien hoitaminen voi olla päätoimista. Joissakin kunnissa on otettu käytän-
nöksi se, ettei henkilöä määrätä edunvalvojaksi, jos hän ei ole käynyt tiettyä edunvalvo-
jille tarkoitettua koulutusta. Koulutusta järjestävät yliholhoojien lisäksi esimerkiksi kan-
salaisopistot.  
 
Sopivien ja osaavien henkilöiden löytäminen uskottujen miesten ja asianhoitajien tehtä-
viin on usein osoittautunut vaikeaksi. Joissakin kunnissa on perustettu asiainhoitajayk-
siköitä (förvaltarenheter), jotka toimivat kunnan ohjauksessa. Niissä työskentelee kun-
nan virkamiehiä, jotka ottavat hoitaakseen uskotun miehen ja asianhoitajan tehtäviä. 
Yksiköiden toiminta on eri kunnissa järjestetty erilaisissa muodoissa, mutta tavallisim-
min toiminta on yhdistetty kunnan sosiaalitoimeen.43   
 
 

                                                 
43  SOU 2004:112 s. 796. 
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3.4. Edunvalvojan velvollisuudet  

3.4.1. Yleiset ja omaisuuden hoitoon liittyvät velvollisuudet 

Holhoojan tulee hoitaa alaikäisen omaisuutta ja edustaa häntä omaisuutta koskevissa 
asioissa (FB 12:1 §).  
 
Kun alaikäisen vanhemmat ovat hänen holhoojiaan, he päättävät siitä, miten heidän hoi-
dossaan olevia varoja käytetään ja sijoitetaan, jos ei vanhempainkaaresta tai muusta 
säännöksestä seuraa muuta (FB 13:1). Mikäli holhoojan hoidossa oleva vajaavaltaisen 
varallisuus ylittää kahdeksan-kertaisen yleisiä vakuutuksia koskevassa laissa44 mainitun 
perussumman (prisbasbelopp), tulee holhoojan noudattaa FB 13:3-7 §§:ssä annettuja 
omaisuuden sijoittamista ja omaisuusluetteloa koskevia määräyksiä (FB 13:2 §). Vuon-
na 2009 perussumma on 42.800 kruunua (noin 4.200 €), ja kahdeksankertainen perus-
summa siten 342.400 kruunua (noin 33.500 €).  
 
Vanhempainkaaren 12:2 §:n mukaan uskotun miehen ja asiainhoitajan tulee, määräyk-
sensä puitteissa, valvoa päämiehensä etua, hoitaa hänen omaisuuttaan ja huolehtia pää-
miehen henkilöstä. Henkilöstä huolehtimisella tarkoitetaan sitä, että uskotun miehen tai 
asiainhoitajan tulee huolehtia siitä, että päämies saa tarvitsemansa hoidon ja huolenpi-
don.45  
 
Holhoojien, uskottujen miesten ja asiainhoitajien tulee käyttää päämiehen varoja koh-
tuullisessa määrin hänen elatukseensa, koulutukseensa ja muuhun hänelle hyödylliseen. 
Varat, joita ei käytetä näihin tarkoituksiin, tulee sijoittaa siten, että niiden säilymiselle 
on riittävä varmuus, ja että niille saadaan kohtuullinen tuotto (FB 12:4 §).  
 
Tärkeissä asioissa holhoojan tulee mahdollisuuksien mukaan kuulla yli 16-vuotiasta 
päämiestään. Uskotuilla miehillä ja asiainhoitajilla on vastaava velvollisuus päämies-
tään ja tämän puolisoa tai avopuolisoa kohtaan (12:7.2 §). 
 
Vanhempainkaaren 12:13 §:n mukaan yliholhooja voi edellyttää edunvalvojalta vakuu-
den antamista edunvalvojan hoidossa olevan omaisuuden turvaamiseksi. Pykälää ei so-
velleta käytännössä. 
 

3.4.2 Holhoustiliin liittyvät velvollisuudet  

Vanhempainkaaren tilivelvollisuuteen liittyvät säännökset on esitetty alla. Lisäksi hol-
housasetuksessa on yksityiskohtaisesti määrätty siitä, mitä tietoja tilin tulee sisältää. 
 

                                                 
44  Lag om allmän försäkring 1962:381.  
45 Fälldin 2007, s. 31. 

34



 

Omaisuusluettelo 
 
Kuukauden sisällä siitä, kun alaikäisen varojen määrä on ylittänyt FB 13:2 §:ssä sääde-
tyn rajan, vanhempien tulee jättää yliholhoojalle omaisuutta koskeva luettelo (FB 13:3 
§). Luettelo tulee vahvistaa kunnian ja omantunnon kautta. Täysi-ikäisten päämiesten 
uskotuilla miehillä tai asiainhoitajilla sekä alaikäisille määrätyillä holhoojilla omaisuus-
luettelon jättämisaika on 2 kuukautta tehtävän alkamisesta (FB 14:1 §).  
 
Vuositili 
 
Vanhempainkaaren 13:14.1 §:n mukaan vanhempien tulee vuosittain ennen maaliskuun 
alkua vuositilissä antaa edellistä vuotta koskeva selvitys hoidossaan olevan alaikäisen 
13:2 §:ssä tarkoitetun omaisuuden hoidosta.46 Samoin tili tulee antaa kiinteää omaisuut-
ta koskevista luvanvaraisista oikeustoimista. Alaikäisen tilistä tulee ilmetä omaisuus ja 
sen arvo tilikauden alussa ja lopussa, omaisuutta koskevat velat samalta ajalta, omai-
suudesta saatu tulot, ja menot jotka on maksettu omaisuudella tai sen tuotolla (FB 13:2 
§). Mahdollisten perhe-eläkkeiden käyttö ei lähtökohtaisesti kuulu tilivelvollisuuden 
piiriin. Yliholhooja saa velvoittaa vanhemmat antamaan selvitystä alaikäisen omaisuu-
den hoidosta muiltakin osin kuin FB 13:14 § ja 13:5 §:ssä määrätään, jos vajaavaltainen 
vaatii sitä tai siihen muutoin on erityisiä syitä. 
 
FB 14:15 §:ssä on uskotulle miehelle, määrätylle holhoojalle ja asiainhoitajalle säädetty 
vuositilivelvollisuus tehtäväänsä kuuluvan omaisuuden hoidosta. Uskottujen miesten, 
määrättyjen holhoojien ja asiainhoitajien tilistä tulee ilmetä samat tiedot kuin yllämaini-
tuista alaikäistenkin tileistä, ja sen lisäksi yhteenveto tilikauden tuloista ja menoista. 
Tilistä tulee erityisesti ilmetä kuinka paljon varoja on käytetty päämiehen elinkustan-
nuksiin tai muutoin hänen hyödykseen (FB 14:15.2 §).  
 
Aviopuoliso edunvalvojana voi käytännössä usein saada luvan jättää yksinkertaistettu 
tili. Yksinkertaistetun tilin jättöön tarvittavan luvan voi saada myös edunvalvojan kans-
sa samassa taloudessa asuva henkilö, jolloin menolaskelman pohjana voidaan käyttää 
esimerkiksi laskelmaa, jonka Konsumentverket vuosittain julkaisee, ilman että tarkem-
pia menoerittelyjä tai tositteita tarvitsee esittää.  
 
Vanhempainkaaren 14:17 §:n mukaan uskotun miehen tulee pitää yliholhooja ajan ta-
salla sellaisista päämiehen toimista, jotka voivat merkittävämmässä määrin vaikuttaa 
uskotun miehen tehtävän hoitamiseen.  
 
Redogörelse 
 
Mikäli uskotun miehen tai asiainhoitajan tehtävään on kuulunut huolehtiminen siitä, että 
päämies saa tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon (määräys ”sörja för person”), tulee 
tiliin yleensä liittää selvitys toimenpiteistä, joita edunvalvoja on tehtävänsä aikana teh-
nyt, yhteydenpidosta päämiehen kanssa jne. Yleensä samaan lomakkeeseen merkitään 
myös palkkiovaatimus. Joissakin kunnissa selvitys vaaditaan liitteeksi kaikkiin tilei-

                                                 
46  Kahdeksan perussumman ylittävä omaisuus. 
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hin.47 Lomakkeessa saatetaan kysyä muitakin tietoja, esimerkiksi asiainhoitajan hallin-
non jatkuvuuden tarvetta. Käytäntö vaihtelee kunnittain.  
 
Selvitys kuolinpesän hallinnosta 
 
Jos kuolinpesää ei jaeta kuuden kuukauden sisällä perunkirjoituksen toimittamisesta 
eikä sopimusta jakamattomassa pesässä elämisestä perintökaaren 24 luvun mukaisesti 
ole tehty, tulee holhoojan, uskotun miehen tai asiainhoitajan tämän ajan kuluessa antaa 
yliholhoojalle selvitys syystä, jonka vuoksi pesää ei ole jaettu. Sama selvitys tulee jat-
kossa antaa puolen vuoden välein niin kauan, kunnes pesä jaetaan tai tehdään sopimus 
jakamattomassa pesässä elämisestä, ellei yliholhooja toisin määrää (FB 15:3 §). 
 
Jos jakamattomassa kuolinpesässä elämisestä tehdään sopimus (ärvdabalken 24 luku), 
tulee holhoojan, uskotun miehen tai asiainhoitajan joka vuosi ennen maaliskuun alkua 
antaa selvitys kuolinpesän hallinnosta edellisen vuoden aikana. Selvityksestä tulee ilme-
tä pesän saamat tulot sekä tulot ja velat vuoden lopussa (FB 15:8 §).    
 
Päätöstili 
 
Kun päämies on täyttänyt 18 vuotta tai kun holhoojan tehtävä on muutoin lakannut, tu-
lee holhoojan kuukauden sisällä tehtävän päättymisestä antaa yliholhoojalle päätöstili 
hoidossaan FB 13:14.1 § mukaisesti olleesta tilivelvollisuuden alaisesta omaisuudesta. 
Tili tulee antaa myös siinä tapauksessa, että erityinen yliholhoojan hallinto lakkautetaan 
yliholhoojan 13:9 §:n nojalla (FB 13:15.1).  
 
Myös määrätyn holhoojan, uskotun miehen ja asiainhoitajan tulee kuukauden kuluessa 
tehtävän päättymisestä antaa päätöstili (FB 14:18 §).  
 
Vapautukset tilivelvollisuudesta 
 
Yliholhooja voi vapauttaa holhoojat, uskotut miehet ja asiainhoitajat tilivelvollisuudesta 
(sekä vuosi- että päätöstilivelvollisuudesta), tai päättää, että tili voidaan antaa yksinker-
taisemmassa muodossa, mikäli siihen edunvalvojien ja päämiesten olosuhteet, varojen 
laatu tai määrä, tai olosuhteet muutoin huomioon ottaen on erityisiä syitä. Vuositiliä 
koskeva päätös annetaan joko tietyksi vuodeksi tai toistaiseksi (FB 13:16 § ja 14:19 §). 
Haastateltujen yliholhoojien edustajat kertoivat suhtautuvansa tilivelvollisuudesta vapa-
uttamisiin pidättyvästi. Ennemmin voidaan edunvalvojille antaa lupa antaa yksinkertai-
sempi tili. 
 

3.5. Edunvalvojan palkkio  
 
12:6 §.1 § Määrätyillä holhoojilla, uskotuilla miehillä ja asiainhoitajilla on oikeus saada 
tehtävänsä hoitamisesta kohtuullinen palkkio sekä korvaus aiheellisista kuluista, jotka 
ovat syntyneet tehtävän täyttämisestä.  

                                                 
47  Esimerkiksi Överförmyndare i Samverkan, 7 kunnan yhteinen yliholhoustoimisto, joka sijaitsee Sköv-
dessä. 
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Yliholhooja tekee päätöksen palkkiosta ja kulukorvauksesta (FB 12:16.2 §). Yliholhooja 
päättää myös, missä määrin ne tulee maksaa päämiehen varoista (FB 12:16.3 §). Jos 
erityisistä syistä ei johdu muuta, tulee palkkio ja korvaus, mukaan lukien niistä johtuvat 
verot, maksaa päämiehen varoista, mikäli hänen yhteenlasketut tulonsa tehtävän hoita-
misvuonna ylittävät 2,65 kertaa julkisia vakuutuksia koskevan lain48 mukaisen perus-
summan, tai hänen varansa samana vuonna ylittävät kaksi kertaa perussumman. Myös 
alaikäisen lapsensa holhoojina toimivilla vanhemmilla on FB 12:17 §:n oikeus periä 
palkkio holhoojan tehtävän hoitamisesta, jos siihen on erityisiä syitä. Heillä on myös 
oikeus kulukorvaukseen.    
 
Käytännössä edunvalvoja esittää palkkiovaatimuksensa tiliin liitettävässä selvityksessä. 
Jokainen yliholhooja tai holhouslautakunta päättää itsenäisesti palkkion suuruuden alu-
eellaan. Sveriges Kommuner och Landsting on kiertokirjeessään49 antanut ehdotuksen 
palkkiosäännöiksi, joita kunnat voivat noudattaa. Suosituksia noudatetaan laajalti, mutta 
ei kuitenkaan kaikkialla.   
 

3.6. Edunvalvojien ennakkovalvonta  

3.6.1. Varojen sijoittamista koskeva ohjeistus  

Alaikäisen omaisuuden sijoittamista koskevat säännökset ovat vanhempainkaaren 13:4-
7 §:issä, ja määrätyn holhoojan, uskotun miehen ja asiainhoitajan päämiehen omaisuu-
den sijoittamista koskevat 14:4-7 §:ssä. luvussa. Sisällöltään ne ovat samanlaiset. Mää-
rätyn holhoojan, uskotun miehen ja asiainhoitajan päämiesten omaisuuden osalta niitä 
tulee noudattaa aina.   
 
Vanhempainkaaren 16:1.2 §:ssä on säädetty, että yliholhoojan tulee valvonnan yhtey-
dessä kiinnittää huomiota siihen, että päämiehen varat on sijoitettu turvallisella ja koh-
tuullista tuottoa antavalla tavalla.  
 
Alaikäisten osalta alla esitetyt sijoittamissäännöt koskevat lähtökohtaisesti vain niitä 
tilanteita, joissa alaikäisen varat ylittävät kahdeksankertaisen perussumman 342.400 
kruunua, tai jos yliholhooja on erityisistä syistä päättänyt (FB 13:19 §), että alaikäisen 
varojen sijoittamisessa tulee noudattaa 13:4-7 §:iä.      
 
Muut arvopaperit kuin 13 luvun 5 §:ssä mainitut tulee myydä ja saatavat vaatia makset-
taviksi niin pian kuin se on mahdollista, jos niiden säilyttäminen ei ole päämiehen edun 
mukaista. Muu irtain omaisuus, joka ei ole 10 §:n alaista (kiinteää omaisuutta koskevat 
oikeustoimet), tulee myydä sopivana ajankohtana, jollei omaisuudesta ole erityistä hyö-
tyä tai arvoa päämiehelle tai hänen perheelleen tai jos omaisuutta ei muusta erityisestä 
syystä ole syytä säilyttää (toinen momentti). 
 

                                                 
48  Lag om allmän försäkring 1962:381. 
49  Cirkulär 07:74 18.12.2007.  

37



 

Päämiehen varoja voidaan ilman yliholhoojan suostumusta sijoittaa valtion ja kuntien 
antamiin tai takaamiin velkakirjoihin, tiettyihin muihin velkakirjoihin sekä osuuksiin 
tietyistä arvopaperirahastoista. Lisäksi päämiehen varoja voidaan ilman yliholhoojan 
lupaa antaa lainaksi kiinnitettyä panttivakuutta vastaan (FB 13:5 § ja 14:5 §).  
 
Varat, joita ei sijoiteta edellä mainituin tai 6 §:n mukaisin tavoin kiinteistöihin, ja joita 
päämies ei välittömästi tarvitse käyttöönsä, tulee sijoittaa korkoa tuottavasti pankkiin tai 
muuhun luottolaitokseen (FB 13:7 § ja 14:7 §). 
 
Poikkeukset 
 
FB 13:9.1 §:n mukaan yliholhoojan tulee päättää, ettei alaikäisen varojen sijoittamista 
koskevia pykäliä FB 13:4-7 §:iä enää sovelleta, jos alaikäisen varojen määrä on laskenut 
alle nelinkertaisen perussumman (yhteensä 171.200 kruunua/noin 16.800 euroa), ja jos 
ei ole erityisiä syitä jatkaa valvontaa. Vanhempien tai alaikäisen olosuhteista tai muu-
toin erityisistä syistä yliholhooja voi kokonaan tai osittain päättää poikkeuksista 13:3-7 
§:n mukaisiin määräyksiin. Samoin yliholhooja voi FB 14:10 §:n nojalla erityisistä syis-
tä päättää poikkeuksista 14:4-8 §:iin, joissa säädetään määrättyjen holhoojien, uskottu-
jen miesten ja asiain-hoitajien hallinnossa olevista päämiesten varojen sijoittamisesta.  
 

3.6.2. Luvanvaraiset oikeustoimet 

Kaikille maille yhteiset luvanvaraiset oikeustoimet on käsitelty niitä koskevassa yhteen-
vedossa.    
 
Oikeustoimien luvanvaraisuudesta on säädetty vanhempainkaaren luvuissa 13 (lakimää-
räiset alaikäiset), 14 (määrätyt edunvalvojat) ja 15 (kuolinpesät). Sisällöllisesti määrä-
ykset ovat kaikille samat, huolimatta edunvalvonnan muodosta. Ne koskevat varojen 
sijoittamista koskevia poikkeuksia lukuun ottamatta myös niiden alaikäisten päämiesten 
puolesta tehtäviä oikeustoimia, joiden varat jäävät alle 342.400 kruunun (noin 33.500 
euroa).  
 
Joidenkin luvanvaraisten oikeustoimien kohdalle on myös kirjattu edellytykset, joiden 
täyttyessä lupa voidaan myöntää.  
  
Jos holhooja, uskottu mies tai asiainhoitaja on tehnyt päämiehensä puolesta oikeustoi-
men, joka olisi edellyttänyt yliholhoojan lupaa, ei vastapuoli saa vetäytyä sopimuksesta, 
jos edunvalvoja hakee lupaa kuukauden sisällä sopimuksen tekemisestä (12:10 §).  
 
Yliholhoojan luvalla päämiehen varoja voidaan sijoittaa osakkeisiin, tai muutenkin si-
joittaa 5 §:ssä säädetystä poikkeavasti (FB 13:6 § ja 14:6 §). Alaikäisten osalta määräys 
koskee vain niitä, joiden varat ylittävät kahdeksankertaisen perussumman (13:2 §). Yli-
holhoojan tulee vapauttaa alaikäisen lakimääräinen edunvalvoja tästä lupavelvollisuu-
desta, jos hänen varojensa määrä laskee alle nelinkertaisen perussumman (13:9.1 §). 
Erityisistä syistä yliholhooja voi vapauttaa sekä alaikäisten että täysi-ikäisten edunval-
vojat tästä lupavelvoitteesta (13:9.2 § ja 14:10 §). Toisaalta yliholhooja voi alaikäisten 
osalta myös kiristää vaatimuksia 13:9 §:n nojalla.   
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Jos pankkiin tai luottolaitokseen on talletettu alaikäisen varoja FB 16:11 §:ssä mainituin 
ehdoin, joiden mukaan varojen tulee olla erityisen yliholhoojan valvonnan alaisena, ei 
niitä saa nostaa sieltä ilman yliholhoojan suostumusta (FB 13:8 §). Vastaavasti määrä-
tyn edunvalvojan päämiehen varoja, jotka on talletettu pankkiin tai luottolaitokseen voi-
daan nostaa sieltä vain yliholhoojan luvalla (14:8 §).50 Näiden osalta poikkeuksena on 
kuluvan vuoden korko sekä rahat, joiden tulee olla käytettävissä päämiehen elatusta ja 
omaisuuden hoitamista varten (14:8.2 § 2 k.). 
 
Vanhemmat, uskotut miehet ja asiainhoitajat eivät saa lahjoittaa pois päämiehensä 
omaisuutta, paitsi henkilökohtaisia lahjoja, joiden arvo ei ole epäsuhdassa alaikäisten 
taloudellisen tilanteen kanssa (FB 13:11.1 § ja 14:12.1 §). Yliholhoojan luvalla van-
hemmat voivat käyttää alaikäisen tuloja lapsen omaisten tai muiden läheisen avustami-
seksi (FB 13:11.2 ja FB 14:12.2 §). 
 

3.6.3. Kuolinpesä 

Edustamisesta 
 
Jos holhooja, holhoojan puoliso tai avopuoliso ja alaikäinen ovat osakkaina jakamatto-
massa kuolinpesässä, tulee yliholhoojan määrätä uskottu mies huolehtimaan alaikäisen 
edusta pesässä perunkirjoituksessa, osituksessa ja perinnönjaossa tai sopimuksessa elä-
misestä jakamattomassa pesässä (FB 11:2 §). Jos sisaruksilla on sama holhooja, saa tä-
mä edustaa heitä keskinäisessä perinnönjaossa, jos heidän etunsa eivät ole ristiriidassa 
keskenään (FB 12:8.1 §).   
 
Perimysjärjestyksestä ja perinnönjaosta 
 
Jos henkilö oli kuollessaan avioliitossa, puoliso perii hänet.  Jos vainajalta jää rintaperil-
lisiä, jotka eivät ole lesken kanssa yhteisiä, koskee lesken perintöoikeus sellaisen perilli-
sen perintöosaa vain siinä tapauksessa, että kyseinen perillinen on luopunut perinnös-
tään 3 luvun 9 §:n mukaisesti. Leski voi muuten vapaasti disponoida perimästään omai-
suudesta, mutta hänellä ei ole oikeutta testamentata sitä eteenpäin. Toisenkin puolison 
kuoltua pesä jaetaan kummankin puolison perillisten kesken (3:2 §).51  
 
Jos kuolinpesässä, jossa on osakkaina alaikäisiä, tai täysi-ikäisiä, joita edustaa uskottu 
mies tai asiainhoitaja, ei tehdä sopimusta jakamattoman pesän yhteishallinnossa elämi-
sestä, tai jos sellainen sopimus lakkaa olemasta voimassa, tulee holhoojan, uskotun 
miehen tai asiainhoitajan huolehtia siitä, että ositus ja perinnönjako toimitaan niin pian 
kuin mahdollista (FB 15:2 §).  
 

                                                 
50  Päämies, jolle on määrätty uskottu mies, voi itse nostaa varojaan miten haluaa. Nostorajoitukset eivät 
koske häntä. 
51  Ärvdabalken 3:9 §:n mukaan ensimmäiseksi kuolleen puolison ei-yhteinen rintaperillinen, joka on 
luopunut perinnöstä lesken hyväksi, tulee lesken kuolinpesän osakkaaksi, ja hänellä on oikeus osuuteensa 
siitä osasta omaisuutta, jonka leski peri ensiksi kuolleen puolison jälkeen (3:2 §). 
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Jos kuolinpesää ei jaeta 6 kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta, eikä 
sopimusta jakamattoman pesän yhteishallinnossa elämisestä (ärvdabalken 24 luku) ole 
tehty, tulee holhoojan, uskotun miehen ja asiainhoitajan saman ajan kuluessa antaa yli-
holhoojalle selvitys syystä, jonka vuoksi pesä on jakamatta. Samanlainen selvitys tulee 
tästä eteenpäin antaa kuuden kuukauden välein siihen saakka, että pesä jaetaan, tai so-
pimus jakamattoman pesän yhteishallinnossa elämisestä solmitaan (FB 15:3 §).    
 
Perinnönjaon voivat toimittaa joko osakkaat itse (ärvdabalken 23:1 §) tai sen voi toimit-
taa käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja (23:5 §).   
 
Luvanvaraisuudesta 
 
FB 15:7.1 §:n mukaan sopimus jakamattomassa kuolinpesässä elämisestä voidaan tehdä 
vain yliholhoojan luvalla. Yliholhooja saa purkaa sopimuksen, jos purkaminen on tar-
peen päämiehen edun turvaamiseksi.  Jos jakamatonta pesää hallitseva leski, joka on 
myös pesän osakkaan holhooja, avioituu uudelleen, tulee hänen välittömästi ilmoittaa 
siitä yliholhoojalle (FB 15:7.2 §). 
 
FB 15:4 §:n mukaan holhoojan, uskotun miehen tai asiainhoitajan tulee hakea ylihol-
hoojan lupa oikeustoimeen, johon hän pesänhallinnon aikana osallistuu päämiehen puo-
lesta, mikäli oikeustoimi on sellainen, että se edellyttäisi yliholhoojan suostumusta FB 
13 tai 14 lukujen mukaan. Lupa tulee hakea myös omaisuuden jaolle (FB 15: 5 §).  
 

3.6.4. Sulkutilit (spärrade konton)  

Jos päämies on perinnön tai testamentin nojalla saanut rahaa, joka määrältään ylittää 
yhden perussumman (42.800 kruunua/noin 4.200 euroa), tulee sen, joka maksaa rahat, 
tallettaa ne pankkiin tai luottolaitokseen päämiehen nimissä olevalle tilille. Tilin käyttö-
ehtoihin tulee merkitä tieto siitä, että varoja ei saa nostaa ilman yliholhoojan suostumus-
ta (FB 16:11.1 §). Sama velvollisuus koskee myös vakuutuskorvausten, erääntyvien 
yksilöllisten eläkevakuutusten, rikosvahinkokorvausten sekä joidenkin vahingonkorva-
usten maksajia (16:11.1-2 § ja 16:11.5 §). Pykälä koskee sekä vajaavaltaisia että usko-
tun miehen tai asiainhoitajan hallinnon alaisia päämiehiä. 
 
Täysi-ikäisiä ja alaikäisiä, joiden asioita hoitaa määrätty holhooja, koskee FB 14:8.1 §. 
Sen mukaan varoja, jotka on talletettu pankkiin tai luottolaitokseen, voidaan nostaa vain 
yliholhoojan suostumuksella. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita kuluvan ja sitä edellisen 
vuoden erääntyneen koron nostamiseen, tai sellaisten varojen nostamiseen, joita tulee 
pitää käytettävissä päämiehen elatusta tai hänen omaisuutensa hoitoa varten, jos määrät-
ty holhooja, uskottu mies tai asiainhoitaja on varoja talletettaessa tehnyt sellaisen vara-
uksen, että niitä voidaan nostaa ilman yliholhoojan suostumusta (14:8.2 §). 
 
Jos se päämiehen omaisuuden hoidon turvaamiseksi jostain erityisestä syystä on perus-
teltua, voi yliholhooja rajoittaa edunvalvojan mahdollisuuksia nostaa pankkiin tai luot-
tolaitokseen talletettuja enemmänkin kuin mitä 13:8 §:ssä on säädetty (FB 13:19.1 § k. 
2). Yliholhooja voi myös päättää, että päämiehen arvopapereita tulee säilyttää ja hallin-
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noida laissa arvopaperilaitoksista52 säädetyissä arvopaperilaitoksissa (värdepappersinsti-
tut) tai vastaavissa ulkomaisissa, 3 kohdassa tarkemmin yksilöidyissä laitoksissa. Lisäk-
si yliholhooja voi ilmoittaa päämiehen arvopapereita säilyttäville tahoille vanhempien 
toimintaoikeuksia koskevia rajoituksia. Viidennen kohdan mukaan yliholhooja voi li-
säksi ilmoittaa niille, jotka ovat maksamassa päämiehelle rahaa, että varat tulee sijoittaa 
pankkiin tai luottolaitokseen. Jos yliholhooja tekee 3 kohdan mukaisen päätöksen, tulee 
vanhempien tehdä päätöksen mukainen sopimus kyseisen arvopaperilaitoksen kanssa. 
Arvopaperilaitos on velvollinen tekemään säilyttämistä ja hallinnointia koskevan sopi-
muksen (FB 13:19.3 §). Vanhempainkaaren 14:21 §:ssä on annettu vastaavat, määrätyn 
edunvalvojan hallintoa koskevat säännökset.    
 

3.7. Edunvalvojien jälkivalvonta  
 
Vanhempainkaaren 16:1.1 §:n mukaan yliholhoojan tulee 16 luvun säännösten mukai-
sesti valvoa edunvalvojien toimintaa. Valvonnan yhteydessä yliholhoojan tulee erityi-
sesti kiinnittää huomiota siihen, että päämiehen varoja kohtuullisessa määrin käytetään 
hänen hyväkseen, ja että varat on sijoitettu siten, että niiden säilymiselle on riittävä 
varmuus, ja että ne antavat kohtuullista tuottoa (FB 16:1.2 §).  
 
FB 16:3 §:n mukaan yliholhoojan tulee tarkastaa edunvalvojien toimintaa heidän jättä-
miensä omaisuusluetteloiden, vuositilien, päätöstilien sekä kuolinpesää koskevien selvi-
tysten (FB 12:5 §) avulla. Yliholhoojalla tai muulla yliholhoojan osoittamalla taholla on 
oikeus käydä läpi edellä mainitut tilit sekä edunvalvojan hallussa oleva arvopaperit.   
 
Vanhempainkaaren 13 luvun 14-18 ja 21 §:issä, 14 luvun 15-20 ja 23 §:issä, sekä hol-
housasetuksen 2-4 §:issä on säädetty tarkemmin siitä, mitä holhoustilien tulee sisältää. 
Kukin yliholhooja päättää lain puitteissa viime kädessä itsenäisesti, miten tilintarkastus 
toimitetaan kunkin yksittäisen päämiehen osalta. Koska kuntia on paljon, ei selvityksen 
puitteissa ole ollut mahdollista saada kuvaa mistään yleisesti noudatetuista käytännöistä. 
Haastatteluissa keskusteltiin varsin perusteellisesti siitä, miten toimitaan tileihin liitettä-
vien tositteiden kanssa. Haastateltavat kertoivat, että oikeusasiamies on ottanut asiaan 
kantaa ja todennut, että ne tositteet, jotka otetaan sisään, tulee tarkastaa. Keskusteluista 
sai sen käsityksen, että on varsin tavallista, ettei kaikkia, varsinkaan tavanomaisia me-
noja koskevia tositteita joko oteta sisään lainkaan tai niitä ei katsota tarkasti läpi.  
 
Muutamat suuremmat yliholhoojat ovat perustaneet ns. ”suurkaupunkiryhmän” (stors-
tadsgruppen), jonka puitteissa ne yhdessä miettivät yliholhouksen järjestämiseen liitty-
viä kysymyksiä. Ryhmässä on pohdittu myös tilintarkastuksen systematisoimista ja tar-
kastusrutiinien luomista esimerkiksi muutamaan tilintarkastuksen tasoon. Järjestelmässä 
voisi olla tilintarkastuksen normaalitaso, joka olisi kevyempi ja jonka lisäksi tehtäisiin 
systemaattisia syvätarkastuksia, ja/tai eri teemoihin liittyviä tarkastuksia (esim. tiettynä 
vuonna syntyneet, käyttörahat jne.) sekä pistokoetarkastuksia. Tämän kaltaisia menette-
lytapoja on joissakin yliholhousviranomaisissa käytössä jo nyt.  
 

                                                 
52  Lag om värdepappersmarknaden (2007:528).  
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Koska tilivelvollisuus voi lakata ennen edunvalvonnan päättymistä ja päätöstilivelvolli-
suudesta voidaan vapauttaa, on laissa säännökset tilien tiedoksiannosta näissä tapauksis-
sa. Jos yliholhooja on päättänyt FB 13:9 §:n nojalla lakkauttaa alaikäisen omaisuutta 
koskevan yliholhoojan valvonnan, tulee sen tilintarkastuksen jälkeen säilyttää valvontaa 
koskevat asiakirjat siihen asti, että alaikäinen tulee täysi-ikäiseksi. Tämän jälkeen yli-
holhoojan tulee antaa asiakirjat päämiehelle vanhempainkaaren 16:8 §:n mukaisesti. Jos 
edunvalvojalla ei ole velvollisuutta antaa päätöstiliä, tulee yliholhoojan antaa hallussaan 
olevat muut tilit, mikäli se, joka on oikeutettu ottamaan ne vastaan, pyytää niitä, tai jos 
niihin on tehnyt 16:5 §:n mukainen huomautus (2 mom.)  
  
FB 16:13 §:n mukaan yliholhooja voi uhkasakon nojalla velvoittaa holhoojan, uskotun 
miehen tai asiainhoitajan täyttämään tietyt velvollisuutensa (mm. tilivelvollisuus ja 
omaisuuden luovuttaminen päämiehelle). 
 

3.8. Yliholhoojien toiminnan jälkivalvonta  
 
Holhousasetuksen 20 §:n mukaan lääninhallituksen tulee vuosittain tehdä tarkastus yli-
holhoojan luona. Tarkastuksesta voi luopua, jos on ilmeisen tarpeeton. Jos tarkastukses-
ta on edellisenä vuotena luovuttu, on tarkastus tehtävä seuraavana vuonna. Lääninhalli-
tuksen valvonta tapahtuu osittain yliholhoojien rekistereitä tarkastamalla ja osittain tar-
kastamalla pistokokein valittuja asiakirjavihkoja. Lääninhallitusten tarkastustoiminta on 
ollut hyvin vaihtelevaa ja usein riittämätöntä, minkä eduskunnan (vai valtakunnan?) 
tarkastusvirasto (Riksrevision) on todennut raportissaan.53 Raportin julkaiseminen jäl-
keen lakia muutettiin vuoden 2009 alusta54 lisäämällä lääninhallitusten velvollisuuksia 
yliholhoojien neuvontaan ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Samalla palautettiin lää-
ninhallituksille velvollisuus tehdä tarkastukset yliholhoojien luona vuosittain.     
 
Käytännössä myös eduskunnan oikeusasiamies (riksdagens ombudsman) on merkittä-
vässä roolissa yliholhoojien toiminnan valvojana ja oikeusasiamiehen ratkaisuilla on 
tärkeä yliholhoojien toimintaa ohjaava merkitys. 
 
Useassa kunnassa on myös joko kuntien omilla tilintarkastajilla tai ulkopuolisilla tilin-
tarkastus-yrityksillä teetetty yliholhoojan tai holhouslautakunnan toimintaa koskevia 
selvityksiä ja tarkastuksia.  
 

3.9. Viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitusvelvollisuus  
 
Kun FB 16:11 §:n mukainen taho on tehnyt suorituksen päämiehen tilille, tulee sen teh-
dä asiasta ilmoitus yliholhoojalle (16:11.3 §). 
 

                                                 
53  RiR 2006:5 
54  Lag om ändring i föräldrabalken 2008:910. 
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3.10. Sähköisten välineiden käyttö  
 
Lääninhallituksilla on yhteinen internet-sivusto, jonka lisäksi jokaisella lääninhallituk-
sella on oma sivustonsa. Yliholhoojilla on omia sivustoja, tai niiden tiedot ovat osana 
kaupunkien tai kuntien sivustoja. Sveriges Kommuner och Landsting ylläpitää myös 
omaa internet-sivustoa.   
 
Holhousasetuksen 9 §:n mukaan yliholhoojien tulee ylläpitää rekisteriä edunvalvonnois-
ta. 12 §:n mukaan rekisteriä voidaan pitää myös automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. 
Joillakin yliholhoojilla on käytössään omia järjestelmiä, kun taas suuri osa hyödyntää 
muutamaa yleisesti käytössä olevaa ohjelmaa (esimerkiksi Wärna). Göteborgissa on 
Lex-niminen asiankäsittelyohjelma, jonka he ovat itse kehittäneet, ja johon he ovat tyy-
tyväisiä. Järjestelmään skannataan kaikki asioiden käsittelyyn liittyneet asiakirjat.    
 
Lääninhallitusten palveluista on mahdollista saada osa sähköisenä palveluna, jossa jär-
jestelmän sisään kirjautumiseen käytetään sähköisiä tunnuksia.  
 
Haastattelukunnista Västerås on kehittänyt sähköistä palvelua varsin pitkälle, ja kehit-
tämistyö jatkuu. Kunta on perustanut sähköisen palvelun, johon kirjaudutaan sisään 
henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Järjestelmään voi lähettää tässä vaiheessa vuositi-
lin sähköisesti ja sähköisellä allekirjoituksella varustettuna, ja myöhemmin järjestelmäs-
tä on tarkoitus kehittää pidemmälle viety interaktiivinen palvelu, joka yhdistettäisiin 
yliholhoojan omaan asiankäsittelyjärjestelmään.  
  
Myös yksityisille edunvalvojille on tarjolla ainakin kahden eri yrityksen tarjoamia kir-
janpito- ja tilinteko-ohjelmia, joita he voivat joko tilata cd-muodossa tai ladata interne-
tistä. 
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4. TANSKAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

Tanskan holhoustointa sääntelevät seuraavat lait ja asetukset: holhouslaki - vergemåls-
loven (Lovbekendtgoerelse nr. 1015 af 20. august 2007), holhousasetus - vaergemålsbe-
kendtgoerelsen (Bekendtgoerelse nr. 927 af 20. august 2007), sekä sagsbehandlingsbe-
kendtgoerelsen - asiankäsittelyasetus (Bekendtsgoerelse nr. 1075 af 11. december om 
behandlingen af sager om vaergemål og vaerger m.v.). 
 

4.1. Holhousorganisaatio   
 
Statsforvaltning on valtion aluehallintoviranomainen, joka muiden tehtävien lisäksi 
hoitaa myös holhousviranomaisen tehtäviä. Virastoja on koko maassa viisi. Koska stats-
forvaltning esiintyy tässä kirjoituksessa ainoastaan holhousviranomaisen ominaisuudes-
sa, käytetään siitä jatkossa nimikettä ”holhousviranomainen”. 

Holhouslain 28 §:n mukaan holhousviranomaiset ja hallinnointiosastot valvovat holhoo-
jia. Näistä ensisijainen valvoja on holhousviranomainen. Holhousviranomainen myön-
tää lupia oikeustoimiin ja varojen käyttöön (holhouslaki 39 § ja holhousasetus 6-10 §§), 
tarkastaa tilejä (holhousasetus 15.2 §), ja se voi myös velvoittaa holhoojaa tiettyihin 
toimenpiteisiin (holhousasetus 1.2 §). Holhousviranomaisen ratkaisuista voi valittaa 
siviilihallitukseen.   

Hallinnointiosastot (forvaltningsafdelingar) toimivat yksityisten rahalaitosten yhtey-
dessä. Niitä eivät koske yleiset hallinto- ja viranomaissäännökset, koska ne eivät ole osa 
julkista hallintoa.55 Sen sijaan niitä koskevat rahoitustoimintaa sääntelevät lait, ja hol-
housasioissa holhouslaki asetuksineen. Hallinnointiosastojen ratkaisuista voi valittaa 
Siviilihallitukseen (holhousasetus 58 §).  

Siviilihallitus (Civilstyrelsen) on oikeusministeriön alainen virasto. Virasto on jakau-
tunut neljään osastoon, ja holhousasiat on keskitetty Rahastokonttorin (Fondkontoret) 
alaisuuteen. Siviilihallitus toimii holhousasioiden ylimpänä valvojana, sekä valitusvi-
ranomaisena holhousviranomaisten ja hallinnointiosastojen päätöksille.  
 

4.2. Edunvalvonnan muodot ja päämiehen asema  
 
Holhouslain 1 §:n mukaan alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka eivät ole avioliitossa, 
ovat alaikäisiä ja sen myötä vajaavaltaisia.  
 
Aikuiselle voidaan määrätä holhous (vaergemål) 5 §:n mukaan, jos hän on mm. sairau-
den takia kykenemätön huolehtimaan asioistaan. Määräyksellä ei sinällään poisteta pää-
miehen oikeudellista toiminta-kelpoisuutta. Edellä mainitun holhouksen määräämisen 
yhteydessä henkilön oikeudellinen toimintakelpoisuus voidaan tietyin edellytyksin pois-
taa (6 §). Oikeudellisen toimintakelpoisuuden poistamisen myötä henkilöstä tulee va-
                                                 
55  Danielsen 2006, s. 381. 
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jaavaltainen. Määräys koskee kaikkia päämiehen taloudellisia asioita. Osittainen rajoit-
taminen ei ole mahdollista.  
 
Henkilölle voidaan myös määrätä yhteisholhous (samvaergemål, 7 §). Yhteisholhouk-
sessa päämies ja holhooja tekevät oikeustoimet yhdessä. Yhteisholhous voidaan määrätä 
vain henkilön omasta hakemuksesta, eikä se rajoita hänen oikeuttaan määrätä asioistaan 
yksin. Holhooja sen sijaan voi toimia ainoastaan päämiehen kanssa yhdessä. Useimmat 
päämiehen omaisuuden ja tulojen käyttämistä ja hoitamista, holhousviranomaisen val-
vontaa ja omaisuuden hallinnointia koskevista säännöksistä holhouslain luvussa 4 (py-
kälät 24-32) sekä 5 luvussa (34-45 §) eivät koske yhteisholhousta (ks. poikkeukset hol-
houslaki 7.5 §).  
 
Jos henkilö, joka on holhouslain 5 §:n ja/tai 6 §:n perusteella määrätty holhoukseen (ei 
koske siis yhteisholhousta), on avioliitossa, hoitaa holhooja asioita yhdessä päämiehen 
puolison kanssa siltä osin, kuin ne koskevat puolisoiden avio-oikeuden alaista omaisuut-
ta (holhouslaki 33 §).  
 
Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa myös toisella puolisolla on holhooja, tai puolisot 
asuvat erillään. Suurinta osaa 4 luvun holhoojan velvollisuuksia sekä holhousviran-
omaisen valvontaa ja 5 luvun omaisuuden sijoittamista ja hallinnoimista viranomaisissa 
koskevista säännöksistä ei sovelleta näissäkään tilanteissa (Ks. poikkeukset holhouslaki 
33.3 § ja 41 §). Poikkeukset eivät ole kaikilta osin samat kuin yhteisholhouksessa. 
 

4.3. Holhoojan henkilöstä ja yleisestä edunvalvonnasta  
 
Alaikäisten holhoojia ovat heidän huoltajansa (holhouslaki 2 §). Alaikäiselle voidaan 
myös määrätä holhooja (2.4 §). Täysi-ikäiselle, joka on määrätty holhoukseen, tulee 
määrätä holhooja (11 §). Laissa ei ole määritelty holhoojalle soveltuvuus- tai koulutus-
kriteereitä. Tehtävän vastaanottaminen on vapaaehtoista.  
 
Tanskassa ei ole yleistä edunvalvojajärjestelmää Suomen tapaan, mutta asiankäsittely-
asetuksen 8 §:n mukaan Siviilihallitus voi hyväksyä vakituisiksi holhoojiksi henkilöitä, 
jotka ottavat hoitaakseen holhoojan tehtäviä. Näiden holhoojien on otettava vastaan 
heille määrätyt tehtävät.    
 

4.4. Holhoojan velvollisuudet  

4.4.1. Yleiset ja omaisuuden hoitoon liittyvät 

Holhouslain 24 §:n mukaan holhoojan tulee valvoa päämiehensä etuja tehtävämääräyk-
sensä puitteissa. Hänen tulee tehtävää hoitaessaan kuulla päämiestään, kun hän tekee 
päätöksiä tärkeämmistä asioista, paitsi jos tämä on alle 15-vuotias tai ei ymmärrä asian 
merkitystä (26 §). Säännös koskee kaikkia holhoojia. 
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Oikeusministeriön antaman holhousta koskevan ohjeen56 mukaan holhoojan tulee huo-
lehtia, että päämiehen omaisuus säilyy, ja että siitä saadaan kohtuullista tuottoa (hol-
houslaki 25.1 §). Holhoojan tulee myös huolehtia siitä, että päämiehen tuloja käytetään 
hänen hyväkseen. Vanhemmat alaikäisen lapsensa holhoojina voivat käyttää lapsen tu-
loja hänen elatukseensa sopivassa määrin ja huomioiden vanhempien oma ja lapsen 
tilanne.  
 
”Vanhemmat alaikäisten lastensa holhoojina eivät voi yleensä saada lupaa käyttää lap-
sen omaisuutta tämän yleisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin, 
asumiskustannuksiin ja vapaa-ajan harrastuksiin. Tämä sen vuoksi, että vanhemmilla 
on lapsiinsa nähden elatusvelvollisuus. Holhousviranomainen voi kuitenkin poikkeuk-
sellisesti antaa luvan käyttää lapsen varoja, jos vanhemman taloudellinen tilanne on 
huono.”57  
 
Holhooja voi holhousviranomaisen luvalla käyttää päämiehen varoja tämän elatukseen, 
jos tulot eivät riitä (holhouslaki 25.3 §).  Holhooja voi tallettaa päämiehen nimissä ole-
valle tilille 20.000 kruunua (noin 2.700 euroa) tai tarpeelliseksi katsotun summan tämän 
juoksevia kuluja varten. Tiliin tulee tehdä merkintä siitä, että sitä käyttää holhooja (hol-
housasetus 38.1 §). Holhoojalla voi lisäksi olla hallussaan käteisenä 1500 kruunua (noin 
200 euroa), jos se katsotaan tarpeelliseksi.    
 
Toisaalta jos päämiehen tulot ylittävät hänen tarpeisiinsa tarvittavan summan, voi hal-
linnointiosasto tai holhousviranomainen (ks. myöhemmin luku 4.5) rajoittaa holhoojan 
hoitoon maksettavien tulojen määrää (holhousasetus 20 § ja 54.2 §). Hallinnointiosasto 
voi myös velvoittaa holhoojaa laatimaan päämiehen tulojen käyttöä koskevan budjetin 
(holhousasetus 54.2 § viimeinen lause).  
 
Holhooja hoitaa päämiehen kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä muita 75.000 kruunua 
(noin 10.000 euroa) alittavia varoja, joita ei hoideta rahalaitoksen hallinnointiosastolla 
(holhouslaki 35 § ja -asetus 36 §). Holhoojan hoidossa olevia tilejä ei ole suljettu, vaan 
ne ovat vapaasti holhoojan määrättävissä omaisuuden käyttöä ja sijoittamista koskevat 
säännöt huomioon ottaen. Holhousviranomainen voi kuitenkin eräiden olosuhteiden 
vallitessa päättää, että myös holhoojan hoidossa olevia varoja hoidetaan hallinnointi-
osastolla (asetus 36 §). Holhoojan tulee huolehtia siitä, että päämiehen hallinnointiosas-
tolle hoidettavaksi kuuluvat varat toimitetaan sinne. Holhooja ei voi pätevästi kuitata 
vastaanotetuiksi näitä varoja (holhouslaki 35.3 §).   
 

4.4.2. Holhoustileihin liittyvät velvollisuudet 

Holhoojan tulee huolehtia siitä, että päämiehen omaisuuden hoidosta ja tulojen käytöstä 
annetaan tili (holhouslaki 29 §). Tili tulee antaa tilivuotta seuraavan kesäkuun alkuun 
mennessä (holhousasetus 15.3 §). Tilikausi on kalenterivuosi (holhousasetus 12.1 § ja 
13.1 §). 
 

                                                 
56  Vaergemålsvejledning s. 10.  
57  Vaergemålsvejledning s. 10. 
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Holhousasetuksen 1.2 §:n mukaan holhoojan tulee pyydettäessä antaa holhousviran-
omaisten valvontaa varten tarvittavat selvitykset, ja toimia viranomaisten antamien oh-
jeiden mukaan. 
 
Vakituisten ja muiden ammattimaisten holhoojien tulee toiminnassaan lisäksi noudattaa 
hyvää tili- ja kirjanpitotapaa. Vakituisena holhoojana toimivat asianajajat toimivat kir-
janpitolain ja asianajajayhdistyksen asiakkaan varojen hoidosta annettujen säännösten 
alla (asetus 14.§).  
 
Omaisuusluettelo 
 
Holhoojan tulee antaa luettelo (fortegnelse) hoitoonsa tulevista päämiehen varoista ja 
veloista, sekä holhouksen aikana holhoojan hoitoon tulevista uusista varoista ja veloista. 
Omaisuusluettelo tulee lähettää hallinnointiosastolle tai holhousviranomaiselle yhdessä 
ensimmäisen tilin kanssa. Pykälä ei koske alaikäisten vanhempia, jotka toimivat lapsen-
sa holhoojina (holhousasetus 3 §).   
 
Tuloja ja menoja koskeva tili (indtaegtsregnsakab) 
 
Holhoojan tulee tehdä vuosittain tili vastaanottamistaan ja hoitamistaan päämiehen tu-
loista (holhousasetus 12 §). Tilin tulee sisältää tiedot tuloista ja menoista, selvitys käyt-
tötilillä (ks. laki 38.1. §) olevista varoista, sekä tieto ylijäämästä, joka on siirretty tai 
tullaan siirtämään pääomaan. Holhoojan tulee yksilöidä suuremmat yksittäiset menot, 
esimerkiksi vaateostokset, käyttöraha, vuokra, ruoka, kampaaja, jalkahoito, loma ja 
huonekaluostot. Tiliin tulee periaatteessa liittää tositteet sekä menoista että tuloista, 
mutta kohtuullisista ruoka-, vaate- ym. menoista ja päämiehelle annetusta käyttörahasta 
ei tositteita tavallisesti tarvitse esittää.58 Tili lähetetään tarkastettavaksi sille hallinnoin-
tiosastolle, jossa päämiehen varat ovat hoidossa (asetus 15.1 §). Jos varoja ei ole hoi-
dossa hallinnointiosastolla, tili lähetään holhousviranomaiselle (asetus 15.2 §). 
 
Omaisuutta koskeva tili (formueregnskab) 
 
Jos holhoojan hoidossa on omaisuutta, joka ei ole hallinnointiosaston hallinnassa, tulee 
holhoojan antaa siitä vuosittain tili (holhousasetus 13 §). Tilissä on oltava selvitys omai-
suudesta vuoden alussa ja lopussa (2 momentti). Näistä on oltava tositteet. Jos päämie-
hen varoja on hoidettavana hallinnointiosastolla, toimitetaan muuta holhoojan hallinnas-
sa olevaa omaisuutta koskeva tili myös hallinnointiosastolle, mahdollisesti yhdessä tulo-
ja koskevan tilin kanssa (asetus 15.1 §). Jos omaisuutta ei ole hallinnointiosaston hoi-
dossa, omaisuuttakin koskeva tili lähetetään holhousviranomaiselle (15.2 §).   
 
Päätöstili  
 
Holhouksen päätyttyä holhoojan tulee antaa tili päämiehelle tai hänen kuolinpesälleen 
tai uudelle edunvalvojalle (asetus 19 §).   
 

                                                 
58  Vaergevejledning s. 13, Danielsen 2006, s. 395 sekä haastattelut.  
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Päämiehen alaikäisyyden päättyessä hallinnointiosasto lähettää hänelle kirjeen, jossa 
annetaan selvitys varallisuudesta. Samalla pyydetään ohjeet siitä, miten omaisuuden 
kanssa jatkossa menetellään.59  
 
Vapautukset ja rajoitukset tilinteossa 
 
Omaisuustili annetaan vain siinä tapauksessa, että holhoojan hoidossa on päämiehen 
varoja vähintään 75.000 kruunua (asetus 16.1 §).   
 
Tuloja ja menoja koskeva koskevaa tiliä ei tarvitse antaa niiltä vuosilta, jolloin holhoo-
jan hoitoon on tullut alle 60.000 kruunua (noin 8.000 euroa) alaikäisen päämiehen tulo-
ja, jos alaikäisen vanhemmat yksin tai yhdessä ovat hänen holhoojiaan, ja alaikäinen 
asuu toisen tai molempien heistä kanssa vähintään 9 kuukautta vuodessa (asetus 16.2 §). 
Tämä poikkeus koskee myös täysi-ikäisten kotona asuvien lasten holhousta. Holhousvi-
ranomainen voi päättää, että 60.000 kruunun rajaa sovelletaan myös muihin kuin ala-
ikäisten lastensa holhoojiin (asetus 16.4 §), esimerkiksi silloin, jos holhooja ei ota lain-
kaan päämiehen tuloja ulos hallinnointiosastolta, ja hallinnointiosasto hoitaa päämiehen 
menojen maksun. Holhousasetuksen 17 §:n mukaan holhousviranomainen voi kuitenkin 
määrätä tilivelvollisuuden, vaikka edellytykset tilistä vapauttamiseksi asetuksen 16 §:n 
mukaan täyttyisivätkin.  
 
Jos päämiehen varat ovat hallinnointiosaston hoidossa eikä holhoojan hoidettavaksi 
tulee lainkaan päämiehen tuloja, ei tilintekovelvollisuutta ole (vrt. asetus 12 § e contra-
rio). Holhooja voi esimerkiksi tehdä hallinnointiosaston kanssa sopimuksen siitä, että 
erääntyneitä korkoja ja tuottoja ei makseta ulos, tai että päämiehen tulot menevät suo-
raan päämiestä hoitavaan laitokseen, tai että päämiehen tulot tulevat hallinnointiosastol-
la olevalle päämiehen tilille. Hallinnointiosasto maksaa päämiehen menot suoraan tältä 
samalta tililtä. Päämiehelle maksettavista käyttörahoistakaan ei tarvitse tehdä tiliä, jos 
holhooja antaa hallinnointiosastolle kirjallisen selvityksen siitä, että päämiehen omaan 
käyttöön on annettu tietty rahamäärä.60  
 

4.5. Holhoojan palkkio  
 
Holhoojalla on oikeus saada kulunsa korvatuiksi, ja siinä määrin kuin katsotaan koh-
tuulliseksi, myös palkkio suoritetusta työstä (32 § ja asetus 17 §). Siviilihallituksen oh-
jeiden mukaisesti vahvistetun palkkion ja kulukorvaukset maksaa päämies. Ellei tällä 
ole varoja, palkkion ja kulut maksaa holhousviranomainen (asiankäsittelyasetus 18 §). 
Asiankäsittelyasetuksessa on määritelty päämiehen tulo- ja omaisuusrajat, joiden mu-
kaan palkkion jakautuminen päämiehen ja holhousviranomaisen välille jakautuu (18-19 
§).  Palkkio- ja kulukorvausperusteet tarkistetaan vuosittain. Oikeusministeriön ohjaus 
ja holhousviranomaisen kulukorvaus- ja palkkionmaksuvelvollisuus eivät koske yhteis-
holhousta (32.3 §). Asiankäsittelyasetuksen mukaan muilla kuin vakituisilla holhoojilla 
on vain poikkeustilanteissa oikeus palkkioon tehtävästään (16 §).  
 

                                                 
59 Nordea, Vaergens ABC s. 22. 
60  Nordea, Vaergens ABC s. 48. 
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Vakituisilla holhoojilla on oikeus palkkioon asiankäsittelyasetuksen 12-14 §:ien  mu-
kaan. Pykälissä on määritelty peruskorvaus eri holhoustilanteille (taloudelliset asiat, 
henkilöä koskevat asiat tai molemmat), sekä perusteet palkkion korottamiselle tietyissä 
tilanteissa.  
 

4.6. Edunvalvojien ennakkovalvonta  

4.6.1. Varojen sijoittamista koskeva ohjeistus  

Tarkemmin sijoittamisesta on säädetty holhousasetuksen kolmannessa luvussa, jossa on 
hyvin yksityiskohtaisesti lueteltu sijoitustavat, jotka on katsottu riittävän turvallisiksi. 
Sijoitussäännöt koskevat sekä holhoojaa että hallinnointiosastoa. Holhooja päättää, mitä 
hallinnointiosastoa hän haluaa käyttää (holhousasetus 37.2 §), mitä lainsäädännön puit-
teissa sallittuja sijoitustapoja hän haluaa valita (asetus 51 §), ja hallinnointiosasto (tai 
holhooja itse) huolehtii sijoitusten toteuttamisesta.  
 
Holhouslaissa edellytetään, että holhooja sijoittaa päämiehen varat siten, että niistä saa-
daan kohtuullinen (rimeligt) tuotto (25.1 §). Varojen sijoittamisesta säädetään tarkem-
min lain 36 §:ssä, jonka mukaan holhoojan hoitoon kuuluvat varat tulee tallettaa joko 
hallinnointiosastolle tai rahalaitokseen, tai ”turvallisiin arvopapereihin”.   
 
Karkeasti yksinkertaistaen voidaan esittää, että koko omaisuus voidaan sijoittaa korkoa 
tuottaviin pankkitalletuksiin, panttivelkakirjoihin sekä julkisen kaupankäynnin kohteena 
oleviin obligaatioihin. Enintään puolet omaisuudesta voidaan sijoittaa osakkeisiin ja 
yritysobligaatioihin (julkisen kaupankäynnin kohteisiin) - kuitenkin vain enintään 15 % 
omaisuudesta samaan yhtiöön - sekä muutamiin muihin sijoituskohteisiin.   
 
Koska sallittujen sijoitusten luettelo on tyhjentävä, esimerkiksi päämiehen varojen si-
joittaminen kiinteistöön tai asuinhuoneistoon pelkästään sijoitusmielessä ei ole mahdol-
lista. Jos hankinnalle on kuitenkin muu peruste, lähinnä asunnon hankkiminen päämie-
hen käyttöön, voi holhousviranomainen myöntää sille luvan.  
 
Omaisuus voidaan myös säilyttää siinä muodossa kuin se oli holhouksen alkaessa (hol-
houslaki 34.1 §). Toisen momentin mukaan perintöomaisuus, jonka holhouksessa oleva 
henkilö saa, voidaan säilyttää siinä muodossa, jossa se jaon myötä päämiehelle tulee. 
Tätä oikeutta kaventavat oikeustoimien luvanvaraisuutta koskevat säännökset. Mikäli 
omaisuuden pitäminen alkuperäisessä muodossaan ei olisi päämiehen edun mukaista, 
voi holhousviranomainen asetuksen 1.2 §:n nojalla velvoittaa holhoojan myymään 
omaisuuden.61  
 
Tavallaan päämiehen varojen sijoittamisesta on kysymys myös perintöä koskevan lain 
(arveloven) 35 §:ssä, jonka mukaan oikeus voi antaa leskelle lykkäystä rintaperillisten 
perintöosuuksien maksamiseen (arvehenstand), jos osuuksia ei voida maksaa myymättä 
kiinteää omaisuutta, irtaimistoa tai muuta omaisuutta, joka on välttämätöntä, jotta leski 
voi säilyttää kodin tai elinkeinotoimintansa. Lykkäykselle on määrätty maksimiajat 36 

                                                 
61  Danielsen 2006, s. 499. 

49



 

§:ssä. Perinnönlykkäykselle tulee antaa täysi vakuus (37 §). Asiasta on säädetty tar-
kemmin perinnönlykkäystä koskevassa asetuksessa.62  
 

4.6.2. Luvanvaraiset oikeustoimet 

Kaikille maille luvanvaraiset oikeustoimet on käsitelty niitä koskevassa yhteenvedossa.  
 
Luvanvaraisista oikeustoimista on säädetty holhouslain 39 §:ssä ja -asetuksen 6-11 
§:issä, sekä sijoittamista koskevissa lain 32 § ja 33 §:ssä.  
 
Luvanvaraisuuden pääsääntönä on holhousasetuksen 10.1 §, jonka mukaan holhoojalla 
tulee olla holhousviranomaisen hyväksyntä kaikille epätavanomaisille päämiehen omai-
suuden hoitoon liittyville oikeustoimille.63   
 
Lain 39 §:n mukaan holhoojan tulee saada holhousviranomaisen suostumus päämiehen 
varojen nostamiseen päämiehen tarpeisiin tai käyttöön (ei siis sijoittamiseen, josta sää-
detty erikseen).  
 
10.2. §:ssä on määritelty, milloin holhooja voi ilman holhousviranomaisen lupaa tehdä 
sovinnon.  
 
Holhoojan tulee hakea holhousviranomaisen lupa antaa lahjoja päämiehen tuloista (hol-
housasetus 8 §), paitsi jos lahjan arvo on vähäinen. 
 
Päämiehen varojen sijoittamisesta panttivelkakirjaan eli käytännössä päämiehen varojen 
lainaaminen ulos panttia vastaan on luvanvaraista siinä tapauksessa, että vakuutena on 
holhoojan omaisuus, tai kiinteistö, jota käytetään yritystoimintaan (32 § ja 33 §).  
 
 
Siviilihallituksen luvalla omaisuutta voidaan sijoittaa sijoitusasetuksessa säädetystä 
poikkeavasti (asetus 34 §).  

 
Holhooja ei voi sitoutua päämiehensä puolesta takaukseen tai muuhun vakuuden anta-
miseen toisen velasta (holhouslaki 27 §).  
 
Päämiehen varoja ei saa sijoittaa preemio-obligaatioihin (asetus 23.3 §).64  
 
Menettely lupa-asioissa 
 
Holhoojan tulee hakea hyväksyntä luvanvaraiselle oikeustoimelle holhousviranomaisel-
ta. Jos päämiehen varoja hoidetaan hallinnointiosastolla, käsittelevät he varojen nosto-
                                                 
62  BEK nr. 1553 18/12/2009. 
63  Danielsen 2006, s. 450. 
64  Preemio-obligaatiot ovat obligaatioita, joissa lainakorko arvotaan preemio-obligaatioiden omistajien 
kesken. 
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lupaa koskevan hakemuksen ensin. Holhousasetuksen 53.2 §:n mukaan hallinnointi-
osaston tulee lähettää hakemus edelleen holhousviranomaiselle, ja liittää siihen mukaan 
tiedot päämiehen omaisuudesta ja tietoa esim. omaisuuden tuotosta ja mahdollisista 
aikaisemmista hakemuksista. Jos varat ovat holhoojan hoidossa, hakemus lähetetään 
suoraan holhousviranomaiselle. 
 

4.6.3. Kuolinpesä 

Kuolinpesässä tehtävien oikeustoimien luvanvaraisuuteen on otettu kantaa holhousase-
tuksen 11 §:ssä. Luvanvaraisuus koskee myös pesässä perinnönjakoprosessin aikana 
tehtyjä holhousasetuksen 6-10 §:issä mainittuja oikeustoimia.  
 
Edustamisesta  
 
Perinnönjakoa koskevan lain 15 §:n 6. kohdan mukaan oikeus määrää perinnönjakoa 
varten holhoojan (skiftevaerge), jos perillisen holhoojalla on sellaisia omia etuja valvot-
tavana pesässä, jotka voivat joutua ristiriitaan päämiehen etujen kanssa. Jakoa varten 
määrätyn holhoojan tulee siinä määrin, kuin perillinen itse tai tämän holhooja on estynyt 
valvomaan perillisen etuja pesässä (16 §)  
 
Lesken oikeus pitää pesä jakamattomana ja siihen liittyvä luvanvaraisuus  
 
Perintöä koskevan lain (arveloven) 17 §:n mukaan leski voi pitää puolisonsa kuolinpe-
sän jakamattomana puolisoiden yhteisten rintaperillisten kanssa. Jos pesässä on muita 
kuin yhteisiä perillisiä, on jakamattomuuden edellytyksenä näiden suostumus. Alaikäis-
ten ja holhouksessa olevien osalta suostumuksen voi antaa holhooja (18.2 §). Otettuaan 
pesän jakamattomana hallintaan leski vallitsee sitä omistajan oikeuksin (24 §). Leski voi 
milloin hyvänsä tehdä pesässä jaon kaikkien tai joidenkin rintaperillisten kanssa (26 §).  

Vaatimuksen pesän luovuttamisesta jakamattomana hallittavaksi tekee leski tai tämän 
holhooja. Jos leskelle on määrätty holhooja, voidaan pesä luovuttaa lesken hallittavaksi 
jakamattomana vain siinä tapauksessa, että oikeus katsoo sen olevan lesken parhaaksi 
(arveloven 20 §). 

Perinnönjako menettelynä ja siihen liittyvä luvanvaraisuus 
 
Kuolinpesän jakoa koskeva lain (doedsboskifteloven) mukaan perinnönjako oikeuden 
(skifteretten) päätöksen perusteella voidaan tehdä joko yksityisjakona (25 §) tai pesän-
hoitajan (bobestyrer) toimittamana jakona (36 §). Jos vainajan leski on tehnyt vaatimuk-
sen pesän pitämisestä jakamattomana, pesä luovutetaan hänelle (24 §). Pesä tulee aina 
tehdä virallisjakona, jos kaikki pesän osakkaat ovat vajaavaltaisia tai holhouksessa (36 
§). Sekä pesänhoitajan tekemä, että yksityisessä jaossa tehty perinnönjakokirja (boop-
georelse) tulee toimittaa oikeudelle (79.1 §), joka pykälässä tarkemmin säädetyissä ti-
lanteissa vielä tarkastaa, ja tarvittaessa korjauttaa jakokirjan. Tarkastusvelvollisuus kos-
kee mm. pesiä, joissa on osakkaina henkilöitä, joita holhooja on edustanut jaossa (79.3 
§).    
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4.6.4. Päämiehen omaisuuden hoitaminen ja hallinnointi viranomaisessa 

Rahavaroja, osakkeita, obligaatioita, panttikirjoja ja muita arvopapereita, joita holhoojan 
määräys koskee, tulee hallinnoida rahoituslaitoksen yhteydessä olevalla hallinnointi-
osastolla (forvaltningsafdeling), jonka oikeusministeriö on hyväksynyt (holhouslaki 
35.1 §). Varoja voidaan hallinnoida vain yhdellä hallinnointi-osastolla kerrallaan (hol-
housasetus 37.1 §). Holhooja päättää, minkä rahoituslaitoksen hallinnointiosastoa hän 
haluaa käyttää (37.2 §).  
 
Holhousasetuksen 35 §:n mukaan hallinnointiosastolla hoidettavien varojen alaraja on 
75.000 kruunua (noin 10.000 euroa). Myös tämän summan alittavia varoja tulee tietyis-
sä tilanteissa hallinnoida hallinnointiosastolla. Jos varojen määrä on holhouksen aikana 
laskenut alle 75.000 kruunun, varat voidaan holhoojan pyynnöstä siirtää hänen hallitta-
vikseen. Jos hoidettavat varat koostuvat kokonaan holhoojalta olevasta saamisesta, tulee 
niitä aina hoitaa hallinnointiosastolla.     
 
Joissakin tilanteissa hallinnointiosastolla on oikeus tehdä päämiehen asioita koskevat 
päätökset holhoojan sijaan. Holhousasetuksen 48 §:n mukaan hallinnointiosaston tulee 
hyväksyä vakuuden tai arvopaperiin liittyvän velvoitteen muutokset. Holhoojan suos-
tumus vaaditaan, mutta 48.3 §:n mukaan hallinnointiosasto allekirjoittaa muutokseen 
liittyvät asiakirjat. Holhousasetuksen 51.1 §:n mukaan päätösvalta päämiehen hoidossa 
olevista varoista kuuluu holhoojalle. Hallinnointiosasto voi kuitenkin ottaa päätösvallan 
itselleen, mikäli se havaitsee, että on välttämätöntä omaisuuden säilymisen tai tulevan 
tuoton turvaamisen vuoksi.    
 
Käytännössä hallinnointiosastolla on päämiestä koskeva ”salkku” tai hoidettavien asioi-
den kansio (forvaltningsdepot), johon sisältyvät päämiehen varat, ja jota käsitellään yh-
dessä Arvopaperikeskuksessa olevan päämiehen arvopaperitilin kanssa. Hoidettavien 
asioiden kansioon kuuluvat myös mahdollisesti asioiden hoitotili (afkastkonto) sekä 
pääomatili (kapitalkonto), joilla tapahtuu päämiehen rahaliikenne hallinnointiosastol-
la.65 Holhooja voi tehdä hallinnointiosaston kanssa sopimuksen varojen sijoittamisesta 
tiettyjen periaatteiden mukaan, sekä valtuuttaa pankin hoitamaan päämiehen maksulii-
kennettä.  
 
Pankin hallinnointiosastolla hoidossa olevat varat on turvattu kokonaisuudessaan talle-
tussuoja-rahaston avulla (indskydergarantifonden). Rahasto kattaa tallettajien menetyk-
set, jos rahoituslaitos asetetaan konkurssiin.66   
 
Lapsen läheiset voivat tallettaa varoja lapsen nimissä olevalle tilille (boerneopsparings-
konto), joka erääntyy vasta lapsen tultua täysi-ikäiseksi ilman, että tiliä tulee antaa hal-
linnointiosaston hoitoon.  
 
 

                                                 
65  Nordea Vaergens ABC s. 21.   
66 Vaergens ABC s. 26.  
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4.7. Edunvalvojien jälkivalvonta  
 
Hallinnointiosasto tai holhousviranomainen tarkastaa tilit, jotka holhoojat asetuksen 15 
§:n nojalla lähettävät heille. Tilien läpi käyminen ja tarvittavien tositteiden tarkastami-
nen sovitetaan summien suuruuteen ja muihin olosuhteisiin (asetus 18 §). Pääkaupungin 
holhousviranomaisen kertoman mukaan tilit katsotaan käytännössä tarkasti tositteisiin 
verraten.  
 
Nordea: ”Vaergens ABC” s. 45 ”Tilistä tulee aina ilmetä, kuinka paljon varoja on annet-
tu päämiehelle käyttövaroiksi. Käyttövaroista ei edellytetä esitettäväksi tositteita. Suu-
remmista menoista, kuten veroista, vuokrista, sähköstä sekä ruokamaksuista tulee aina 
toimittaa tosite. Asumiskulujen yhteydessä tulee ilmoittaa, kuinka monta henkilöä ta-
loudessa asuu. Asianajo- ja kirjanpito- tai tilintarkastuspalkkioita ei saa pidättää pää-
miehen varoista ilman holhousviranomaisen lupaa. Päämiehen luona käynteihin liittyvät 
holhoojan matkakulut tulee eritellä.”  
 

4.8. Holhousviranomaisen jälkivalvonta  
 
Siviilihallitus valvoo hallinnointiosastojen toimintaa. Tätä tarkoitusta varten hallinnoin-
tiosastojen tulee toimittaa päämiehelle perustetuista tileistä tietoa sähköisessä muodossa 
(holhousasetus 42 §). Sähköisen materiaalin tulee sisältää jokaisesta tilistä (päämiehen 
kansiosta tai ”salkusta”) seuraavaa tietoa: päämiehen henkilötiedot, tilinumerot hallin-
nointiosastolla, tilien avauspäivät, varojen määrä sekä yhteenveto obligaatioista, osak-
keista, käteisestä ja muusta, holhoojan tilivelvollisuudesta ja muutamasta muusta raho-
jen sijoittamiseen liittyvästä seikasta. Sähköinen materiaali tulee toimittaa excel-
taulukoihin koottuna CD-rom -muodossa Siviilihallitukseen.  
 
Haastateltavat kertoivat, ettei kaikkia tietoja toimiteta Siviilihallitukselle vuosittain, 
mutta mitä tietoja hyvänsä saatetaan kysyä. Joinakin vuonna saatetaan pyytää kaikkien 
tiettynä vuonna syntyneiden tilit, toisena seuraavaksi täysi-ikäistyvien jne. Menettely 
perustuu Siviilihallituksen harkinnan perusteilla tekemiin systemaattisiin tarkastuksiin 
ja pistokokeisiin, joista ei ole mahdollista saada tarkempaa tietoa.  
 
Tilintarkastuksesta voi valittaa Siviilihallitukselle.67   
  

4.9. Viranomaisten perimät maksut  
 
Hallinnointiosasto perii korvaukseksi tehtävien hoitamisesta tietyn prosenttiosuuden 
päämiehen omaisuuden tuotosta, ja lisäksi pankki laskuttaa normaalien taksojensa mu-
kaan niistä tehtävistä, joita se päämiehen maksu- ja sijoitusliikenteen yhteydessä hoitaa 
(esimerkiksi tilisiirrot, tilintarkastus ja varojen sijoittamiseen liittyvät toimenpiteet).  
 
Holhousviranomaisen valvontaa koskevat päätökset ja toimenpiteet ovat maksuttomia.68  

                                                 
67  Vaergevejledning s. 16. 
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4.10. Viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitusvelvollisuus  
 
Holhousasetuksen 39 §:n mukaan viranomaisten, vakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja 
rahalaitosten, jotka maksavat toistuvia suorituksia holhoojalle, tulee lähettää siitä ilmoi-
tus hallinnointiosastolle tai holhousviranomaiselle. Asetuksen 40 §:n mukaan niiden, 
jotka lähettävät päämiehen varoja hallinnointiosastolle, tulee lähettää hallinnointiosas-
tolle forvaltningsmeddelelse (hallinnointi-ilmoitus), jonka liitteenä ovat varojen saami-
seen liittyvät asiakirjat, esimerkiksi testamentti tai lahjakirja (asetus 40 §), sekä asetuk-
sen 41 §:ssä tarkemmin yksilöidyt muut tiedot tositteineen.        
 

4.11. Sähköisten välineiden käyttö  
 
Tietoa holhousasioista on oikeusministeriön, holhousviranomaisten (statsforvaltning) 
sekä hallinnointiosastojen (pankkien) internetsivustoilla, joilta voi myös ladata ja/tai 
tulostaa erilaisia lomakkeita. 
 
Valtionhallintoviranomaisilla69on yhteinen internetsivusto, jonka itsepalveluosion kaut-
ta on salatun yhteyden kautta mahdollista lähettää sähköisesti asiakirjoja (myös niitä, 
jotka edellyttävät kahta allekirjoitusta). Palvelu edellyttää tietyn, maksuttoman ohjel-
man asentamista lähettäjän tietokoneeseen. Palvelun esittelyssä kerrotaan myös, että jos 
virasto vastaanottaa sähköisen asiakirjan, se lähtökohtaisesti myös vastaa sähköisesti 
salatun sähköpostiviestin avulla.   
 
Holhooja voi tehdä päämiehen varoja hallinnoivan pankin hallinnointiosaston kanssa 
sopimuksen siitä, että hallinnointiosasto hoitaa päämiehen koko maksuliikenteen. Täl-
laisessa tapauksessa holhooja useinkin vapautetaan tilivelvollisuudesta. Pankeilla on 
tarjolla erilaisia sähköisiä palveluja, esimerkiksi tilin jättäminen sähköisesti, tai ohjel-
ma, jonka avulla holhooja voi seurata päämiehen maksuliikennettä. Näistä palveluista 
on erityisesti hyötyä vakituisille holhoojille, joilla voi olla paljon asiakkaita hoidettava-
naan.  
 

                                                                                                                                               
68 Haastattelu statsforvaltning Hovedstaden. 
69  Statsforvaltningar 
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5. YHTEENVETOA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  

5.1. Ennakkovalvonta vs. jälkivalvonta  
 
Valvonta painottuu tutkimusmaissa eri tavoin, Suomessa kaikkein selvimmin jälkival-
vontaan. Miten eri järjestelmät sitten onnistuvat turvaamaan päämiehen etuja ja oikeuk-
sia käytännössä? Miten hyvin ne vastaavat edunvalvojan toiminnan aiheuttamiin riskei-
hin?  
 
Maissa, joissa edunvalvojan vapaata hallintoa on rajoitettu ohjaamalla osa varoista vi-
ranomaisten hoidettavaksi, riskit käyttörajoituksin varustetun päämiehen omaisuuden 
hukkaantumisesta ovat vähäisiä, mikäli järjestelmää sovelletaan asianmukaisesti. Näi-
denkin väärinkäytösriskien ”takuumiehinä” ovat maksukykyiset tahot: kunnat tai suuret 
rahalaitokset. Lisäksi esimerkiksi Norjassa on säännöksiä yliholhoojan vakuudenanta-
misvelvollisuudesta, sekä yhteisenä omaisuusmassana hallinnoitavaa omaisuutta koske-
vista varmuusrahastoista.  
 
Riskit, jotka aiheutuvat edunvalvojan osaamattomuudesta tai epärehellisyydestä, ovat 
selvästi suurempia jälkivalvontapainotteisessa järjestelmässä. Ensimmäiseen tilintarkas-
tukseen mennessä edunvalvoja on saattanut hävittää päämiehen omaisuuden.  
 
Riski poistuu käytännössä silloin, kun päämiehellä on yleinen edunvalvoja, joka toimii 
virkavelvollisuuden nojalla ja valtion isännänvastuun piirissä. Vaikka mekanismi on 
toinen, Suomen yleinen edunvalvontajärjestelmä on nähdäkseni kehittynyt suuntaan, 
jossa siitä löytyy yhteisiä piirteitä Tanskan ja Norjan varojen viranomaishallinnoinnin 
kanssa. Saattaisikin olla hedelmällistä miettiä, voidaanko niiden järjestelmien toiminta-
periaatteita ja ideoita hyödyntää muokattaessa Suomen yleisten edunvalvojien hallintoa, 
ja ylipäätään mietittäessä yleisten edunvalvojien tilivelvollisuuden ja tilintarkastuksen 
tapoja.   
 
Edunvalvojan huolellinen valitseminen nousee tässä tilanteessa entistä tärkeämmäksi 
ennakkovalvonnan keinoksi pienentää riskejä. Alaikäisten lakimääräisten edunvalvojien 
varsinkin valvonnan alussa aiheuttamiin menetyksiin tästä ei ole apua. Koulutus, opas-
tus ja kirjallinen ohjeistus ovat tärkeitä keinoja, joiden avulla pyritään estämään edun-
valvojan tiedon puutteesta aiheutuvia vahinkoja. Näiden merkitys onkin huomattu kai-
kissa vertailumaissa. Edunvalvojan henkilöön liittyvää riskiä pienentää myös se, että 
maassa on käytettävissä yleinen tai vakituinen edunvalvojajärjestelmä, jolloin ei synny 
paineita hyväksyä vähemmän sopivia henkilöitä edunvalvojiksi.  
  
Kaikissa vertailumaissa on määritelty rahamääräisiä alarajoja erilaisille valvontatoi-
menpiteille tai viranomaishallinnolle ja suluille, joko alaikäisten tai kaikkien päämiesten 
osalta. Tietyt edellytykset täyttävät alaikäisten varat voivat jäädä kokonaan valvonnan 
ulkopuolelle. Toisaalta alaraja joissakin maissa voi tarkoittaa sitä, että valvonta tapahtuu 
pelkästään jälkivalvontana tilintarkastuksen avulla. On selvää, ettei kaikkea päämiehen 
rahaliikennettä ole tarkoituksenmukaista saattaa viranomaisen ennakkovalvonnan pii-
riin. Edunvalvojalle jäisi tällaisessa järjestelmässä pelkkä valtuutetun rooli, jos kaikki 
harkintavalta olisi siirretty viranomaisille. Pienempien oikeustoimien osalta tällainen ei 
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ole tarkoituksenmukaista. Kuten selvityksestä on voitu havaita, valtiot ovat asettaneet 
rajan eri kohtiin; kun Tanskassa edunvalvojan rooli on selvästi ennemminkin juoksevien 
asioiden hoitajan (tosin kiinteä ja irtain omaisuus on pelkästään edunvalvojan hoidossa), 
jossa kaikille epätavanomaisille toimille tulee hakea holhousviranomaisen hyväksyntä, 
Suomessa edunvalvoja hallinnoi yksin kaikkea omaisuutta, ja vain merkittävämpiin oi-
keustoimiin on haettava lupa.  
 
Sekä ennakko- että jälkivalvonta tarvitsevat rahaa ja työvoimaa toimiakseen. Voidaanko 
valvonnan painotuksen ja taloudellisen tehokkuuden välillä vetää johtopäätöksiä? Tä-
män selvityksen puitteissa ei voida esittää muita kuin yleisiä kannanottoja suuntaan tai 
toiseen. Sekä hallinnointi viranomaisessa että sulkutilit edellyttävät resursseja varojen 
käyttölupahakemusten käsittelyyn, vaikka toimintoja voidaan yksinkertaistaa ja suju-
voittaa tiettyyn pisteeseen asti. Toisaalta näyttää siltä, että varsinainen varojen hallin-
nointi voidaan menestyksellisesti ulkoistaa toimimaan ilman yhteiskunnan rahallista 
panostusta.  
 
Päämiehen varojen käytön tarkoituksenmukaisuuden harkinta etukäteen lupamenette-
lyssä johtaa siihen, ettei asian tarkoituksenmukaisuutta tarvitse enää miettiä jälkikäteen 
tapahtuvassa tilintarkastuksessa.  Kun omaisuus on varmassa tallessa, tilintarkastuksen 
pääpaino jää lähinnä päämiehen päivittäisen tulo- ja menoliikenteen tarkastamiseen. 
Tällaisen tilintarkastuksen automatisointi lienee helpompaa kuin runsaasti harkintaa 
sisältävä tilintarkastus.   
 

5.2. Varojen hoitaminen viranomaisessa ja sulkutilit   
 
Näyttää siltä, että varojen viranomaishallinnolla ja sulkutileillä70 on vertailumaissa osin 
samoja, osin eri funktioita. Estämällä edunvalvojan oikeuden yksin päättää päämiehen 
varojen nostamisesta ja sijoittamisesta, molemmat valvontakeinot palvelevat tehokkaas-
ti velvollisuutta sijoittaa päämiehen varat turvallisella tavalla. Kaikki vertailumaat ovat 
myös päättäneet, että edunvalvonnassa olevan päämiehen varat tulee sijoittaa siten, että 
niille saadaan kohtuullista tuottoa. Tämän tavoitteen pohjaksi lainsäädännöissä on sijoit-
tamista koskevat periaatteet sekä työnjako sille, kenen tehtävänä sijoittamisesta huoleh-
timinen on. Lisäksi viranomaishallinto voi vaikuttaa myös holhousviranomaisten tehtä-
vänkuvaan ja valvontavastuun jakautumiseen. 
 

5.2.1. Päämiehen varojen säilymistä turvaavina keinoina  

Ruotsin mallissa varoja ei siirretä viranomaisen hallittavaksi vaan ne ”jäädytetään”. Kun 
pankkiin tai luottolaitokseen on asianmukaisesti tehty ilmoitus sulusta, tarvitsee mää-
räyksenvarainen edunvalvoja aina yliholhoojan luvan nostaakseen päämiehen varoja tai 
siirtääkseen niitä sululla rajoitetuista sijoituksista. Poikkeuksena tästä on asioiden hoito-
tili, jolla voi olla vähäisiä summia rahaa päämiehen tarpeista huolehtimiseksi. Tilejä ei 
ole kuitenkaan suljettu päämieheltä itseltään, jos hänelle on määrätty vain uskottu mies.  

                                                 
70  Sulkutili-käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia niitä säännöksiä, joilla rajoitetaan edunvalvo-
jan oikeutta nostaa varoja tileiltä tai muista sijoituksista.   
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Alaikäisten lasten lakimääräisten edunvalvojien kohtelu poikkeaa määrättyjen edunval-
vojien kohtelusta varojen käytön rajoitusten suhteen. Alaikäisellä voi olla huomattava-
kin määrä varoja, joiden käyttöä ei suljeta edunvalvojalta. Tietyn määrän ylittymisen 
jälkeen varojen käyttöä valvotaan ainoastaan jälkikäteen tapahtuvan tilivalvonnan avul-
la, mikäli ne eivät ole tulleet tietyistä lähteistä - kuten perintö tai vakuutuskorvaus - eikä 
yliholhooja ole muuta määrännyt. Lähinnä tällaiset varat koostuvat lasten saamista lah-
joista, jotka on tulkittu vähiten riskialttiiksi. Tosin tätäkin omaisuutta koskevat sijoitus-
rajoitukset sekä lupasäännökset.  
 
Ruotsin malli on jonkinlainen välimuoto, joka alaikäisten tiettyjen, yllä mainittujen va-
rojen valvonnan osalta lähenee Suomen kaikkia edunvalvojia koskevaa järjestelmää. 
Suomessa edunvalvojien vapaata päämiehen varojen disponointioikeutta on rajoitettu 
vain tietyillä, oikeustoimien luvanvaraisuutta koskevilla säännöksillä, ja valvonta tapah-
tuu jälkikäteen tilintarkastuksen avulla. Pääsääntönä Ruotsissa on kuitenkin tilien sul-
keminen edunvalvojalta, koska se koskee kaikkia määräyksenvaraisia edunvalvojia, 
sekä suurta (suurinta?) osaa alaikäisten lakimääräisistä edunvalvojista. Tältä osin järjes-
tely vastaa Tanskan ja Norjan järjestelmiä, vaikka niissä tilien sulkeminen onkin rat-
kaistu muilla tavoilla.  
 
Tanskassa tietyn määrän ylittävät, tiettyä laatua olevat varat suljetaan edunvalvojalta 
yksityisten hallinnointiosastojen avulla, ja Norjassa yliholhoojan hallinnon avulla. Nor-
jan nykyinen järjestelmä niissä kunnissa, joissa omaisuutta ei hallita yhtenä omaisuus-
massana muistuttaa tilien sulkumielessä Ruotsin järjestelmää: varat ovat talletettuina tai 
sijoitettuina pankeissa ja rahalaitoksissa päämiesten nimissä, ja ne on suljettu edunval-
vojalta, vaikka yliholhoojien ja pankkien oikeudet ja velvollisuudet näissä maissa poik-
keavatkin toisistaan. Komiteamietinnön esittämä varojen yhteishallinto kaikille pää-
miesten tietyn laatuisille varoille taas lähestyy joiltakin osin Tanskan mallia.    
 
Suomessa edunvalvoja siis vapaasti hallitsee päämiehen omaisuutta. Kuten kaikki rat-
kaisumallit, tämäkin luonnollisesti perustuu jo kauempana historiassa valittuun lähes-
tymistapaan. Luotetaan siihen, ettei edunvalvoja tahallisesti käytä asemaansa väärin, ja 
erehdyksessä sattuneet virheet voidaan korjata jälkikäteen. Käytännössä suurempia vää-
rinkäytöksiä tapahtuu erittäin harvoin. Tosin silloin kun niin tapahtuu, on tuloksena 
usein varojen lopullinen menetys; edunvalvojalla ei ole mahdollisuuksia korvata vahin-
koa. Vähäisempää päämiehen varojen väärinkäyttöä, useimmiten tietämättömyydestä 
johtuvaa, tapahtuu käsittääkseni sen sijaan useammin, erityisesti alaikäisten omaisuuden 
osalta. Mielestäni tuleekin kiinnittää huomiota siihen, onko nykyinen järjestelmä tar-
peeksi turvallinen nimenomaan alaikäisten päämiesten varojen osalta.  
 
Kaikissa järjestelmissä tulee vastaan tilanteita, joissa edunvalvojalla sekoittuvat omat ja 
päämiehen intressit, ja varsinkin pieniä rajanylityksiä tapahtuu erityisesti läheisten toi-
miessa edunvalvojina. Näihin ongelmiin eivät sulut ja hallinnointi viranomaisessa vai-
kuta, koska ne tapahtuvat usein päämiehen tulo- ja menoliikenteen puitteissa, jota min-
kään vertailumaan järjestelmä ei erityisen hyvin tavoita.   
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5.2.2. Merkitys omaisuuden sijoittamisen näkökulmasta  

Turvallisen ja kohtuullista tuottoa antavan sijoittamisen painotukset poikkeavat vertai-
lumaiden kesken jossakin määrin. Laajemman vertailun tekeminen vaatisi enemmän 
aikaa, paneutumista ja asiantuntemusta kuin mikä tämän selvitystyön puitteissa on mah-
dollista. Sijoitusinstrumentit ovat monimutkaisia, ja kaikkien maiden sijoitussäännös-
töissä on mittavat listat sallituista sijoituksista tai vastaavasti luvanvaraisista sijoituksis-
ta ja/tai niiden poikkeuksista. Myös viranomaisten rooli sijoitusten suhteen vaihtelee. 
 
Suomessa ja Ruotsissa holhousviranomainen ei harjoita aktiivista sijoitustoimintaa, jo-
ten sijoitusten muutokset edellyttävät edunvalvojan aloitteellisuutta. Lain sallimien si-
joitusmuotojen sisällä sijoittamisen onnistuminen riippuu viime kädessä edunvalvojan 
osaamisesta, johon hänen tulee itsenäisesti hakea neuvoja pankeista ja sijoitusyrityksis-
tä. Järjestelmissä on kuitenkin eroja Ruotsin sulkutilikäytännön takia sekä sen vuoksi, 
että osakesijoittaminen ylipäätään on Ruotsissa luvanvaraista. Vaikka sijoittamista on 
Suomessakin säädetty luvanvaraiseksi, lakiin tehdyt laajat poikkeukset jättävät edunval-
vojalle enemmän liikkumavaraa. Hänen ei myöskään tarvitse sijoittamista tehdessään 
ensin pyytää lupaa nostaa tai siirtää sijoitettavia varoja. Kummassakin maassa lienee 
käytäntönä hyväksyä sijoitusten jättäminen siihen muotoon, jossa varat olivat päämie-
hen tullessa edunvalvontaan.  
 
Norjassa omaisuuden hoitamista ollaan mitä ilmeisimmin järjestämässä siten, että kaik-
kia päämiesten viranomaisessa hallinnoitavia varoja hoidettaisiin yhteisenä omaisuus-
massana, keskitetysti ja aktiivisesti asiantuntevien rahastojen toimesta lainsäätäjän 
osoittamien ja rajattujen sijoittamismahdollisuuksien puitteissa. Holhouslain uudistusta 
koskevassa komiteamietinnössä on pohdittu laajasti varojen sijoittamista ja hoitoa kos-
kevia periaatteita tasapainoisen varainhoitomallin löytämiseksi, joka takaisi sekä turval-
lisen että aktiivisen, mahdollisimman tuottoisan varojen hoidon. Jos komiteamietinnön 
enemmistön esittämä malli valitaan, siirtyy Norja samalla Tanskan malliin suuntaan, 
varojen hallinnoinnin siirtämiseen yksityisten tahojen hoidettavaksi.  
 
Tanskassa omaisuuden hoitaminen hallinnointiosastoilla korostaa omaisuuden säilymi-
sen periaatteen korostumista, samalla kun sijoittamista koskevat ohjeistuskin pyrkii sii-
hen, ettei päämiehen varoilla oteta riskejä sijoitettaessa. Varojen hoito lienee kyllä asi-
antuntevissa käsissä, kun se on pankkien rahalaitoksissa, mutta aloitteellisuus ja päätös-
valta varoja sijoitettaessa ovat kuitenkin edunvalvojalla, ja siten hänen aktiivisuutensa ja 
osaamisensa varassa. Asiantuntevia, (joskin puolueellisia) sijoittamisneuvoja lienee 
Tanskassa saatavissa muita helpommin, koska järjestelmä edellyttää edunvalvojan ja 
hallinnointiosaston kanssakäymistä muissakin kuin sijoittamiseen liittyvissä asioissa. 
Varojen uudelleen sijoittaminen ei ole luvanvaraista niin kauan kun se tapahtuu sijoitus-
asetuksen määräysten puitteissa.  
 

5.3. Lupavalvonta  
 
Kaikissa vertailumaissa on pidetty tarpeellisena säätää edunvalvojalle velvollisuus ha-
kea holhousviranomaisen suostumus tiettyihin oikeustoimiin. Suurimmalta osalta vertai-
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lumaat näyttävät pitäneen samoja oikeustoimia niin merkittävinä, ettei edunvalvoja saa 
niistä päättää yksin. Yhteisistä luvanvaraisista oikeustoimista ei kuitenkaan ole helposti 
tehtävissä esimerkiksi taulukkoa, jossa niitä vertailtaisiin, koska omaisuuteen liittyvät 
omistus-, hallinta- ja käyttöoikeusmuodot ja niistä käytettävät nimikkeet poikkeavat 
toisistaan. Esimerkiksi käsite ”kiinteä omaisuus” voi jossakin maassa tarkoittaa myös 
Suomen asunto-osakkeita vastaavia omaisuusmuotoja. Tätä kirjoitusta varten ei ole ollut 
tarkoituksenmukaista mennä niin pitkälle, että kaikkien näiden omaisuusmuotojen tarkat 
määrittelyt ja erottelut olisi selvitetty ja selitetty.  
 
Pääsääntö on kuitenkin, että päämiesten kiinteää omaisuutta koskeviin omistusta, hallin-
taa ja käyttöoikeuksia koskeviin sopimuksiin, joko toistaiseksi tai tietyiksi määräajoiksi, 
tarvitaan holhousviranomaisen lupa. Sama koskee asunto-osakkeita ja niihin rinnastet-
tavia omaisuusmuotoja, ei kuitenkaan tavallisia asunnonvuokrasopimuksia. Poikkeuk-
setta myös päämiesten omaisuuden panttaaminen, tai hänen sitomisensa takausvastuu-
seen toisen velasta on joko luvanvaraista tai kiellettyä. Lupaa edellyttää myös lainan 
ottamisen päämiehelle, linjan tiukkuuden vaihdellessa. Lahjan antaminen päämiehen 
varoista tai taloudellisesta edusta luopuminen on samoin joko luvanvaraista tai koko-
naan kiellettyä. Perinnönjako ja pesän hallintoon liittyvät oikeustoimet edellyttävät joko 
holhousviranomaisen lupaa tai niitä tehdään erilaisina virallismenettelyinä. Joskus tarvi-
taan molempia pesien jakamiseksi. Varojen nostoon liittyvä luvanvaraisuus taas puuttuu 
Suomesta.  
 
Lupien hakemista joidenkin oikeustoimien osalta tehostavat tutkimusmaissa käytössä 
olevat tilien sulkemiset ja varojen hallinta viranomaisessa, koska edunvalvoja ei saa 
siirrettyä päämiehen varoja ilman holhousviranomaisen suostumusta. Näitä oikeustoi-
mia ovat mm. päämiehelle tehtävät hankinnat sekä varojen sijoittaminen.  
 

5.4. Tilintarkastuksesta  
 
Verrattaessa tilintarkastuksia tutkimusmaissa ja Suomessa on pidettävä mielessä, ettei-
vät ne ole suoraan vertailukelpoisia. Tilintarkastuksen periaatteisiin ja käytäntöön vai-
kuttaa merkittävästi, jos viranomaiset hallinnoivat päämiesten omaisuutta.  
  
Varojen viranomaishallintokäytännöt osoittavat, että tileistä voidaan erottaa ”alalajeja”. 
Tanskassa onkin annettu eri määräyksiä päämiehen omaisuustilistä ja tulojen käyttöä 
koskevasta tilistä. Ensimmäinen näistä keskittyy seuraamaan sitä, onko omaisuus tallel-
la, ja onko se sijoitettu lain sallimilla tavoilla. Jälkimmäinen taas sitä, onko päämiehen 
varoja käytetty hänen omaksi hyödykseen, onko varojen käyttö ollut kohtuullista ja tar-
koituksenmukaista, ja onko vaadittavat luvat haettu.   
 
Historiallisesti holhoustoimi on ollut ennen kaikkea omaisuuden säilymisestä huolehti-
mista, ja valvonta vastaavasti säilymisen valvontaa. Kaikkien vertailumaiden nykyiset 
holhouslainsäädännöt sisältävät myös määräykset siitä, että päämiesten varoja tulee 
käyttää heidän omiin tarpeisiinsa ja omaksi hyödykseen. Kun tarkastellaan sitä, mihin 
valvonta on painottunut, näyttäisi edelleen siltä, että omaisuuden säilymisen valvonta 
olisi korostunut enemmän. Suomea lukuun ottamatta kaikissa tutkimusmaissa edunval-
vojan oikeutta vapaasti määrätä päämiehen varoista on rajoitettu. Eri keskustelun aihe 
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saa olla se, tarkoittaako Suomen järjestelmä painopisteen asettumista enemmän päämie-
hen tarpeiden täyttämisen valvonnan suuntaan, vai onko rajoittamattomuudelle ollut 
muita perusteita.  
 
Ruotsissa ja Suomessa päämiesten varojen säilyminen tarkastetaan erikseen jokaisen 
päämiehen tilintarkastuksen yhteydessä. Näin tehdään myös Tanskassa ja Norjassa nii-
den varojen osalta, joita ei hallinnoida viranomaisen toimesta. Sen sijaan viranomaishal-
linnassa olevien varojen säilymisen tarkastus onkin muuttanut muotoaan. Norjassa koko 
viranomaisen hallinnassa olevasta omaisuudesta pidetään yhteistä kirjanpitoa, ja siitä 
tehdään yhteinen tilinpäätös71. Tilinpäätös tarkastetaan normaalin kunnan tilintarkastuk-
sen piirissä yleisten tilintarkastusperiaatteiden mukaisesti, ja sen vahvistaa holhousvi-
ranomaisia valvova viranomainen. Tanskan hallinnointiosastojen hoidossa olevien varo-
jen hoitoa ei myöskään tarkasteta jokaisen päämiehen osalta erikseen, vaan niiden val-
vonta kuuluu osin pankin sisäisen tarkastuksen ja osin rahalaitosten valvontaa koskevi-
en säännösten piiriin. Tämän lisäksi siviilihallitus valvoo toimintaa lähinnä pisto-
koeluontoisesti ja/tai omia systeemejään noudattaen.  
 
Mielenkiintoisena vertailukohteena varojen viranomaishallintoon Norjassa ja Tanskassa 
voidaan käyttää Suomen yleisten edunvalvojien (valtion viranomaisen) hoidossa olevia 
päämiesten varoja, joissa yksittäiset edunvalvojat tekevät erilliset tilit jokaisesta yksit-
täisestä päämiehestä myös varojen säilymisen osalta, ja jotka yksitellen tarkastetaan 
holhousviranomaisissa.  
 
Jos edunvalvojalla on laaja velvollisuus hakea lupa päämiehen varojen nostoille tai siir-
roille, tehdään päämiehen varojen käytön tarkoituksenmukaisuusharkinta etukäteen, 
eikä jälkivalvontaan jää enää muuta kuin tositteen vertaaminen annettuun lupaan. 
 
Miten hyvin järjestelmät sitten pystyvät valvomaan sitä, käytetäänkö päämiesten varoja 
ja tuloja heidän hyödykseen? Mikään järjestelmä ei voi koko aikaa kulkea päämiehen 
rinnalla varmistamassa tätä. Tositteiden tarkkakaan läpikäynti ei takaa sitä, että hankitut 
tavarat ja palvelut todella päätyvät juuri päämiehelle, tai että ne olisivat juuri sitä, mikä 
päämiestä parhaiten hyödyttää. Tutkimusmaiden käytäntöjä selvitettäessä voidaan ha-
vaita, että mitä pienemmistä summista on kysymys, sitä yleispiirteisemmäksi tarkastus 
muuttuu. Joissakin maissa näyttäisi olevan tavallista, ettei kaikkia, varsinkaan menoja 
koskevia, tositteita verrata tilissä ilmoitettuihin merkintöihin. Ei liene epätavallista, ettei 
kaikkia tositteita edes pyydetä toimittamaan holhousviranomaiselle.    
 
Osassa tietynlaisia päämies-edunvalvojapareja72 on hyväksytty, että joko laissa määri-
telty tai käytännössä hyväksytty summa saa mennä päämiehen elatukseen ilman, että 
siitä tarvitsee antaa tarkempaa selvitystä.  
 
Ehkä eniten huomiota siihen, että päämies saa tarvitsemansa, näyttäisi kiinnitetyn Ruot-
sissa. Siellä edunvalvojan määräyksen ”kolmijaon”73 erittely on viety kaikista tutki-
musmaista pisimmälle, ja eri osa-alueiden sisältöä on määritelty edunvalvojien oppaissa 
                                                 
71  Jossa joko päämiehen varat tai päämiehen osuus koko omaisuusmassasta ovat yksilöitävissä.  
72  Esimerkiksi alaikäinen – lakimääräinen edunvalvoja, puoliso edunvalvojana, tietyt yhteistaloustilan-
teet. 
73  Bevaka rätt – sköta egendom – sörja för person. 
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ja yliholhoojien nettisivustoilla. Asian painottuminen tulee selvästi esille edunvalvojan 
velvollisuudessa antaa vuositilin yhteydessä yksityiskohtainen selvitys siitä, mitä toi-
menpiteitä kuhunkin edunvalvojan tehtävän osa-alueeseen on sisältynyt. Selvitystä käy-
tetään palkkiolaskennan pohjana, mutta joissakin kunnissa se vaaditaan, vaikkei edun-
valvoja pyytäisikään palkkiota. Selvityksessä edellytetään yleensä tietoja, joiden avulla 
on mahdollista saada pelkkiä numeroja parempi kuva päämiehen elämäntilanteesta ja 
olosuhteista. Selvitystä ei varsinaisesti ”tarkasteta”, eli hyväksytä tai hylätä. Edellä mai-
nitun selvityksen vaatiminen perustuu käytäntöön, eikä tämän kirjoituksen puitteissa ole 
ollut mahdollisuutta selvittää, kuinka laajasta käytännöstä on kysymys.   
 
Ruotsissa muutamat suuret kunnat ovat yhteistyössä (suurkaupunkityöryhmä) pyrkineet 
systematisoimaan tilintarkastusta luomalla erilaisia tilintarkastuksen tasoja, sekä niistä 
järjestelmää, jonka avulla tietyin määräajoin tai muun systeemin pohjalta tilejä tarkas-
tettaisiin välillä kevyemmin ja välillä tehtäisiin syvätarkastuksia. Käsittääkseni suur-
kaupunkityöryhmän pohjimmainen tarkoitus on löytää mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisia tapoja turvallisesti saada kiinni riskit ilman, että haaskataan resursseja epä-
olennaisten asioiden tekemiseen. Nähdäkseni tällainen järjestelmä hyvin toimivana 
edesauttaisi perehtymistä päämiesten elämään paremmin kuin mikään muu selvitystyön 
aikana esille tullut tilintarkastusjärjestys. Sen lisäksi uskoisin sillä saatavan paremmin 
kiinni pienen mittaluokan väärinkäytöksiä. Kehittelyn lopputulos ei ole vielä tiedossa, 
mutta jonkinlaisia tilintarkastuksen tasoja käytetään jo tänä päivänä joissakin holhousvi-
ranomaisissa.  
 

5.5. Organisaatioista  
 
Kun on paljon kuntia ja itsenäisiä yliholhoojia, laajalle hajautettu yliholhoojien valvonta 
ja vähäinen tai puuttuva keskusohjaus, voi seurauksena olla hyvin vaihtelevaa ”satoa”. 
Tällainen rakenne on Ruotsissa, vaikka kuntien ja maakuntien liitto jossakin määrin 
ohjaakin yliholhoojia keskitetysti, ja vaikka lääninhallitusten valvonta- ja neuvontavas-
tuuta onkin vastikään tiukennettu. Taustamateriaalista ja haastateltujen kertomuksista 
saa sen käsityksen, että resurssien ja ammattitaidon puute yliholhoojissa on aiheuttanut 
ongelmia monella taholla. Toisaalta tilanne näyttää joidenkin yliholhoojien sekä yksi-
tyisten toimijoiden joukossa johtaneen hyvin aktiiviseen ja innovatiiviseen toiminnan 
kehittämiseen. Tästä on ollut seurauksena erilaisia edunvalvojien koulutusohjelmia, 
oppaita ja käsikirjoja, tilintarkastuksen kehittämissuunnitelmia, sähköisten ja teknisten 
välineiden kehittämistä sekä holhousviranomaisten verkostoitumista. Järjestelmän myö-
tä holhoustoimen valvonta ja ohjaus pysyvät lähellä päämiehiä ja edunvalvojia ja voi-
daan parhaimmillaan mukauttaa paikallisiin olosuhteisiin.      
 
Tanskassa holhoushallinnon tehtäviä on osittain ulkoistettu ja yksityistetty, kun osa val-
vonnasta ja tilintarkastuksesta on siirretty yksityisten pankkien hallinnointiosastojen 
hoidettavaksi. Järjestelmä pohjaa aikaisempaan lainsäädäntöön, jonka aikana holhousvi-
ranomainen hallinnoi varoja, jotka olivat talletettuina pankkeihin. Omaisuuden hoitami-
nen ja tilintarkastus hallinnointiosastoilla toimii haastateltujen kertoman mukaan käy-
tännössä hyvin. Haastatellut pankkien edustajat korostivat, ettei heidän työnsä ole vi-
ranomaistoimintaa, eivätkä he tee päätöksiä tai ratkaisuja, vaan nimenomaan hallinnoi-
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vat tai toimeenpanevat valvontaa saamiensa ohjeiden ja lakien pohjalta. Vähänkin on-
gelmalliset tai epäselvät asiat ohjataan holhousviranomaisen ratkaistavaksi.  
 
Hallinnointiosastojen toiminta ei edellytä juurikaan yhteiskunnan varojen käyttöä, koska 
ne saavat tietyn prosenttiosuuden hoitamansa omaisuuden tuotosta. Näin ollen heillä 
lienee luonnollinen intressi pyrkiä saamaan päämiesten omaisuudelle mahdollisimman 
hyvä tuotto. Päämiesten varojen hallinnointi ei sinällään liene pankeille tuottavinta 
mahdollista liiketoimintaa, mutta muun muassa sen oheistoiminnasta saadut maksut, 
mahdollisuus paremmin säilyttää asiakkuudet ja palvella heitä sekä päämiesten omai-
suuden vakaa säilyminen pankeissa yhdessä takaavat, että ne ovat kiinnostuneita tuot-
tamaan palvelua.  
 
Muun kuin varojenhoidon osalta Tanskan holhoustoimen viranomaishallinto on keski-
tetty ja kompakti ja keskusohjaus on aktiivista. Kentän kirjavuus ja yksiköiden paljous 
toteutuukin siellä hallinnointiosastojen, ei varsinaisten holhousviranomaisten puolella. 
Siitä, miten pankkien sisällä toimitaan, ei ollut mahdollista saada tietoa ainakaan tämän 
selvityksen kuluessa. Pankkeja velvoittaa pankkisalaisuus, ja he haluavat pitää toiminta-
tapansa liikesalaisuuksina, koska ne kilpailevat asiakkaista keskenään. Siviilihallitus 
onkin paljon vartijana, jotta hallinnointiosastojen toiminta pysyisi läpinäkyvänä.74 Toi-
saalta hallinnon turvallisuutta tässäkin tilanteessa valvovat päämiesten läheiset sekä ne 
viranomaistahot, jotka ovat päämiesten kanssa läheisessä tekemisessä, ja tietysti edun-
valvojat itse, jotka seuraavat sitä, miten asiat pankissa hoituvat. Vastuu päämiesten asi-
oiden hoitamisesta on kuitenkin edunvalvojalla itsellään, vaikka hän delegoisikin käy-
tännön toimia hallinnointiosaston hoidettavaksi. Mikäli jokin ei toimi, nämä tahot voi-
vat hälyttää siviilihallituksen tai holhousviranomaisen tutkimaan asiaa tarkemmin.  
 
Myös Norjassa ollaan ilmeisesti siirtymässä keskitetympään valtionhallintoon. Voimas-
sa olevassa järjestelmässä hallinnon rakenne on Ruotsin tapaan ollut hajanainen, mutta 
Ruotsista poikkeavasti Norjan oikeusministeriö on keskitetysti ohjannut toimintaa. Va-
rojen hallinnointi yhtenä omaisuusmassa tulee uuden lakiehdotuksen myötä ilmeisesti 
ainoaksi hallinnointimalliksi päämiesten raha- ja sijoitusvarojen osalta. Tästä mallista 
on ollut hyviä kokemuksia niissä kunnissa, joissa yhtenä massana hallinnointi on jo ny-
kyisin käytössä. Koska vanha järjestelmä on väistymässä todennäköisesti lähitulevai-
suudessa, eikä uudesta ole varmaa tietoa, Norjan mallia ei käsitellä tässä enemmälti. 
 

5.6. Edunvalvojan valinnasta ja yleisistä edunvalvojista  
 
Sekä yksityisten edunvalvojien että ylipäätään edunvalvojajärjestelmän valintaan liitty-
vät periaatteet, edunvalvojien kouluttaminen sekä mahdollisimman hyvien työ- ja apu-
välineiden tarjoaminen heille on yksi tärkeimmistä edunvalvojien valvontaan liittyvistä 
keinoista. Näissä onnistuminen vaikuttaa suoraan myös muiden valvontakeinojen toi-
mintaan.  
 

                                                 
74  Käytännössä myös holhousviranomaiset seuraavat hallinnointiosastojen toimintaa, koska niillä on 
paljon keskinäistä asiointia.  
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Ketä edunvalvojiksi sitten pitäisi määrätä? Yksityisten edunvalvojien rekrytoinnin vai-
keus lienee historian eri vaiheissa tullut todellisuudeksi kaikissa vertailumaissa, varsin-
kin vaikeahoitoisimpien ja eniten ammattitaitoa vaativien edunvalvojan tehtävien osalta.  
  
Norjan holhouslakiuudistusta koskevassa komiteamietinnössä75 on esitetty jo käytän-
nössä vakiintuneen vakituisen holhoojajärjestelmän virallistamista. Tanskassa vakituis-
ten edunvalvojien käyttö on jo lailla virallistettu, samoin Suomessa (julkisten oikeus-
aputoimistojen yleinen edunvalvontapalvelu). Ruotsissa on joissakin kunnissa perustettu 
asianhoitoyksiköitä. Vaikka niistä ei ole erikseen lailla säädetty, laki ei ole esteenä nii-
den perustamiselle.  
 
Perinteinen kansalaisvelvollisuusajattelu sekä sukulaisten määrääminen holhoojiksi lie-
nevät väistyneet. Niiden tilalle tai ainakin rinnalle on noussut ajattelu päämiehen edun 
ja yksilöllisten tarpeiden turvaamisesta myös edunvalvojan henkilöä valittaessa sekä 
näkemys edunvalvontapalvelusta yhteiskunnan yhtenä jäsenilleen tarjoamana palveluna.  
 
Toisaalta Ruotsin komiteamietinnössä76 on vedetty linjaa yksityisten, aatteelliselta poh-
jalta vapaaehtoisesti toimivien edunvalvojien suuntaan, vaikka asianhoitajayksiköiden 
käytön tarve jatkossakin tunnistetaan. Mietinnössä on katsottu, että ratkaisuja rekrytoin-
tiongelmiin tulee löytää useampien toimenpiteiden yhdistelmästä. Liikkeelle panevan 
voiman vapaaehtoiseksi uskotuksi mieheksi tai asianhoitajaksi ryhtyvällä henkilöllä 
tulisi olla halu antaa panoksensa apua tarvitsevalle kanssaihmiselle.  
 
Yleinen edunvalvonta on organisoitu tutkimusmaissa eri tavoin, joista Suomen järjes-
telmä lienee viranomaisvetoisin. Yksityisten edunvalvojien käyttö muissa vertailumais-
sa painottuu Suomeen verrattuna, jossa yleisten edunvalvojien hoidossa on jo selvä 
enemmistö (jopa 2/3) määräyksenvaraisista edunvalvojan tehtävistä. Vastaavasti edun-
valvojien rekrytointiin liittyvät toimenpiteet, jotka joissakin maissa ovat kiinteä osa hol-
housviranomaisen työtä, puuttuvat (tai ovat vähäisempiä) niiden maiden tai alueiden 
työnkuvasta, joissa on käytössä jonkinlainen vakituinen edunvalvoja-järjestelmä.     
 
Erilaiset järjestelmät aiheuttavat erilaisia ongelmia. Jos edunvalvojia on vaikea löytää, 
saatetaan joutua alentamaan edunvalvojalta edellytettävää osaamis- ja sopivuustasoa. 
Edunvalvojien opastamiseen ja kouluttamiseen joudutaan panostamaan enemmän, ja 
joudutaan hyväksymään osaamattomuutta esimerkiksi tilien tekemisessä. Toisaalta alu-
eellisesti keskitetyissä suurissa ammattimaisissa edunvalvontayksiköissä kadotetaan 
helposti kontakti ja läheisyys päämieheen sekä tietty toiminnan joustavuus.  
 
Mitä enemmän järjestelmä painottuu yksityisten edunvalvojien käyttöön, sen tärkeäm-
pää on huolehtia näiden pätevyydestä ja luotettavuudesta. Tutkimusmaissa ja niiden eri 
alueilla on erilaisia vaatimuksia, määräyksiä ja käytäntöjä. Jossain edunvalvojaksi edel-
lytetyltä vaaditaan edunvalvojakoulutuksen suorittamista, jossain riittää, että ehdokas 
”tiedetään” kylällä, jossakin tulee esittää rikosrekisteriote, jossain läheisten määräämistä 
pidetään riskinä jo lähtökohtaisesti, ja jossain omaisia taas suositaan.  
 

                                                 
75  NOU 2004:16. 
76  SOU 2004:112 s. 810.  
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Toisaalta muissa vertailumaissa kuin Suomessa omaisuus ei ole samalla tavalla edun-
valvojan vapaassa hallinnassa kuin Suomessa. Näin ollen edunvalvojien tehtävänkuva 
on toisenlainen varsinkin siellä, missä viranomaishallinto on viety pitkälle (Tanska ja 
Norja), ja kelpoisuusvaatimukset voivat olla erilaiset.  
 
Huolimatta siitä, mihin suuntaan trendi on menossa, jo edunvalvojan tehtävän luonteen 
vuoksi tullaan jatkossakin näkemään sekä yksityisiä että yleisiä edunvalvojia. Voi kui-
tenkin olla perusteltua miettiä, missä määrin edunvalvojien valvonnan tulee olla saman-
laista eri edunvalvoja- ja päämiesryhmille. Jossain määrin eroa on jo tehty muutamissa 
tutkimusmaissa, esimerkiksi jo aikaisemmin mainitussa tilanteessa läheisten toimiessa 
edunvalvojina, Tanskan yhteisholhoustilanteissa sekä alaikäisten lakimääräisten edun-
valvojien osalta.  
 
Tärkeää on myös kunnollinen edunvalvojan esteellisyyttä koskeva sääntely, jotta jo etu-
käteen voidaan estää tilanteet, joissa edunvalvojan omat intressit sekoittuvat päämiehen 
intresseihin. Tässä sääntelyssä on vertailumaissa eroja kuolinpesien osalta, mistä aihees-
ta on kirjoitettu erikseen kuolinpesiä koskevan otsikon alla.    
 
Lopuksi voidaan mainita, että myös edunvalvojan palkkiojärjestelmä voi ohjata sitä, 
kuka määrätään henkilön edunvalvojaksi. Muissa vertailumaissa paitsi Suomessa yh-
teiskunta maksaa edunvalvojan palkkion, jos päämiehellä ei ole maksukykyä. Suomessa 
taas tilanne voi olla se, että jos päämiehellä ei ole varaa maksaa palkkiota, eivätkä muut, 
mahdollisesti muutoin sopivamman henkilöt suostu tehtävään ilman palkkiota, ohjautuu 
päämies yleisen edunvalvojan hoidettavaksi pelkästään tällä perusteella.     
 

5.7. Havaintoja perintöoikeudesta   
 
Lesken jakamattomuussuojalla on käytännössä suuri merkitys holhousoikeuden alueella 
ensinnäkin sen suhteen, kuinka suuri joukko alaikäisiä lapsia tulee holhousviranomaisen 
valvottavaksi. Kirjoittajan käsityksen mukaan ne alaikäiset, joiden omaisuus muodostuu 
toiselta vanhemmalta saadusta omaisuudesta, jota leskeksi jäänyt vanhempi heidän 
edunvalvojanaan hoitaa, muodostavat pääjoukon (tai ainakin suuren joukon) Suomessa 
holhousrekisteriin merkityistä alaikäisistä.   
  
Jos edellinen esimerkki koskee lähinnä nuoria leskiä edunvalvojana, seuraava esimerkki 
koskee iäkkäitä, oikeudellisen toimintakykynsä menettäneitä leskiä päämiehinä. Norjan 
komiteamietinnössä77 aihetta on pohdittu enemmänkin (s. 354). Voimassa olevan perin-
töä koskevan lainsäädännön mukaan vajaavaltaisen lesken hallinnassaan pitämä pesä 
voidaan vaatia jaettavaksi. Käytäntöä ehdotetaan jatkettavaksi siten, ettei vajaavaltai-
suutta enää edellytetä, vaan tosiasiallista oikeustoimikelvottomuutta. Mietinnössä on 
todettu, että jakamattomuussuojan takana on ollut turvata leskeksi jääneen talous ja ko-
din pitäminen jakamattomana. Kun leskellä ei ole enää tarvetta näihin, pitääkö pesä silti 
pitää jakamattomana hänen hallinnassaan? Komitea ei ole pitänyt hyvänä sitä, että oike-
ustoimikelpoisuutensa menettäneellä, dementillä henkilöllä olisi oikeus pitää vuosikau-

                                                 
77  NOU 2004:16 
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sia varoja jakamattomana, kun niille olisi tarvetta seuraavalla tai sitä seuraavalla suku-
polvella. Muissa tutkimusmaissa ei ole vastaavaa sääntelyä.  
 
Holhousviranomaisen näkökulmasta toisaalta lesken laaja jakamattomuussuoja toden-
näköisesti vähentäisi selvästi alaikäisten valvottavien määrää, ja toisaalta sen purkami-
sen mahdollistaminen yksinkertaistaisi iäkkäiden päämiesten omaisuuden hoitamista 
sekä valvontaa. 
 
Suomessa ei ole järjestelmää, joka kannustaisi tai pakottaisi kuolinpesän perinnönjaon 
tekemiseen. Lienee varsin tavallista elää jakamattomissa kuolinpesissä varsinkin silloin, 
kun puoliso on kuollut ja pesän osakkaina ovat yhteiset rintaperilliset. Tämä tapa saattaa 
aiheuttaa melkoista päänvaivaa holhoustoimen näkökulmasta, kun holhousviranomaisen 
valvottaviksi tulevat päämiehen asioiden hoidon lisäksi myös yhden tai useamman kuo-
linpesän hoito. Ongelma ei liene samanlainen muissa Pohjoismaissa, joissa puolison 
perimysoikeus ja oikeus hallita pesää jakamattomana omistajan oikeuksin lykkäävät 
perinnönjaot näissä perheissä aikaan, jolloin molemmat puolisot ovat kuolleet. Lisäksi 
joissain selvitystyön kohteena olevissa maissa perinnönjaon tekemiselle on määrätty 
aikarajat.  
 
Käsittääkseni merkittävä osa päämiesten asioiden hoidon ja valvonnan monimutkaisuu-
den aiheuttamista ongelmista, sekä päämiehen taloudelliselle asemalle aiheutuvista ris-
keistä toteutuu Suomessa niissä tilanteissa, joissa päämies – joskus pitkäänkin – on 
osakkaana jakamattoma(i)ssa kuolinpesä(i)ssä. Varsinkin, kun Suomessa edunvalvoja 
voi luvanvaraisuussäännöksiä lukuun ottamatta täysin vapaasti määrätä päämiehen 
omaisuudesta.  
 
Muissa vertailumaissa on erikseen säädetty päämiehen edustamisesta kuolinpesässä, ja 
niissä edellytetään edunvalvojan sijaisen määräämistä jo aikaisemmin kuin vasta varsi-
naisen jaon tekemistä varten. Suomessa taas ei nykyisen laintulkinnan ja käytännön 
mukaan edunvalvojan sijaista tarvitse määrätä muuta kuin perinnönjakoihin, sekä pesäs-
sä tapahtuvia määräämistoimiin, jos leskiedunvalvoja on niissä vastapuolena.  
 

5.8. Alaikäiset  
 
Kaikissa vertailumaissa on pidetty tarpeellisena luoda järjestelmä, jolla holhoojana toi-
mivien alaikäisten lasten vanhempien hallintoa valvotaan. Kaikissa maissa on myös 
mahdollista vaihtaa edunvalvoja, jos hän osoittautuu tehtäväänsä sopimattomaksi. To-
dellisuudessa vanhemmat eivät aina toimi lastensa parhaaksi, ja tahallisten väärinkäy-
tösten lisäksi (jotka lienevät varsin harvinaisia) väärinkäsitykset ja tietämättömyys voi-
vat johtaa lapsen varojen käyttämiseen vääriin tarkoituksiin. Suomessa, jossa vanhem-
milla on vapaa hallintaoikeus hoidossaan oleviin lapsen varoihin (luvanvaraiset pois 
sulkien), ja jossa varojen käytön kontrolli tapahtuu jälkikäteen, tämä on ollut selvästi 
havaittavissa. Lapsen varojen ja tulojen sekaantuminen muun perheen taloudenpitoon ei 
ole lainkaan tavatonta.  
 
Ruotsissa onkin päädytty vuoden 2009 alusta tiukentamaan alaikäisten varojen hoitoa 
koskevia määräyksiä. Niiden tahojen määrää, joiden tulee lähettää lapselle maksettavat 
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varat sulkutilille, lisättiin. Sen lisäksi poistettiin yliholhoojan mahdollisuus omasta aloit-
teestaan tehdä päätöksiä sulkutilillä olevien varojen vapauttamisesta.  
 
Vertailumaissa alaikäisten tulojen käyttämistä heidän elatukseensa on käsitelty eri ta-
voin.  Vanhempien elatusvelvollisuuden ensisijaisuus painottuu ehkä eniten Tanskassa. 
Useimmissa maissa lasten perhe-eläkkeiden katsottiin korvaavan edesmenneen van-
hemman elatusta, eikä niitä välttämättä edes sisällytetty tilivelvollisuuden piiriin, tai 
esimerkiksi tietty summa näistä tuloista saadaan käyttää ilman eri selvitystä. Tämä me-
nettely helpottaa samalla edunvalvojien valvontaa, kun tuloja ja menoja koskevaa tiliä ei 
tarvitse tehdä eikä tarkastaa.  
 
Omaisuuden hallinnointia koskevat säännöt ovat Tanskassa ja Norjassa samat kaikille. 
Ruotsissa määrättyjen edunvalvojien hoidossa olevat varat ovat aina suljettuja, mutta 
alaikäisten osalta vain tietystä lähteestä tulleet varat ovat aina sulkujen takana, jollei 
holhousviranomainen toisin määrää. Suomessa kaikki edunvalvojat hallinnoivat kaikkea 
päämiesten omaisuutta ilman mitään sulkuja.  
 
Myös huoli alaikäisten velkaantumisesta on ollut esillä muissakin vertailumaissa kuin 
Suomessa. Eräs mielenkiintoinen ratkaisu on tehty ainakin Ruotsissa, jossa alaikäisen 
nimiin rekisteröidyistä maksuista joissakin tilanteissa vastaa holhooja.78  
 

                                                 
78  Lagen (2001:558) om vägtrafikregister. 
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6. EHDOTUKSIA JATKOSELVITYSTEN KOHTEIKSI 

 
Alla on esitetty ideoita siitä, mitä naapurimaiden käytäntöjä ja lainsäädännöllisiä ratkai-
suja voisi mahdollisesti hyödyntää myös Suomessa. Esitänkin seuraavia aiheita mahdol-
lisen jatkoideoinnin ja jatkoselvittämisen aiheeksi: 
 
Sulkutilien käyttö 
 
Edunvalvojan hallinnan rajoittaminen saattaisi olla tarpeen myös Suomessa ainakin joil-
takin osin. Mielestäni Suomessa olisi syytä tehdä selvitys siitä, kuinka paljon päämies-
ten varojen väärinkäytöksiä todellisuudessa tapahtuu, ja mihin ne yleisimmin kohdistu-
vat. Käytännön kokemuksen perusteella minulla on käsitys, että varsinkin alaikäisten 
lakimääräisissä edunvalvonnoissa on ongelmia päämiesten varojen tullessa käytetyiksi 
muihin kuin heidän omiin tarpeisiinsa, vaikka summat eivät olekaan suuria, eivätkä teot 
yleensä tahallisia. Olisiko syytä harkita esimerkiksi ainakin vakuutuskorvausten ja pe-
rintövarojen sekä esimerkiksi omaisuuden myynneistä saatavien suurempien summien 
maksamista sulkutileille? Kun nämä varat tulevat lakimääräisten edunvalvojien hoidet-
tavaksi, heillä ei ole useinkaan ollut mahdollisuutta saada opastusta varojenhoidon peri-
aatteista.  
 
Jos kategorisia sulkemisia ei pidetä sopivana Suomen järjestelmään, sulkutilejä voitai-
siin joka tapauksessa käyttää esimerkiksi tilivelvollisuuden vaihtoehtona tilanteissa, 
joissa varoja ei käytetä. Tähän voitaisiin usein vielä lisätä tulojen käyttöä koskevasta 
tilivelvollisuudesta vapauttaminen tietyissä tyyppitilanteissa (alaikäiset, aviopuolisot, 
vanhempien luona asuva kehitysvammainen aikuinen jne.). Sulkutilejä voitaisiin usein 
myös käyttää vaihtoehtona lakimääräisen edunvalvojan vaihtamiselle. Todennäköisesti 
vanhemmat kokisivat tämän vähemmän loukkaavaksi vaihtoehdoksi. 
 
Varojen sijoittaminen 
 
Mielestäni Suomessa voitaisiin myös miettiä sijoittamisen periaatteita. Joissain tutki-
musmaista nämä ovat selvästi systemaattisemmalla ja mietitymmällä pohjalla kuin meil-
lä. Takaako nykyinen järjestelmämme riittävällä tavalla varojen säilymistä, ovatko si-
joittamisen periaatteet turvallisia, tiedetäänkö niistä eri toimijatahoilla ja noudatetaanko 
niitä johdonmukaisesti joka paikassa?  
 
Missä määrin varoilla saa spekuloida ja kuinka suurella riskillä niitä saa sijoittaa? Mie-
lestäni olisi syytä pyrkiä tarkemmin selvittämään, millaisia omaisuudenmenetyksiä ja 
arvon alentumista sijoituksista on aiheutunut ja minkälaisia tyypillisiä riskejä holhousvi-
ranomaisessa työskentelevät ovat käytännössä havainneet.  
 
Varojen hallinnointi viranomaisessa  
  
Suomessa on yleisten edunvalvojien hoidossa n. 2/3 kaikista määräyksenvaraisessa 
edunvalvonnassa olevista päämiehistä. Heidän hoidossaan on tällä hetkellä varsin huo-
mattava määrä päämiesten varoja ilman, että niiden hoidosta ja sijoittamisesta on mitään 
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yhtenäisiä linjauksia. Jokainen edunvalvoja, tai korkeintaan jokainen edunvalvontatoi-
misto hoitaa omaisuutta omien periaatteidensa ja järjestyksensä mukaisesti. Näyttäisi 
siltä, että kokonaiskuva puuttuu sekä yleisen edunvalvonnan että maistraattien puolelta.  
 
Mielestäni olisikin syytä tutkia, voitaisiinko Norjan ja Tanskan varainhoidon malleista 
löytää jotakin hyödynnettävää myös Suomen yleisen edunvalvonnan toiminnan järjes-
tämiseen esimerkiksi eriyttämällä omaisuuden säilymisen ja tulojen käyttöä koskevien 
tilien valvontaa. Varojen säilymisen valvonnan kehittäminen voisi tapahtua yleisen 
edunvalvonnan järjestelmän piirissä, ja holhousviranomaisessa voitaisiin kehittää tulo-
jen käyttöä koskevien tilien tarkastukseen tarkoituksenmukaisia järjestelmiä. Kummas-
sakin päässä voisi olla mahdollisuus saavuttaa sekä toiminnan yhdenmukaisuuteen liit-
tyviä hyötyjä että resurssien huomattavaa säästöä, varsinkin jos järjestelmiä vielä kehi-
tettäisiin tietotekniikkaa ja sähköisiä palvelumahdollisuuksia hyödyntäen. 
 
Mikäli halutaan mennä vielä pidemmälle, voisi myös varojenhoidon ja miksei valvon-
nankin yksityistämiselle hakea mallia Tanskasta ja Norjan tulevasta järjestelmästä.  
  
Tilintarkastuksen systematisointi 
 
Pidän Ruotsin suurkaupunkiryhmän ajatuksia tilintarkastuksen systematisoimista tar-
kemman tutkimisen ja hyödyntämisen arvoisina, ja yhtenä mielenkiintoisemmista ide-
oista, joita tutkimuksen aikana on tullut esille. Samaa työtä on jo tehty myös Suomessa 
tilintarkastuksen tehostamisen työryhmässä. 
 
Sähköisen palvelun ja holhousviranomaisen asiankäsittelyjärjestelmien kehittäminen  
 
Västeråsin sähköinen palvelu vaikuttaa erityisen kiinnostavalta. Muuallakin tutkimus-
maissa on jo käytössä sähköisin allekirjoituksin toimivia palveluita. Mikäli Suomen 
yleisessä edunvalvonnassa päädyttäisiin harkitsemaan varallisuuden yhteistä hoitamista 
tai edes sen jonkinasteista yhteistä koordinoimista, sekä Norjassa että Tanskassa käytet-
tävistä teknisistä ja sähköisistä omaisuudenhoitojärjestelmistä löytynee käyttökelpoisia 
ideoita.  
 
Ruotsissa on jo käytössä nimenomaan holhoustiliin tähtäävään kirjanpitoon tarkoitettuja 
cd-levyllä olevia kirjanpito-ohjelmia (yksityisten yritysten myymiä). Tällaisia ohjelmia 
voitaisiin kehittää ja hyödyntää myös Suomessa tilinteon ja tilintarkastuksen helpotta-
miseksi. Ohjelmat voisi myös laittaa holhousviranomaisten nettisivuille ladattavaksi.  
 
Sijaiset kuolinpesiin 
 
Voitaisiin myös harkita, onko perusteita lainsäädännön korjaamiseen siltä osin kuin se 
koskee sijaisen määräämistä edunvalvojalle, joka itse tai jonka läheinen on saman kuo-
linpesän osakas kuin hänen päämiehensä. Muiden vertailumaiden tapaan sijainen tulisi 
määrätä heti, kun päämies tulee osakkaaksi pesään, jossa myös hänen edunvalvojansa 
on osakkaana.  
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Kuolinpesät jakoon 
 
Suomen holhoustoimilaissa on kohta (34.1 §:n 8 kohta), jonka mukaan edunvalvoja ei 
voi tehdä sopimusta kuolinpesän yhteishallinnosta ilman holhousviranomaisen lupaa. 
Lainkohtaa ei liene sovelleta käytännössä juuri lainkaan, koska kuolinpesissä ilmeisesti 
hyvin harvoin on tapana tehdä varsinaisia kirjallisia, perintökaaren 24 luvun mukaisia 
sopimuksia pesän yhteishallinnosta. Todellisuudessa suurta joukkoa jakamattomia kuo-
linpesiä pidetään yhteishallinnossa osakkaiden epämääräisten suullisten sopimusten ja 
osakkaiden passiivisuuden pohjalta. Muissa vertailumaissa, varsinkin Ruotsissa, järjes-
telmät ovat jakoa kohti kannustavia.  
 
Ehdotankin, että mietitään, olisiko tarpeen 34.1 §:n 8 kohtaa täsmentämällä tai muulla 
tavoin pyrkiä saamaan myös tosiasiallisesti yhteishallinnossa olevat kuolinpesät luvan-
varaisuuden piiriin, mahdollisesti tietyn määräajan jälkeen. Laissa voisi olla säännökset 
sille, minkä määräajan kuluessa edunvalvojan tulisi ryhtyä toimenpiteisiin perinnönjaon 
toimittamiseksi. Jos edunvalvoja on itsekin kuolinpesän osakas, hänen tulisi määräajan 
sisällä hakea edunvalvojan sijaista, jonka tulisi ryhtyä ko. toimiin.  
 
Lainmuutoksen sijaan asian tilaa voitaisiin mahdollisesti korjata esimerkiksi oikeusmi-
nisteriön tulkintalinjauksella siitä, että 34.1 §:n 8 kohtaan sisältyvät myös tosiasialliset, 
suullisesti sovitut ja/tai osakkaiden passiivisuuteen perustuvat jakamattomuustilanteet, 
jolloin lupien hakemattomuuteen voitaisiin puuttua esimerkiksi tilintarkastuksen yhtey-
dessä. Lisäksi esimerkiksi maistraattien kehittämisyksikön tai oikeusministeriön yhte-
näisillä menettelyohjeilla voitaisiin ohjata holhousviranomaisia määritellyn ajanjakson 
jälkeen puuttumaan jakamattomuuksiin, sekä päämiehen edun nimissä kehottamaan 
edunvalvojia ryhtymään jakoihin, mikäli se näyttäisi tarpeelliselta. ”Todistustaakka” 
tässä mietityttää: kumman tulee osoittaa päämiehen etu tilanteessa: tuleeko edunvalvo-
jan perustella jakamattomuus vai holhousviranomaisen jakamisen tarpeellisuus? Onko 
perintölainsäädännön lähtökohta jakamiseen kannustava tai ohjaava, vai pidetäänkö 
jakamattomuutta aivan yhtä suotavana? Holhouslainsäädännön muuttaminen antaisi 
tähän selkeän linjauksen ja siirtäisi toimimis- ja reagointivelvollisuuden holhousviran-
omaiselta ensisijaisesti edunvalvojalle. Pelkkien toimintaohjeiden varassa eteneminen 
todennäköisesti johtaisi niiden erilaiseen soveltamiseen tai soveltamatta jättämiseen sen 
mukaan, miten kussakin maistraatissa asia halutaan tulkita ja minkä tasoisia ohjeita pi-
detään velvoittavina.  
 
Resurssinäkökulmasta voi äkkiseltään tuntua, ettei yhden luvanvaraisen asian lisäämi-
nen holhousviranomaisen tehtäviin paranna niiden kuormittunutta työtilannetta. Pitkällä 
tähtäimellä tilintarkastus kuitenkin todennäköisesti helpottuisi, jos linjaksi otettaisiin 
kuolinpesien säännönmukainen jakaminen kaikissa muissa paitsi niissä tilanteissa, jois-
sa jakamisen katsottaisiin olevan päämiehen edun vastaista.   
 
Perimysjärjestyksen ja lesken jakamattomuussuojan parannusten avulla olisi luonnolli-
sesti mahdollisuus saada korjausta suureen osaan yllä esitetyistä ongelmista.    
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endtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager 
samt om faste værger og værgens vederlag m.v.  
 
Civilsyrelsen 2009: Vaergevejledningen  
 
Danielsen Svend (2006): Vaergemålsloven med kommentarer. Jurist og oekonomfor-
bundets forlag  
 
www.civilstyrelsen.dk 
http://statsforvaltning.dk 
Lisäksi tietoa on pankkien hallinnointiosastojen sivustoilla 
 
www.domstol.dk / Selvbetjening / Tingslysningsystemet  
 
Haastattelut Kööpenhaminassa 26.-27.5.2009  
 
Danske Forvaltning – Senior juridisk rådgiver Annelise Oestergaard 
Nordea Bank Forvaltning – Teamleader Sarah A. Samren Jensen 
Statsforvaltningen Hovedstaden – Kontorchef Hanne Willumsen 
Civilstyrelsen – Kontorchef Rie Thoustrup Soerensen  
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Sarjan aiemmat julkaisut vuonna 2009 
 
 

1.  Hallinto-oikeuksien sähköinen tiedoksianto  
 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön  

2.  Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa. Lausuntotiivistelmä 
3.  Väkivallan vähentäminen Suomessa 
4.  Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen. Lausuntotiivistelmä 
5.  Lausunnot oikaisuvaatimustoimikunnan mietinnöstä 
6.    Yhteistalouden purkaminen avoliiton päättyessä. Lausuntotiivistelmä 
7.    Vapaudenmenetyksestä maksettavan korvauksen hakeminen 
8.    Käsittelyn joutuisuus hallinnossa ja oikeussuojakeinot käsittelyn viivästyessä.   
       Lausuntotiivistelmä 
9.    Luottotietolain muuttaminen. Lausuntotiivistelmä. 
10.  Yhteistalouden purkaminen avoliiton päättyessä. Yhteenveto kansalaispalautteesta 
11.  Tunnista, tunnusta ja toimi. Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen  

arviointi 
12.  Tiivistelmä yhdistyslakityöryhmän mietinnöstä (OMTR 2008:3) annetuista  

lausunnoista  
13.  Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti  

osakeyhtiön varojenjaossa 
14.  Surmansa saaneen läheisten korvaussuoja. Vahingonkorvauslain 5 luvun 4 a §:n ja 
 rikosvahinkolain 8 §:n 3 momentin arviointia 
15.  EU:n rautatievastuuasetuksen täytäntöönpano. Lausuntotiivistelmä  
16.  Maanvuokralain tarkistamistarve. Lausuntotiivistelmä 
17. Hallintolainkäytön nykytila ja kehittämistarpeet. Raportti kyselystä asiamiehille 
 ja avustajille. 
18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä 
19. Tiedoksianto oikeudenkäynnissä. Lausuntotiivistelmä 
20. Seksuaalirikollisten hoito. Lausuntotiivistelmä 
21. Edunvalvojien valvonta Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa 
22. Todisteiden luovuttaminen rikosasioissa EU:n jäsenvaltioiden välillä. 

Lausuntotiivistelmä 
23. Lapsen oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 

hyväksyminen. Lausuntotiivistelmä 
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