
Sosiaaliasiamiesten aamukahvit:
Asiamies, avustaja ja 
valtakirjalla toimiminen
9.12.2022

Salla Ritala ja Tarja Laukkanen

1



LAAVI/1433/2020
Viranomainen voi 
kieltää avustajaa 
esiintymästä 
viranomaisessa

 Hallintolain (434/2003) 12 §:ssä säädetään siitä, että hallintoasiassa saa 
käyttää asiamiestä ja avustajaa. Päämiehen on kuitenkin tultava 
henkilökohtaisesti paikalle, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.

 Työntekijä oli kieltänyt asiakkaan avustajaa C osallistumasta palaveriin, jossa 
oli tarkoitus kuulla asiakasta perheen sosiaalihuollon järjestämistä koskevassa 
asiassa.

 Asiakkaalle oli kerrottu, että hänellä ei voi olla kahta avustajaa, ja koska D oli 
ilmoitettu asiakkaan avustajaksi, ei C voinut toimia avustajana. Lisäksi kokous 
oli työntekijän  mukaan muuttunut niin kaoottiseksi ja asiakkaan sekä 
avustaja C:n käytös ollut kovaäänistä ja epäasiallista, jonka vuoksi kokous oli 
pitänyt joka tapauksessa keskeyttää.

 AVI totesi, että asianosaisella on oikeus käyttää hallintoasiassa valitsemaansa 
avustajaa, samoin kuin oikeus vaihtaa avustajaansa. Avustajien lukumäärästä, 
pätevyydestä tai oikeudesta vaihtaa avustajaa ei ole sellaista säädöstä, jonka 
nojalla viranomainen voisi asettaa rajoituksia asiassa.

Viranomainen voi kieltää avustajaa esiintymästä viranomaisessa, jos tämä on 
tehtäväänsä sopimaton. Avustajan esiintymiskiellosta on ilmoitettava 
päämiehelle ja varattava tälle tilaisuus hankkia uusi avustaja, sekä annettava 
valituskelpoinen päätös. 

 AVI:n mukaan ko. tilanne oli ollut sen kaltainen, että avustaja C:tä oli 
tosiasiallisesti kielletty esiintymästä viranomaisessa, jolloin asiassa olisi tullut 
toimia hallintolain edellyttämällä tavalla.

Ratkaisulyhennelmä: https://avi.fi/paatoslyhennelmat/kantelut#sosiaalihuolto
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EOAK/1483/2019
Valtakirjan 
edellyttäminen 
edunvalvojalta

 Asiakkaan taloudellisia asioita hoitava edunvalvoja oli tehnyt muistutuksen , 
jonka jälkeen edunvalvojaa oli pyydetty toimittamaan hoidettavasta asiasta 
yksilöity valtakirja. Lisäksi sosiaalitoimessa oli  katsottu, ettei edunvalvojalla 
ole suoraan oikeutta kaikkiin päämiestään koskeviin sosiaalihuollon tietoihin 
ilman valtakirjaa tai mahdollisesti laajennettua edunvalvontaa.

 Holhoustoimilain 89 §:n mukaan edunvalvojalla on tehtäviinsä kuuluvissa 
asioissa oikeus saada ne tiedot, joihin päämiehellä olisi itsellään oikeus, jollei 
erikseen toisin säädetä.

 EOA: Tiedonsaantioikeuden näkökulmasta jako päämiehen taloutta ja 
henkilöä koskeviin asioihin voi joissakin tilanteissa olla tulkinnanvarainen. 

Jos edunvalvojan tiedonsaantioikeus on edunvalvojan tekemää asiakirja- tai 
tietopyyntöä käsiteltäessä viranomaiselle epäselvä, sen tulee tarvittaessa 
pyytää edunvalvojaa täydentämään asiakirjapyyntöään sen selvittämiseksi, 
onko hänellä oikeus saada tieto salassa pidettävän asiakirjan sisällöstä eli 
miten pyydetyt asiakirjat tai tiedot liittyvät edunvalvojan tehtäviin.

 EOA:n mukaan viranomaisen kieltäytyessä antamasta edunvalvojalle tämän 
pyytämää päämiestä koskevaa asiakirjaa tai tietoa, tai edellyttäessä 
esimerkiksi valtakirjaa sen vuoksi, että edunvalvojalta katsotaan puuttuvan 
edustusvalta asiassa, voi edunvalvojalla olla tällaisessa tilanteessa perusteltu 
intressi saada tämä kysymys viranomaisen valituskelpoisella päätöksellä 
ratkaistuksi ja tarvittaessa valittaa päätöksestä edelleen hallinto-oikeuteen. 

Ratkaisuseloste: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/1483/201912/12/2022 3
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OKV/1219/1/2011 
Viranomaisen 
velvollisuus asian 
riittävään 
selvittämiseen

 Kantelija oli hakenut lapselleen vammaispalvelulain mukaisia palveluja. 
Kantelija ei ollut kyseisen lapsen huoltaja.

 Kunta oli ottanut hakemuksen käsiteltäväksi ja tehnyt kielteisen päätöksen, 
jonka mukaan lapsi ei ollut lain tarkoittamalla tavalla vaikeasti vammainen. 
Päätöstä ei kuitenkaan lähetetty hakijalle tiedoksi, koska hän ei ollut 
hallintolain 11 §:n mukaisesti asianosainen.

 AOKA katsoi, että kunnan olisi tullut selvittää hakijan puhevalta ja pyytää 
tarvittaessa valtakirja hakijalta.

 Mikäli hakija ei selvitä puhevaltaansa, asia jätetään pääsääntöisesti 
tutkimatta. Tällöin hakijalla on oikeus saattaa puhevaltaa koskeva päätös 
(tutkimatta jättäminen) tuomioistuimen tutkittavaksi perustuslain 21 §:n 
nojalla. Jos kunta olisi tehnyt tällaisen päätöksen, se olisi pitänyt lähettää 
hakijalle.

 AOKA katsoi, että kunta oli ratkaissut hakemuksen selvittämättä asiaa 
riittävästi. Hallintolain perusteella kunta olisi voinut poistaa päätöksen ja 
ratkaista asian uudelleen (eli selvittää puhevallan), kun päätös on perustunut 
puutteelliseen selvitykseen tai menettelyvirheeseen. Hakija oli uutta 
käsittelyä pyytänyt.

 AOKA:n toimenpide oli kunnan huomion kiinnittäminen.

Ratkaisulyhennelmä: https://oikeuskansleri.fi/-/viranomaisen-velvollisuus-asian-
riittavaan-selvittamiseen
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Kiitos!

Tämä oli vuoden viimeinen tilaisuutemme. 

Toimimme 1.1.2023 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointialueen 
sosiaali- ja potilasasiamiehinä. Viestimme alueella siitä, millaisia 
tilaisuuksia tarjoamme jatkossa.

Voit esittää meille toiveita tilaisuuksien ja koulutusten teemoista ja 
järjestämistavoista: sosiaaliasiamies@phhyky.fi
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