
Edunvalvojan hakeminen ja 

määrääminen

Jani Saarela

Johtava asiantuntija

6.5.2022



• Digi- ja väestötietovirasto (DVV) toimii nykyään holhousviranomaisena

• Suurin osa edunvalvonta-asioista tulee vireille ilmoituksella

• Kenellä tahansa on oikeus salassapitosäännösten estämättä tehdä ilmoitus 

edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä Digi- ja 

väestötietovirastolle

• Edunvalvonnan tarpeessa oleva henkilö voi tehdä myös itse hakemuksen 

edunvalvojan määräämiseksi, jos hän ymmärtää asian merkityksen

• Edunvalvojana voi toimia yksityinen henkilö tai yleinen edunvalvoja. Yleistä 

edunvalvontaa hoitavat valtion edunvalvontatoimistot ja oikeusapu- ja 

edunvalvontapiirien tekemien sopimusten nojalla yksityiset palveluntuottajat

Vireilletulo
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• Henkilölle, joka on sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, 

heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön 

valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista 

asioista

• On asioita, jotka vaativat hoitoa

• Asiat eivät hoidu asianmukaisesti muulla tavoin kuin edunvalvojan 

määräämisellä

• Kaikki edellä mainitut kohdat tulee täyttyä, jotta edunvalvoja voidaan määrätä 
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Edunvalvojan määräämisen perusteista



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

vastusta

• Edunvalvoja voidaan kuitenkin määrätä, jos vastustamiselle ei tila ja 

edunvalvonnan tarve huomioon ottaen ole riittävää aihetta.
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Edunvalvojan määräämisen perusteista



• Jos asia on tullut vireille ilmoitusasiana (ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa 

ilmeisesti olevasta henkilöstä), tällöin DVV pyytää lääkärinlausunnon, jos se ei 

ole ilmoituksen liitteenä tai mukana

• Edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevalle henkilölle varataan tilaisuus tulla 

kuulluksi kirjallisesti 

‒ Kuulemisesta voidaan luopua, jos tiedossa on, että edunvalvonnan 

tarpeessa ilmeisesti oleva henkilö ei ymmärrä asian merkitystä

• Myös läheisille varataan tilaisuus tulla kuulluksi kirjallisesti

• Muuta selvitystä, kuten esimerkiksi sosiaalitoimen lausunto, voidaan hankkia 

tarvittaessa

• Jos Digi- ja väestötietovirasto katsoo, että edunvalvonnan tarve on olemassa, 

käräjäoikeuteen tehdään hakemus edunvalvojan määräämiseksi
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Ilmoitusasiat



• Edunvalvonnan tarpeessa oleva voi hakea itselleen edunvalvojaa

• Tällöin hakijan on hankittava itse lääkärinlausunto

• Hakijaa kuullaan henkilökohtaisesti

• Digi- ja väestötietovirasto voi tehdä päätöksen edunvalvojan määräämiseksi, 

jos hakija ymmärtää edunvalvojan määräämisen merkityksen ja pyytää tiettyä 

henkilöä määrättäväksi edunvalvojakseen
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Hakemusasiat



• Valtakirja

• Edunvalvontavaltuutus

• Tilinkäyttöoikeudet

• Suomi.fi-valtuudet

• Läheisen tuki

• Läheisen edustusvalta eläke-, potilas- ja sosiaalihuollon asiakaslain perusteella

• Laskujen maksaminen erilaisten palvelujen avulla

‒ Suoramaksu

‒ E-lasku

‒ laskunmaksupalvelut

• Eläkkeen maksaminen kunnalle laitoshoitomaksun korvaukseksi

• Välitystili
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Edunvalvontaa kevyempiä keinoja
(ei tyhjentävä luettelo)
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