Valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2021
Liite: MAKSUTAULUKKO

Digi- ja väestötietoviraston julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:
II HOLHOUSTOIMEN VALVONTAPALVELUT

1. LUPA-ASIAT
Päätös holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisessa lupa-asiassa jaettavan
nettovarallisuuden mukaan:
Jaettava varallisuus
0–85 000 €
85 001–170 000 €
170 001 €–

184 €/päätös
324 €/päätös
444 €/päätös

Päätös muussa holhoustoimilain 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa 184 €/päätös
Omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen
184 €/päätös
Holhousviranomaisen suostumus eli lupa holhoustoimilain
53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä
184 €/lupa
2. TILINTARKASTUS
Holhoustoimilaissa ja edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa tarkoitettu tilintarkastus
päämiehellä tilikauden lopussa olevien bruttovarojen mukaan:
Bruttovarat
0–34 000 €
34 001–67 000 €
67 001–135 000 €
135 001–336 000 €
336 001–840 000 €
840 001 €–

52 €/tilintarkastus
97 €/tilintarkastus
146 €/tilintarkastus
240 €/tilintarkastus
354 €/tilintarkastus
454 €/tilintarkastus

Tilintarkastusmaksun määräytymisperusteena olevilla bruttovaroilla tarkoitetaan varoja tilikauden
lopussa ennen velkojen vähennystä. Varat koostuvat käteisestä rahasta, talletuksista,
arvopapereista, saatavista, kiinteistöistä, irtaimistosta, kuolinpesäosuuksista ja mahdollisista
muista varoista.
Holhoustoimilain 55 § 3 mom. tarkoittamasta yleispiirteisestä tilistä peritään edellä olevan taulukon
mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet.
Alaikäiseltä päämieheltä peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. Mikäli
samassa taloudessa asuu kolme tai useampi alaikäinen päämies, joilla on yhteinen edunvalvoja,
peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista kultakin yksi kolmasosa.
Mikäli tilikausi on vähintään kaksi vuotta, peritään viimeiseltä täydeltä vuoden ajanjaksolta taulukon
mukainen tilintarkastusmaksu ja muilta vuoden pituisilta jaksoilta yksi kolmasosa taulukon
mukaisesta tilintarkastusmaksusta. Jos tilikausi kestää alle kaksi vuotta, peritään
tilintarkastuksesta taulukon mukainen maksu, mutta kuitenkin niin, että mikäli tilikausi on puolta
vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista ainoastaan puolet.

3. DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTON PÄÄTÖKSET
Edunvalvojan tai sijaisen määräämistä koskeva päätös
holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti

123 €/päätös

Edunvalvojan tehtävää koskeva päätös holhoustoimilain
15–17 §:n mukaisesti

123 €/päätös

4. KÄRÄJÄOIKEUDELLE TEHTÄVÄT HAKEMUKSET
Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen tai edunvalvonnan
päättymiseen johtava käräjäoikeudelle tehtävä hakemus

172 €/hakemus

Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen tai edunvalvonnan
päättymiseen johtava käräjäoikeudelle tehtävä hakemus, jonka käsittely
edellyttää holhousviranomaisen läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa

344 €/hakemus

5. MUUT SUORITTEET
Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskeva päätös
edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:n mukaisesti

130 €/päätös

Edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistamista koskeva päätös
edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 28 §:n mukaisesti

97 €/päätös

Maksua ei peritä holhoustoimilain 17 b § mukaisesta selvityksestä.
Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien rekisteriselvitysten hankkimisesta aiheutuvat
lisäkustannukset Digi- ja väestötietovirasto veloittaa täysimääräisesti erikseen.

6 § Holhoussuoritteita koskevista maksuista vapautuminen
Maksua tilintarkastuksesta, käräjäoikeudelle tehtävästä hakemuksesta, edunvalvonnan
määräämisestä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti tai holhoustoimilain 15—17 §:n mukaisesta
edunvalvojan tehtävää koskevasta päätöksestä ei peritä, jos päämiehien nettotulot rahana annetut
sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 147 euroa vuodessa. Nettotuloilla
tarkoitetaan tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen tuloista ennakonpidätyksen tai
ennakonkannon mukainen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut.
8 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännös
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta
2021. Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

