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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aihe syntyi omien kiinnostusteni sekä harjoittelupaikko-

jeni pohjalta.  Suoritin opintoihin liittyvät harjoitteluni Kymenlaakson edunval-

vontatoimistossa ja maanmittauslaitoksella.  Maanmittauslaitoksella kiinnos-

tuin kiinteistöoikeudesta, ja edunvalvontatoimiston kautta sain käytännön nä-

kökulmaa kiinteistöjen omistukseen.  Opinnäytetyössä käsitellään myös 

asunto-osakkeita omaisuusmuotona ja niihin liittyviä hoitotoimia, sillä näillä on 

käytön ja hoitotoimien osalta paljon yhtäläisyyksiä kiinteistöjen kanssa.   

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitkä kiinteistöihin tai asunto-osak-

keisiin liittyvät hoitotoimenpiteet ovat edunvalvojille haasteellisia tai vieraam-

pia ja miten tämä vaikuttaa heidän työhönsä.  Halusin myös selvittää, millai-

sina edunvalvojat kokevat näiden omaisuusmuotojen hoitotoimet. 

Työn teoriaosassa perehdytään lyhyesti edunvalvontaan Suomessa sekä pää-

miesten kiinteistö- ja asunto-osakeomisuuteen ja niiden omistamiseen liittyviin 

tavanomaisimpiin toimenpiteisiin ja huomioitaviin seikkoihin.  Opinnäytetyössä 

asioita tarkastellaan pääasiassa yleisen edunvalvonnan näkökulmasta, jotta 

se parhaiten vastaisi tilaajan tarpeisiin. 

 

Tämän opinnäytetyön termistössä päämiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka tar-

vitsee apua asioidensa hoitamisessa, riippumatta siitä, onko hän vajaavaltai-

nen vai ei.  Hoidettavat asiat voivat olla taloudellisia tai henkilöä koskevia.  

Edunvalvoja taas on henkilö, joka hoitaa päämiehen asioita, olivat ne sitten ta-

loudellisia tai henkilöä koskevia.  Edunvalvoja voi olla yksityinen tai oikeus-

apu- ja edunvalvontapiirin yleinen edunvalvoja.  (Välimäki 2013, 8.)  

 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin haastattelututki-

muksena, jossa haastateltiin Kymenlaakson edunvalvontatoimiston yleisiä 

edunvalvojia.  Haastattelin kaikki Kymenlaakson edunvalvontatoimiston kuusi 

yleistä edunvalvojaa, ja haastattelut tein puolistrukturoituina teemahaastatte-

luina.  Haastattelut kävin tekemässä edunvalvontatoimistoilla Kouvolassa ja 

Kotkassa.  Pääteemoina haastatteluissa olivat päämiesten kiinteistöt ja 

asunto-osakkeet ja näihin omaisuusmuotoihin liittyvät erilaiset hoitotoimet. 
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2 EDUNVALVONTA  

Holhoustoimesta annetun lain mukaan holhoustoimen tarkoituksena on valvoa 

sellaisten henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät siihen itse kykene (HolTL 

1.4.1999/442). Tämän lain mukaan edunvalvonnan tulee myös noudattaa lie-

vimmän keinon periaatetta sekä suhteellisuusperiaatetta.  Edunvalvonnassa 

on siis käytettävä lievintä mahdollista keinoa päämiehen etujen suojelemiseksi 

sekä suhteutettava edunvalvonta päämiehen suojan tarpeeseen.  (Välimäki 

2013, 8–10.) 

 

Holhoustoimilain piiriin kuuluvat vajaavaltaiset alle 18-vuotiaat henkilöt, jotka 

kuuluvat täten lakimääräisen edunvalvonnan piiriin.  Alle 18-vuotiaiden edun-

valvojia ovat huoltajat, eikä normaalitilanteessa tästä tehdä erillistä päätöstä.  

Holhousasioiden rekisteriin alle 18-vuotiaista merkitään vain ne, joiden brutto-

varallisuus ylittää 20 000 euroa.  (Kangas 2012, 162–167.) 

 

Holhoustoimilain mukaan edunvalvoja voidaan määrätä myös sellaiselle täysi-

ikäiselle henkilölle, joka ei pysty huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan kos-

kevista asioista.  Syynä tähän voi olla esimerkiksi sairaus, henkisen toiminnan 

häiriintyminen, heikentynyt terveydentila tai jokin muu vastaava syy.  (HolTL 

8§) Tällaiset henkilöt kuuluvat määräyksenvaraisen edunvalvonnan piiriin.  

Tällöin häntä avustetaan taloudellisten asioiden hoitamisessa, ja hän säilyy oi-

keustoimikelpoisena.  Yleensä tämä on riittävää, mutta päämiehen toiminta-

kelpoisuutta voidaan kuitenkin tarpeen vaatiessa rajoittaa.  Äärimmäisenä kei-

nona hänet voidaan julistaa vajaavaltaiseksi.  (Kangas 2012, 167–171.) 

 

Edunvalvonta käsitetään yleisesti taloudellisten asioiden hoitamiseksi.  Edun-

valvoja voi kuitenkin päättää myös henkilöä koskevista asioista, mikäli se si-

sältyy edunvalvontatehtävään. Henkilöä koskevien asioiden hoitaminen edel-

lyttää siis erillistä määräystä.  Näihin eivät kuitenkaan koskaan kuulu koroste-

tun henkilökohtaiset asiat, kuten esimerkiksi suostumus avioliittoon tai isyyden 

tunnustaminen. (Tornberg & Kuuliala 2015, 406–408.)  

 

Edunvalvojan voi määrätä tuomioistuin ja erityistapauksessa maistraatti.  Hol-

houstoimilaki ei määrittele sitä, kenet voidaan määrätä edunvalvojaksi täysi-
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ikäiselle henkilölle, kunhan hänet voidaan katsoa tehtävään sopivaksi.  Edun-

valvojaksi määrättävän tulee kuitenkin antaa suostumuksensa asiaan, eli vas-

toin tahtoa ketään ei voida määrätä edunvalvojaksi.  Edunvalvojana voi toimia 

esimerkiksi joku päämiehen läheisistä tai oikeusapu- ja edunvalvontapiirin 

yleinen edunvalvoja.  (Tornberg & Kuuliala 2015.) 

 

 

2.1 Edunvalvontaa koskeva lainsäädäntö 

Keskiajalta lähtien henkilön holhousta on pidetty suvun omaan piiriin kuulu-

vana asiana.  Lapsi on aina ollut vajaavaltainen ja siten ikänsä takia holhouk-

sen alainen. Myös naisten asemaa on ennen rajoitettu voimakkaasti.  Läpi 

koko edunvalvonnan ja holhouksen historian keskeisessä asemassa ovat ol-

leet perhe ja suku.  Lähiomaiset ovat olleet aina avainasemassa määriteltä-

essä henkilön avuntarvetta ja holhouksen välttämättömyyttä.  Keskiajan loppu-

puolella holhousjärjestelmään otettiin ensimmäistä kertaa mukaan julkinen vi-

ranomainen.  Tämä Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki antoi pormestarille ja 

raadille oikeuden määrätä holhooja orvoille alaikäisille, ja samalla holhooja 

asetettiin tilivelvolliseksi.  (Roiko-Jokela 2006, 25–27.) 

 

Vuonna 1734 säädetyssä laissa korostettiin edelleen perheen ja suvun ase-

maa sijoittamalla holhousta koskevat asiat perintökaareen.  Tuomioistuimilla 

oli tällöin kuitenkin valta valvoa sukulaisten tilivelvollisuutta.  Vuoden 1898 hol-

houslain myötä holhouksen valvonta siirtyi suvulta ja perheeltä kokonaan vi-

ranomaisille.  (Välimäki 2013, 4–5.) 

 

1.12.1999 voimaan tuli nykyinen laki holhoustoimesta (442/1999).  Se kumosi 

sitä ennen lähes sata vuotta voimassa olleen holhouslain (34/1898).  Uusim-

pana uudistuksena vuonna 2007 säädettiin edunvalvontavaltuutusta koskeva 

laki (EVVL 648/2007), jolloin myös nykyistä lakia tarkennettiin.  Edunvalvonta-

valtuutusta koskevan lain katsotaan tukevan henkilön itsemääräämisoikeutta, 

kun hän voi itse ennen edunvalvonnan alkamista järjestää asioidensa hoitami-

sen, ja päättää kuka hänen asioitaan tulee hoitamaan. (Välimäki 2013, 4–7.)   
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2.2 Päämiehen omaisuuden hoitaminen 

Holhoustoimilaissa säädetään, että edunvalvojan tulee hoitaa päämiehensä 

omaisuutta siten, että se ja siitä mahdollisesti saatava tuotto pystytään käyttä-

mään päämiehen hyödyksi.  Hoitotoimet tulee suunnitella ja tehdä niin, että ne 

täyttävät päämiehen henkilökohtaiset tarpeet.  Omaisuudenhoidossa tulee 

huomioida myös päämiehen itsemääräämisoikeus.  Jos päämies pystyy toimi-

maan itse, edunvalvojan tulee tukea häntä.  Jos taas päämies ei kykene toimi-

maan itse, mutta ymmärtää kuitenkin asian merkityksen, on edunvalvojan 

kuultava päämiestä merkityksellisissä päätöksissä.  Jos päämies ei terveyden-

tilansa takia enää ymmärrä asian merkitystä, tulee edunvalvojan mahdolli-

suuksiensa mukaan pohtia, miten hän olisi asian vielä ymmärtäessään toimi-

nut.  (Välimäki 2013, 83–84.)  

 

Omaisuudenhoidossa on yleisesti vallinnut turvaava ja säilyttävä ilmapiiri.  

Tämä ilmenee selvästi esimerkiksi holhoustoimilain 39 pykälästä, jossa sää-

detään tarkemmin päämiehen omaisuuden hoitamisesta.  Kyseisestä lainkoh-

dasta ilmenee, että edunvalvojan tulee säilyttää päämiehen nykyisiä tai tulevia 

tarpeita varten sellainen omaisuus, jota päämies tarvitsee asumiseensa tai 

elinkeinon harjoittamiseen tai jolla on hänelle erityistä arvoa.  Päämiehen ela-

tus tulee myös kustantaa hänen omista varoistaan.  Asunto-omaisuuden reali-

sointi tähän tarkoitukseen tulee olla kuitenkin viimeinen keino.  Sellainen 

omaisuus, jota päämies ei tarvitse asumiseensa tai elatukseensa tulee sijoit-

taa turvallisella ja tuottavalla tavalla.  (Välimäki 2013, 85–87.) 

 

Edunvalvojan tehtävä voi päättyä edunvalvojalle annetun määräyksen lakkaa-

miseen, päämiehen kuolemaan, edunvalvojan tehtävästä vapauttamiseen tai 

siihen, että päämies täyttää 18 vuotta (HolTL 17§).  Kun edunvalvojan tehtävä 

lakkaa, hän on velvollinen luovuttamaan hoitamansa omaisuuden sen omista-

jalle.   Jos päämies on kuollut, omaisuus luovutetaan kuolinpesälle.  Jos pää-

mies on täysivaltainen, eikä hänelle ole määrätty toista edunvalvojaa, omai-

suus tulee luovuttaa hänen vallittavakseen, jos taas päämiehelle on määrätty 

toinen edunvalvoja, kuuluu omaisuus luovuttaa tämän vallintaan.  (Välimäki 

2008, 129.) 
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2.3 Edunvalvojan toiminnan valvonta 

Laissa holhoustoimesta säädetään, että edunvalvojan toimintaa valvotaan hol-

housviranomaisen toimesta.  Tämä valvonta koskee sekä yksityisiä että yleisiä 

edunvalvojia.  Edunvalvojan toiminnan valvojana toimii päämiehen kotikunnan 

holhousviranomainen.  (HolTL, 46§.) 

 

Edunvalvoja ei voi tehdä mitä tahansa oikeustoimia päämiehen puolesta ilman 

lupaa.  Edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan tiettyihin holhoustoimilain 34 

§:ssä mainittuihin toimenpiteisiin.  Nämä kyseisessä pykälässä luetteloidut toi-

menpiteet ovat sellaisia, jotka ovat päämiehen kannalta merkittäviä tai jotka 

voivat olla riskialttiita.  Luvanvaraisuudella pyritään siihen, että päämiehen 

omaisuudelle ei aiheutettaisi vahinkoa.  Lupa tulee hakea etukäteen, mutta se 

voidaan myöntää myös takautuvasti.  Kiinteistöihin ja asunto-osakkeisiin 

näistä luvanvaraisista toimenpiteistä läheisimmin liittyvät kiinteistön tai asunto-

osakkeiden ostaminen ja myyminen, panttioikeuden muodostaminen, vuokra-

oikeuden luovuttaminen pidemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi sekä met-

sän ja maa-aineksen kauppa.   (Tornberg & Kuuliala 2015, 581–618.)  

 

Päämiehen oma etu on prioriteetti, jonka kannalta maistraatin tulee lupahar-

kinnassaan pohtia oikeustoimea.  Jos oikeustoimi ei ole päämiehen edun mu-

kainen, tulee lupahakemus hylätä.  Oikeusasiamiehelle tulevissa edunvalvon-

takanteluissa kyseenalaistetaan usein lupaharkinnan asianmukaisuus.  Nämä 

kantelut koskevat esimerkiksi sitä, onko lupaviranomainen selvittänyt kaupan 

kohteen käypää arvoa riittävän huolellisesti.  (Sarja 2012.) 

 

Päämiehen omaisuuden lahjoittamista ei myöskään katsota holhoustoimi-

laissa päämiehen edun mukaiseksi.  Edunvalvoja ei voi edes maistraatin lu-

valla lahjoittaa päämiehensä omaisuutta.  Kielto ei kuitenkaan koske tavan-

omaisia ja merkitykseltään vähäisiä lahjoja esimerkiksi päämiehen läheisten 

merkkipäivinä.  Tällainen muistaminen voi olla päämiehelle hyvin tärkeää, ja 

hänelle tulee se mahdollisuuksien rajoissa sallia.  (Sarja 2011.) 

 

Omaisuuden lahjoittamisessa korostetaan tarkkaa harkintaa, vaikka kyseessä 

olisikin suhteellisen arvoton koti-irtaimisto.  Edunvalvojan tulee tällaisissa ta-
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pauksissa pyrkiä selvittämään päämiehen mielipide tavaroiden lahjoittami-

sesta, vaikka se ei asiassa välttämättä ratkaiseva olekaan. (AOA Dnro 

168/4/06. 2007.) 

 

Kun edunvalvonta alkaa, edunvalvojan tulee kolmen kuukauden kuluessa 

edunvalvonnan alkamisesta toimittaa omaisuusluettelo holhousviranomaiselle.  

Luettelon tulee sisältää ne päämiehen varat ja velat, jotka ovat edunvalvojan 

hoidettavana.  Luettelossa ilmoitetaan myös sellainen omaisuus, joka jää pää-

miehen vallintaan.  Myös sellainen päämiehen myöhemmin saama omaisuus, 

joka tulee edunvalvojan hoidettavaksi, pitää ilmoittaa holhousviranomaiselle 

kuukauden kuluessa saantopäivästä.  Tällainen omaisuus voi olla esimerkiksi 

perintö.  (HolTL luku 6.) 

 

Edunvalvojan toiminnan valvontaan kuuluu myös tilivelvollisuus.  Päämiehen 

päivittäisistä taloudenhoitoasioista kertyy kirjanpitoaineisto, josta muodoste-

taan vuosittain vuositili.  Edunvalvoja allekirjoittaa valmiin vuositilin, ja se toi-

mitetaan holhoustoimilain mukaisesti maistraattiin tarkastettavaksi.  Vuositiliin 

liitetään tarvittavat liitteet ja kirjataan yleiskatsaus vuoden aikana tapahtu-

neista muutoksista varallisuudessa.  Kun edunvalvonta päättyy, tulee edunval-

vojan toimittaa päätöstili viivytyksettä maistraattiin. (Oikeusministeriö 2016.)    

 

 

3 KYMENLAAKSON EDUNVALVONTATOIMISTO 

Kymenlaakson edunvalvontatoimisto kuuluu Kanta-Hämeen, Lappeenrannan 

ja Päijät-Hämeen edunvalvontatoimistojen kanssa Kaakkois-Suomen oikeus-

apu- ja edunvalvontapiiriin.  Kymenlaakson edunvalvontatoimiston vastuualu-

eeseen kuuluvat Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä Iitin, Miehikkä-

län, Pyhtään ja Virolahden kunnat.  Tämä tuli voimaan 1.10.2016, kun oikeus-

ministeriön asetus oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä, oikeusaputoimistojen 

ja edunvalvontatoimistojen toimipaikoista sekä kunnista, joiden edunvalvonta-

palveluista oikeusapu- ja edunvalvontapiiri vastaa (608/2016) astui voimaan.    

 

Kymenlaakson edunvalvontatoimistolla on toimipaikat Kouvolassa ja Kot-

kassa.  Johtavan yleisen edunvalvojan lisäksi toimistoilla työskentelee viisi 
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muuta yleistä edunvalvojaa sekä edunvalvontasihteereitä. Henkilöstö on ja-

kautunut toimipaikkojen välillä niin, että Kouvolan Oikeus- ja poliisitalolla on 

toimipaikka kolmella edunvalvojalla ja heidän sihteereillään ja Kotkassa Val-

tion virastotalossa työskentelee johtavan yleisen edunvalvojan lisäksi kaksi 

yleistä edunvalvojaa sihteereineen.  (Oikeusministeriö 2018.) 

 

Päämiehiä Kymenlaakson edunvalvontatoimistolla on 1 531 (Tilanne 

2.10.2018), ja heidät on jaettu mahdollisimman tasaisesti edunvalvojien kes-

ken.  Päämiehistä 160:llä on omistuksessaan yhteensä 254 kiinteistöä, eli yksi 

päämies voi omistaa useampia kiinteistöjä.  Näistä kiinteistöistä suurin osa on 

asuinkiinteistöjä, joita on 94 kappaletta.  Seuraavaksi eniten on metsäkiinteis-

töjä, joita on 50 kappaletta.  Vapaa-ajan kiinteistöjä on 42 kappaletta.  Maata-

louskiinteistöjä on 22 ja muiksi kiinteistöiksi luokiteltavia 46 kappaletta.  Nämä 

muuksi kiinteistöksi luokitellut ovat tyhjiä tontteja, joutomaata tai muita vastaa-

via vähempiarvoisia kiinteistöjä.  Asunto-osakkeen omistaa 143 päämiestä.  

Nämä ovat pääasiassa kerros- ja rivitalohuoneistoja.  (Roos-Kymäläinen 

2018.) 

  

Päämiesten lukumäärä toimistolla on ollut nousussa viime vuosina.  Vuoden 

2015 lopussa Kymenlaakson edunvalvontatoimistolla oli 1 266 voimassa ole-

vaa edunvalvontapäätöstä, kun niitä 2.10.2018 oli jo 1 531.  Lisäys päämies-

määrässä on ollut vuosittain tällä aikavälillä n. 100.  Edunvalvontapäätöksiä 

päättyy vuosittain melko tasaisesti, n. 160 vuodessa, kun taas uusia edunval-

vontapäätöksiä on tullut joka vuosi enemmän.  (Roos-Kymäläinen 2018.) 

 

Päämiesten lukumäärä nousee, ja varsinkin nuorten aikuisten tarve edunval-

vonnalle on kasvanut.  Suurimpana syynä nuorten edunvalvonnalle ovat 

päihde- tai mielenterveysongelmat, joiden takia omista asioista ei enää pys-

tytä huolehtimaan.  Ennen tällaiset henkilöt saattoivat olla sosiaalitoimistolla 

välitystiliasiakkaina, mutta nykyisin heidän raha-asioidensa hoito on siirtynyt 

edunvalvontaan, mikä omalta osaltaan lisää päämiesten määrää.  (Mäkelin 

2018, 4–5.) 
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4 KIINTEISTÖOMAISUUS 

Kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä kiinteistörekisteriin merkittyä maanomistuk-

sen yksikköä.  Kiinteistöön kuuluvat maa-alueen lisäksi osuudet yhteisiin alu-

eisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä sille kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityi-

set erityiset etuudet. (Kiinteistönmuodostamislaki 12.4.1995/554.) 

 

Kiinteistö on useimmiten tila tai tontti, ja sen yksilöintiin käytetään kiinteistö-

tunnusta.  Kiinteistön omistusoikeus voi kohdistua myös määräosaan, joka on 

suhteellinen osa kiinteistöstä, esimerkiksi 1/5.  Tällaisella osuudella ei ole fyy-

sisiä rajoja ennen kiinteistötoimitusta, kuten halkomista.  Kiinteistöomaisuus 

voi olla myös määräala, jolle on määritelty rajat.  Siitä muodostuu oma kiinteis-

tönsä lohkomistoimituksen jälkeen, jolloin se saa oman kiinteistötunnuksensa.  

(Kasso 2010, 3–4.) 

 

Kiinteistön myyminen, kuten myös hankkiminen vastiketta vastaan tai vaihto, 

ovat holhoustoimilain 34 pykälässä mainittuja luvanvaraisia toimenpiteitä ja 

edellyttävät edunvalvojalta maistraatin lupaa.  Kiinteistön käyttäminen velan 

vakuutena ja siihen liittyvä kiinteistön panttaus on myös luvanvaraista.  Kiinni-

tyksen vahvistamiseen ei sinällään lupaa tarvita, mutta panttikirjan luovuttami-

seen velkojalle tarvitaan.  (Kangas 2012, 181–183.) 

 

Jos päämies haluaa ja on kykenevä asumaan kiinteistöllä eikä hänen taloudel-

linen tilanteensa edellytä kiinteistön realisointia, on päämiehen edun mukaista 

ja hänen henkilökohtaisia tarpeitaan tyydyttävää, että hän saa asua omista-

mallaan kiinteistöllä.  Näin toteutuu holhoustoimilain 37 §:n mukainen päämie-

hen henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttäminen käyttäen hänen olemassa ole-

vaa varallisuuttaan.  (Oikeusministeriö 2016.)  

 

 

4.1 Kiinteistön myyminen 

Mikäli päämies ei tarvitse kiinteistöä omaan käyttöönsä, tulee edunvalvojan 

harkittavaksi kiinteistön myynti tai vuokraaminen.  Kiinteistön myynnistä pää-

tettäessä edunvalvojan tulee kuunnella päämiehen tahtoa, jos hän on sellai-
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sessa kunnossa, että kykenee asian ymmärtämään.  Muun kuin asuinkiinteis-

tön realisointi voi tulla kysymykseen myös silloin, kun päämies tarvitsee varoja 

asumisensa järjestämiseen tai elatukseensa.  (Oikeusministeriö 2016.) 

 

Maakaari (12.4.1995/540) edellyttää kiinteistön kaupassa määrämuotoista kir-

jallista sopimusta, eikä muunlainen sopimus ole sitova.  Myyjän ja ostajan tai 

heidän edustajiensa on allekirjoitettava kauppakirja kaupanvahvistajan läsnä 

ollessa.  Kiinteistön kauppa voidaan kuitenkin tehdä myös ilman kaupanvah-

vistajaa, jos kaupantekokanavana käytetään verkossa toimivaa sähköistä kau-

pankäyntijärjestelmää. 

 

Koska kiinteistön myynti on luvanvarainen oikeustoimi, edunvalvoja voi vetäy-

tyä kaupasta niin kauan, kunnes lupapäätös maistraatilta on saatu.  Oi-

keusasiamiehen ratkaisussa Dnro 783/4/04 edunvalvoja olisi voinut ottaa vas-

taan korkeammat tarjoukset kiinteistöstä ja tiedustella päämiehen mielipidettä, 

vaikka lupaprosessi oli jo vireillä.  Tarvittaessa edunvalvoja olisi voinut peruut-

taa hakemuksen ja laatia uuden.  Koska edunvalvoja ei näin menetellyt, hä-

nen katsottiin toimineen vastoin päämiehensä taloudellista etua hyväksyes-

sään hinnaltaan alemman tarjouksen. (AOA Dnro 783/4/04. 2006.) 

 

 

4.2 Kiinteistön vuokraaminen 

Kiinteistö tai sen osa voidaan vuokrata määräajaksi tai toistaiseksi vastiketta 

vastaan, jolloin käyttöoikeus luovutetaan vuokraajalle.  Tällaista sopimusta 

kutsutaan maanvuokrasopimukseksi, ja siihen sovelletaan maanvuokralakia 

(258/1966).  Maanvuokralain tuntemia vuokratyyppejä on viisi.  Tontinvuokra-

oikeus ja muun asuntoalueen vuokra liittyvät asumistarkoituksessa vuokrat-

tuun kiinteistöön, ja rakennetun viljelmän vuokra sekä maatalousmaan vuokra 

tulevat kysymykseen, kun on kyse maatalouden tarkoituksiin vuokratusta kiin-

teistöstä, kuten peltomaasta.  Muu maanvuokra kattaa muut kuin edellä maini-

tut tarkoitukset.  Nämä vuokratyypit vaikuttavat mm. vuokra-aikojen enimmäis-

pituuksiin.  Kun pohditaan, mihin vuokratyyppiin vuokrasopimus kuuluu, tulee 

päätöksessä huomioida maa-alueen pääasiallinen merkitys vuokraajalle.  

(Saarnilehto 2006, 10–12.) 
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Kiinteistön kauppa on tehtävä määrämuodossa, kun taas kiinteistön vuokraoi-

keuden kaupassa ei ole ehdotonta vaatimusta kirjallisesta sopimuksesta tai 

kaupanvahvistajasta.  Kirjallisen sopimuksen teko on toki suositeltavaa.  

Maanvuokraoikeus tulee olla kirjattuna kiinteistölle erityisenä oikeutena.  Jos 

vuokraoikeus on sellainen, että se voidaan maanomistajaa kuulematta siirtää, 

tulee luovutus kirjata.  (Kasso 2010, 37–50.)   

 

Jos päämiehen kiinteistö vuokrataan pidemmäksi ajaksi kuin viideksi vuo-

deksi, vaaditaan siihen maistraatin lupa.  Lyhyeen, määräaikaiseen sopimuk-

seen lupaa ei tarvita.  Huomioitava seikka on kuitenkin se, että jos päämies on 

alaikäinen, ei kiinteistöä saa ilman lupaa vuokrata pidemmäksi ajaksi kuin 

vuodeksi päämiehen täysi-ikäisyyden alkamisesta.  (Kangas 2012, 183.) 

 

 

4.3 Metsäkiinteistön hoito 

Metsäkiinteistö on usein suuri omaisuuserä, ja sen hyvään hoitoon tulisi kiin-

nittää huomiota arvon säilyttämiseksi.  Apuna metsänhoidon suunnittelussa on 

tilalle tehty ajantasainen metsäsuunnitelma.  Suunnitelma pitää sisällään pal-

jon tietoa metsän nykytilasta, mutta myös kehitysennusteen ja ehdotetut met-

sänhoitotyöt kustannuksineen, sekä hakkuutyöt ja arvioidut puunmyyntitulot.  

Metsänhoitosuunnitelma ei velvoita metsänomistajaa suorittamaan ehdotettuja 

hoitotöitä tai hakkuita.  Metsäsuunnitelmaan kirjatut hakkuut perustuvat kestä-

vään metsätalouteen, mutta metsänomistajan on myös mahdollista vaikuttaa 

hakkuuohjelmaan valitsemalla suurin mahdollinen metsänhoidollinen hakkuu-

määrä.  Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun on tiedossa suuria in-

vestointeja tai velkoja.  Uusien laskelmien tekeminen vanhojen pohjalta on ny-

kyisin helppoa, ja suunnitelman pitäminen ajan tasalla on siten suhteellisen 

mutkatonta.  Metsäsuunnitelmia laativat esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten 

suunnittelijat.  (Metsäkustannus 2017, 229–244.)     

 

Metsäkiinteistöjen hoidossa edunvalvojaa helpottaa, jos metsänhoitosuunni-

telma on hyväksytetty maistraatissa.  Arkiseen omaisuudenhoitoon suunnitel-

malla ei ole suurta vaikutusta, eikä siitä poikkeamisesta tule seuraamuksia.  

Suunnitelman merkitys kuitenkin korostuu silloin, kun kiinteistöllä on tarkoitus 

tehdä holhoustoimilain 34 §:n mukaisia luvanvaraisia oikeustoimia.  Tällaisia 
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ovat esimerkiksi metsän tai maa-aineksen myynti.  Jos esimerkiksi puun 

myynti tapahtuu hyväksytyn suunnitelman mukaan, ei maistraatin lupaa tar-

vitse hakea erikseen joka kerralle.  (Välimäki 2013, 88.) 

 

Metsänomistajan kiinteistö voi myös olla osakaskiinteistönä yhteismetsässä.  

Tällöin metsänomistaja on yhteismetsän osakas.  Yhteismetsään kuuluvaa 

aluetta käytetään pääasiassa kestävän metsätalouden harjoittamiseen osak-

kaiden hyväksi.  Yhteismetsän osakkaat muodostavat osakaskunnan, jossa 

päätösvaltaa käyttävät osakaskunnan kokous, hoitokunta ja toimitsija.  Yhteis-

metsä voi jakaa osakkailleen tilikaudelta muodostuvaa ylijäämää, mikä jae-

taan osakkaille heidän yhteismetsäosuuksiensa suhteessa.  (Yhteismetsälaki 

14.2.2003/109.) 

 

Metsäkiinteistön hoito ja metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut olivat esillä ta-

pauksessa, jossa edunvalvoja noudatti metsänhoitoyhdistyksen tekemää met-

sänhoitosuunnitelmaa ja myi hakkuuoikeuden päätehakkuukypsään metsään.  

Kyseisessä tapauksessa päämies oli vanha ja muistisairas, joten häntä ei 

voitu kuulla asiassa.  Toimenpiteen kyseenalaistivat päämiehen sukulaiset, 

joiden mielestä hakkuut olivat päämiehen arvojen vastaisia.  Metsäsuunnitel-

massa hakkuut perusteltiin puuston korkealla iällä ja tulevaisuudessa tapahtu-

valla arvon alenemisella.  Tällaisessa tapauksessa ei kuitenkaan voida katsoa 

edunvalvojan toimineen vastoin ohjeistusta, sillä hän ei laiminlyönyt yhteistoi-

mintavelvoitetta ja toimi omaisuudenhoitosuunnitelman mukaisesti taatakseen 

omaisuuden arvon säilymisen.  (Saavalainen 2017.) 

 

 

4.4 Kiinteistöjen verotus 

Se, joka omistaa kiinteistön, on velvollinen maksamaan siitä veroa.  Kiinteistö-

veron määrä määräytyy kiinteistön arvon mukaan, johon lasketaan maapohja 

ja rakennukset.  Rakennusten arvoon vaikuttavat rakennusten ominaisuudet ja 

maapohjan arvoon pinta-ala ja maatyyppi.  Veron määrä lasketaan siten, että 

kiinteistön arvo kerrotaan sen sijaintikunnan määräämällä kiinteistöveropro-

sentilla. (Kiinteistövero 2018.) 
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Pelkästä metsätilasta ei makseta kiinteistöveroa, mutta veroa maksetaan kui-

tenkin samalla kiinteistöllä olevista rakennuksista ja tonttimaasta.  Metsäkiin-

teistöä verotetaan siitä saatujen tulojen mukaan.  Metsäkiinteistöstä saatavaa 

tuloa voivat olla esimerkiksi puun tai maa-aineksen myyntitulot, vakuutuskor-

vaukset, metsätalouden tuet tai vuokratulot.  Tulot verotetaan metsätalouden 

pääomatulona, muuna pääomatulona, maatalouden tulona tai elinkeinotoimin-

nan tulona. (Metsä 2018.) 

 

Jos metsänomistaja on arvonlisäverovelvollinen, hänen myymänsä tuotteet ja 

palvelut ovat arvonlisäverollisia.  Tällaisia ovat esimerkiksi puut, klapit tai met-

sänhoitotyöt.  Arvonlisäverovelvolliseksi tulee ilmoittautua, jos metsätalou-

desta saatavat vuositulot ovat 10 000 euroa tai enemmän.  Vaikka tuloja olisi 

alle 10 000 euroa, metsänomistaja voi silti hakeutua arvonlisäverovelvol-

liseksi.  Arvonlisäverovelvollisuudella on merkitystä vähennyksiä kirjattaessa.  

Jos metsänomistaja on arvonlisäverovelvollinen vähennykset kirjataan ilman 

arvonlisäveroa, kun taas metsänomistaja, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, 

kirjaa vähennykset arvonlisäveroineen.  (Jauhiainen 2017.) 

 

Metsänomistaja on oikeutettu vähentämään verotuksessa kaikki metsätalou-

den harjoittamisesta johtuvat metsänhoitokulut.  Menot voi vähentää, vaikka 

kyseisenä vuonna ei olisikaan saanut metsästään tuloa.  Tällaisia vähennettä-

viä menoja ovat esimerkiksi metsänhoitomaksu, metsävakuutukset, metsän-

hoitosuunnitelmasta syntyvät kulut, metsänhoitotöihin liittyvät matkakulut, met-

sän uudistamisesta ja hoitamisesta aiheutuvat kulut sekä työvälinekulut.  

(Huovinen 2018, 12–16.) 

 

 

4.5 Kiinteistöjen vakuuttaminen 

Asuinkiinteistöillä vakuutuksena on yleisimmin kotivakuutus.  Kotivakuutus 

kattaa sekä koti-irtaimiston että kiinteistöllä olevat rakennukset.  Vakuutuksen 

laajuudesta luonnollisesti riippuu se, millaisia vahinkoja siitä voidaan korvata.  

Kotivakuutuksissa olevien rajoitusehtojen ulkopuolelle jääviä vahinkoja ei kor-

vata.  (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2018.) 
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Metsien vakuuttaminen kuuluu riskienhallintaan ja turvaa metsänomistajan va-

rallisuutta vahingon sattuessa.  Vakuutuksella voi turvata metsäomaisuutta 

esimerkiksi myrskyn, lumituhojen, myyrätuhojen, hyönteistuhojen tai metsäpa-

lon varalta.  Kuitenkaan aivan kaikkeen ei voi vakuutuksellakaan varautua.  

Tällainen vakuutuksen ulkopuolelle jäävä riski on esimerkiksi juurikäävän ai-

heuttama puiden lahoaminen ja siitä johtuva puun arvon aleneminen.  (Metsä-

kustannus 2017, 256–258.) 

 

Vakuutuksen hinta riippuu siitä, kuinka laaja vakuutus metsälle halutaan ottaa, 

kuinka suuri on omavastuun osuus, ja mitkä ovat enimmäiskorvausrajat esi-

merkiksi myrskytuhoja korvattaessa.  Vahingon sattuessa metsäasiantuntija 

määrittelee puustolle aiheutuneen vahingon suuruuden.  Metsävakuutuksesta 

saatavat korvaukset kuuluvat metsäverotuksessa verotettavaan tuloon, ja ne 

tulee ilmoittaa veroilmoituksessa tulon saantivuonna.  Metsävakuutuksen kulut 

saa vähentää verotuksessa.  (Lehto-Isokoski 2016.) 

  

 

5 ASUNTO-OSAKEOMAISUUS 

Asunto-osakkeella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön osaketta, joka yksinään tai 

toisten osakkeiden kanssa oikeuttaa hallinnoimaan määrättyä huoneistoa tai 

jotakin muuta tiettyä osaa yhtiön rakennuksessa tai kiinteistössä.  Osakehuo-

neisto taas on sellainen osa rakennuksessa, jota osakkeet oikeuttavat hallin-

noimaan.  (AsOyL 22.12.2009/1599, 1. luku.) 

 

Kun asunto-osakeyhtiön rakennus valmistuu, huoneistot luovutetaan ensim-

mäistä kertaa osakkaille.  Tästä lähtien osakas voi lain suomin oikeuksin hal-

lita huoneistoaan, kuten esimerkiksi myydä tai vuokrata sen.  Osakas ei tar-

vitse lupaa tähän, ellei asiaa ole asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai 

laissa kielletty.  Jos huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään, saa 

uusi osakas hallintaoikeuden siitä lähtien, kun taloyhtiölle on ilmoitettu uu-

desta omistajasta vastikkeen maksua varten. (Kasso 2014, 30–34.) 

 

Asuinhuoneistojen lisäksi asunto-osakeyhtiöihin kuuluu yhtiön hallinnassa ole-

via tiloja, kuten käytävät, kellari tai pesutupa.  Pääosin tällaiset tilat ovat osak-

keenomistajia varten, ja niiden ylläpidosta maksetaan vastikerahoituksella.  
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Yhtiövastikkeen maksaminen kuuluu osakkeenomistajan velvollisuuksiin, ja 

sen määrä perustuu useimmiten osakelukumäärään tai huoneiston pinta-

alaan.  Vastiketta on velvollinen maksamaan, vaikka ei käyttäisikään osake-

huoneistoa, tai se olisi vuokrattuna. (Kasso 2014, luku 2.) 

 

Perusperiaatteena asunto-osakeomaisuuden hoidossa on se, että sitä tulee 

hoitaa niin, että se ja siitä saatava tuotto voidaan käyttää päämiehen henkilö-

kohtaisiin tarpeisiin.  Asunto-osakkeen käyttöä päämiehen omana asuntona 

tämä tukee, mikäli asunto on sellainen, että päämies kykenee asumaan siinä 

itsenäisesti ja se on hänen taloudellisessa tilanteessaan mahdollista.  Edun-

valvojan tulee myös säilyttää asunto tilanteessa, jossa päämies myöhemmin 

tarvitsee sitä, esimerkiksi palatessaan asumaan siihen hoitolaitosjakson jäl-

keen.  (Oikeusministeriö 2016, 33.) 

 

 

5.1 Asunto-osakkeen myyminen 

Jos päämies ei tarvitse asuntoa omaan käyttöönsä, tulee harkittavaksi asun-

non myyminen.  Asunto-osakkeiden myyminen on holhoustoimilain 34 pykälän 

mukainen luvanvarainen oikeustoimi.  Edunvalvoja ei siis saa myydä päämie-

hen asunto-osakkeita ilman holhousviranomaisen lupaa.  Myös päämiestä tu-

lee kuulla asiassa, jos hän kykenee ymmärtämään asian.  Jos asunto on en-

nen myyntiä ollut päämiehen omassa asuinkäytössä, tulee huolehtia myös 

asunnon tyhjentämisestä ja siellä olevan irtaimiston kohtalosta. (Oikeusminis-

teriö 2016.) 

 

Edunvalvojan toimintaa päämiehen asunnon myynnissä on tutkittu eduskun-

nan oikeusasiamiehen ratkaisussa Dnro 3767/4/08.  Edunvalvoja oli tiedustel-

lut päämiehen kantaa asunnon myyntiin, ja hän oli hyväksynyt sen.  Edunval-

voja oli hakenut maistraatilta lupaa asunnon myyntiä varten, ja saanut myön-

teisen päätöksen.  Kauppa oli kuitenkin tehty ennen päätöksen tuloa lainvoi-

maiseksi.  Oikeusasiamies arvioi, että tässä tapauksessa lainvoimaiseksi tulon 

odottaminen olisi ollut päämiehelle vahingollista, jos kaupasta pidättäytyminen 

olisi aiheuttanut ostajan menettämisen. (EOA Dnro 3767/4/08. 2010.) 
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Toisessa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisussa (Dnro 973/2/10) on 

otettu kantaa siihen, onko edunvalvoja asianmukaisesti tiedustellut päämie-

hensä kantaa asunnon myyntiin.  Edunvalvojan tulisi kuulla päämiehen mieli-

pidettä koskien asunnon myyntiä, ja koska hän ei ollut näin menetellyt, edus-

kunnan oikeusasiamies katsoi edunvalvojan laiminlyöneen yhteistoimintavel-

vollisuuttaan.  Edunvalvoja oli jättänyt kuulematta päämiestä, sillä hänen käsi-

tyksensä mukaan päämies ei ollut kykenevä ymmärtämään asiaa.  Edunvalvo-

jan toimintaa tapauksessa ei voida kuitenkaan pitää erityisen moitittavana, 

sillä laki on tulkinnanvarainen niiltä osin, miten edunvalvojan olisi varmistut-

tava päämiehen ymmärryksen tasosta.  Kyseisessä tapauksessa asunnon 

myyntiin olisi myös todennäköisesti päädytty päämiehen vastustuksesta huoli-

matta.  (EOA Dnro 973/2/10. 2011.) 

 

 

5.2 Asunto-osakkeiden kunnossapito 

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään, että kunnossapidosta vastaa yhtiö siltä 

osin, kuin vastuu ei kuulu osakkeenomistajalle.  Osakkeenomistajan vastuu-

alueeseen kuuluvat osakehuoneiston sisäosat.  Omistajan tulee hoitaa huo-

neistoa huolellisesti, ja hänen on varmistettava ettei omilla mahdollisesti teke-

millään kunnossapitotöillä vahingoita yhtiön vastuulla olevia rakennuksen osia.  

(AsOyL, 4. luku.)   

 

Asunto-osakeyhtiössä korkeinta päätösvaltaa käyttävä osakkeenomistajien 

yhtiökokous on toimielin, joka päättää asunto-osakeyhtiön kunnossapitoa kos-

kevista asioista siinä tapauksessa, että toimenpide on laaja, olennainen ja vai-

kuttaa asumiskustannuksiin.  Hallitus voi päättää pienemmistä kunnossapi-

toon liittyvistä seikoista. Kaikki osakkeenomistajat on velvoitettu rahoittamaan 

yhtiökokouksen yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä päättämää uudistusta.  

(Kasso 2014, luku 2.) 

 

 

5.3 Asuinhuoneiston vuokraaminen 

Mikäli päämies ei itse tarvitse asuntoa käyttöönsä, jää edunvalvojan ratkaista-

vaksi, vuokrataanko se vai tuleeko kysymykseen sen realisointi.  Myös tässä 
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asiassa tulee kuunnella päämiehen omaa tahtoa, jos hän kykenee asian ym-

märtämään.  Asuntoa vuokrattaessa helpoimmaksi tulee jättää asia välittäjälle, 

jolla on kokemusta asiasta ja tietoa vuokrien tasosta kyseisellä alueella.  (Oi-

keusministeriö 2016, 33.) 

 

Jos vuokrattavaa huoneistoa käytetään asuntona, asiassa sovelletaan lakia 

asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995).  Tähän ei kuitenkaan kuulu toi-

minta majoitusliikkeenä.  Jos taas huoneiston käyttötarkoitus on jokin muu 

kuin asuminen, sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995).  

(Saarnilehto 2006, 5–10.) 

 

 

5.4 Asunto-osakeomaisuuden verotus ja vakuuttaminen 

Mikäli asuinhuoneisto vuokrataan, huoneistosta saatava vuokratulo verotetaan 

pääomatulona.  Pääomatulosta tehdään luonnolliset vähennykset, joita ovat 

tulon hankkimisesta aiheutuneet menot.  Vuokratulosta voidaan vähentää mm. 

kiinteistön hoito- ja käyttökulut, vuosikorjaukset ja lainakorot.  Yhtiövastik-

keesta voidaan vähentää tavanomainen hoitovastike, kun taas rahoitusvastik-

keen vähentäminen riippuu asunto-osakeyhtiöstä.  Mikäli asunto-osake myy-

dään, tulee luovutuksesta maksaa varainsiirtovero.  Käytännössä yleensä os-

taja huolehtii varainsiirtoveron maksamisesta.  (Kasso 2001, 198–207.) 

 

Asunto-osakkeet vakuutetaan kotivakuutuksella, joka kattaa asunnossa ole-

van koti-irtaimiston.  Kotivakuutuksissa on usein suojaehtoja, joita tulee nou-

dattaa.  Noudattamatta jättämisestä voi seurata korvaussumman aleneminen.  

Taloyhtiö huolehtii omalta osaltaan kiinteistön ja sillä olevien rakennusten va-

kuuttamisesta.  Nämä vakuutukset koskevat yleisimmin rakennuksissa olevia 

sellaisia rakenteita, joista taloyhtiöllä on kunnossapitovastuu.  (Vakuutus- ja 

rahoitusneuvonta 2018.) 
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6 TUTKIMUSMENTELMÄ 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus soveltuu tilanteeseen, jossa tutkitta-

vasta ilmiöstä halutaan saada hyvin tarkka ja syvällinen näkemys.  Kun ym-

märretään ilmiö, voidaan kehittää sitä selittäviä teorioita ja hypoteeseja.  Kvali-

tatiivinen tutkimus on joustava, ja se mahdollistaa asioiden tarkan kuvailun.   

Kvalitatiivisen tutkimuksen haasteena on aikaa vievä aineistonkeruu sekä 

usein varsin moninaisen tutkimusaineiston analysointi. Myös tulosten luotetta-

vuuden varmistaminen voi olla haastavaa. (Kananen 2015, 70–73.) 

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä teema-

haastattelua käyttäen.  Kvalitatiiviset menetelmät valikoituivat toteutustavaksi, 

koska haluttiin saada mahdollisimman syvällinen ja laaja-alainen näkemys 

kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden hoidossa esiintyvistä toimenpiteistä.  Tätä 

aihealuetta ei ole juurikaan aiemmin tutkittu, joten vertailevaa aineistoa ei ollut 

käytettävissä.  Tutkimuksen toteuttaminen kyselynä ei olisi tuottanut riittävän 

laajaa ja syvällistä aineistoa ja täten vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

 

Aineistonkeruu toteutettiin puolistrukturoiduin teemahaastatteluin.  Koin haas-

tattelun toimivimmaksi aineistonkeruumuodoksi, sillä tarkoituksena oli tutkia 

edunvalvojien asenteita ja mielipiteitä liittyen kiinteistöjen ja asunto-osakkei-

den hoitamiseen.  Puolistrukturoitu teemahaastattelu toi haastattelutilantee-

seen tarvittavaa joustavuutta, sillä se mahdollisti tarkentavat lisäkysymykset 

tilanteissa, jolloin halusin syventää vastauksia.  Osittaista strukturointia kuiten-

kin tarvittiin aiheen rönsyilyn estämiseksi.  Jotta kaikki haastateltavat saatiin 

puhumaan samoista teemoista koskien kiinteistöjä ja asunto-osakkeita, tarvit-

tiin tiettyä ohjailevuutta haastattelutilanteessa.  Haastatteluja suunnitellessani 

rakensin avuksi teemahaastattelurungon, joka esitetään liitteessä 1.  Run-

gossa (Liite 1) on esitetty kiinteistöihin ja asunto-osakkeisiin liittyvät teemat, 

joista halusin haastatteluissa keskustella. 

 

Haastatteluun valittiin Kymenlaakson edunvalvontatoimiston kaikki edunvalvo-

jat.  Edunvalvojia toimistolla on yhteensä kuusi, joka on riittävän pieni määrä, 

jotta kaikki voidaan haastatella eikä siihen kulu suhteettomasti aikaa ja resurs-

seja.   Edunvalvojat tekevät päämiesten omaisuuden hoitoon liittyvät merkittä-
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vät päätökset, eli heillä on eniten kokemusta ja näkemystä päämiesten kiin-

teistöihin ja asunto-osakkeisiin liittyvistä hoitotoimenpiteistä.  Tämä teki heistä 

sopivia haastateltavia tähän tutkimukseen.  Jokainen edunvalvoja haastateltiin 

erikseen, koska tähän oli aikaa ja näin saatiin yksityiskohtaisempaa tietoa kuin 

ryhmähaastattelutilanteessa ehkä olisi saatu. 

 

Haasteena haastattelujen teossa oli riittävän hypoteesittomuuden ja puolueet-

tomuuden varmistaminen.  Koska olin suorittanut opintoihin liittyvän harjoitte-

lun edunvalvontatoimistossa, minulla oli jo tiettyjä ennakkokäsityksiä aiheesta, 

mutta riittävän huolellisella haastattelujen ennakkosuunnittelulla saavutin kui-

tenkin mielestäni riittävän objektiivisen otteen haastattelijana.  Toisaalta oma 

subjektiivisuuteni tutkijana oli hyödyksi aineiston analysointivaiheessa, kun mi-

nun oli helppo löytää oleelliset asiat aineistosta ja omaksua tilaajan näkö-

kulma asiaan. 

 

Haastattelut äänitettiin nauhurilla ja litteroitiin yleiskielisenä litterointina.  Yleis-

kielinen litterointi oli riittävä tässä tapauksessa, sillä tutkimuksessa haluttiin 

keskittyä asiasisältöön.  Nauhurin käyttäminen vapautti haastattelijan keskitty-

mään haastattelutilanteeseen ja mahdollisti paremman vuorovaikutuksen 

haastateltavan kanssa.  Litteroitu haastattelu toimitettiin haastattelun jälkeen 

haastateltavalle luettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen aineiston analysointiin 

ryhtymistä.   

 

Tutkimusaineiston analysointia helpotti se, että aineisto koostui ainoastaan 

haastatteluista.  Tekstimuotoon käsiteltyjä haastatteluja lukemalla oli suhteelli-

sen helppo saada yleiskäsitys aineistosta ja hahmottaa siitä olennaisia pää-

teemoja.  Analysointivaiheessa apuna käytettiin kuitenkin myös aineiston 

redusointia ja abstrahointia, kun haastatteluteemoista annetuista vastauksista 

tehtiin muistiinpanoja.  Näin aineistosta saatiin helpommin esille vastauksissa 

usein toistuvat asiat ja niitä voitiin teemoitella. 
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7 TULOSTEN TARKASTELU 

Haastattelujen tuloksista kävi ilmi, että vaikka kiinteistöjä ja asunto-osakkeita 

omistavat päämiehet ovat määrällisenä vähemmistönä nämä omaisuusmuo-

dot hoitotoimenpiteineen ovat kuitenkin sellaisia, jotka työllistävät edunvalvo-

jia.  Edunvalvoja joutuu yleensä useamman kerran viikossa ainakin pohtimaan 

kiinteistö- ja asunto-osakeomaisuuteen ja sen hoitoon liittyviä kysymyksiä.  

Vastausten pohjalta oli kuitenkin huomattavissa, että tässä voi olla suurtakin 

vaihtelua esimerkiksi vuodenajoittain.   

 

Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen hoitoa pidettiin yleisesti haastavana.  Tä-

män katsottiin johtuvan pääasiassa siitä, että näiden omaisuusmuotojen me-

nestyksekäs hoito vaatii usein tietynlaista asiantuntijuutta ja perehtyneisyyttä.  

Sellaiset asiat, joissa edunvalvojalla ei ollut omaa vahvaa osaamista, koettiin 

luonnollisesti haastavimmiksi ja aikaa vieviksi.  Haastatteluista saatua aineis-

toa analysoitaessa abstrahointitekniikkaa käyttäen tietyt kiinteistöihin ja 

asunto-osakkeisiin liittyvät hoitotoimet mainittiin useammin.  Useimmin maini-

tut haastaviksi koetut hoitotoimet on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Haastaviksi koetut asiat kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden hoidossa. 

 

HAASTEET 
KIINTEISTÖ- JA 

ASUNTO-
OSAKEOMAISUU
DEN HOIDOSSA

SIDOSRYHMÄT

METSÄ- JA 
MAATALOUSKIINTEISTÖT

VUOKRATTAVAT ASUNTO-
OSAKKEET

REALISOINTI

KUNNOSSAPITO
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Useimmin haastavina pidettiin kiinteistöihin ja asunto-osakkeisiin kohdistuvia 

kunnossapitotoimia ja niiden tarpeellisuuden arviointia.  Omaisuuden reali-

sointiin päädyttäessä kohdattiin myös usein haasteita, kuten myös asuntoa 

vuokrattaessa.  Myös yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa saatettiin ko-

kea haastavana, varsinkin jos vastapuolella ei ollut selvää käsitystä edunval-

vonnasta.  Omaisuuden erityispiirteiden ja sen hoidossa vaadittavan erityis-

osaamisen vuoksi maatalous- ja metsäkiinteistöjen hoito nousi usein esiin ky-

syttäessä omaisuuden hoitoon liittyvistä haasteista. 

 

Kiinteistöt ja asunto-osakkeet ovat myös suuria omaisuuseriä, jolloin niiden 

hoidossa onnistuminen voi vaikuttaa suurestikin päämiehen yleiseen taloudel-

liseen tilanteeseen.  Vaikka viimekädessä vastuu päätöksistä on edunvalvo-

jalla itsellään, he kokevat saavansa riittävästi apua ja tukea päätöksien teke-

misessä.  Haastavissa ja ongelmallisissa tilanteissa apua päätöksentekoon on 

saatavissa monilta eri tahoilta, kuten kollegoilta, esimieheltä tai muilta viran-

omaisilta ja alan asiantuntijoilta.   

 

 

7.1 Asuinkiinteistöt 

Haastattelujen perusteella sellaiset kiinteistöt, joita päämies itse käyttää asu-

mistarkoituksessa, eivät ole kovin yleisiä.  Useimmiten, jos päämies on edun-

valvonnan tarpeessa, hän ei myöskään kykene asumaan itsenäisesti kiinteis-

töllään ja huolehtimaan siitä asianmukaisesti.  Tällaisia kiinteistöjä kuitenkin 

on, ja niissä suurimmaksi huoleksi nousee se, että mahdollisesti tarvittavista 

kunnostustoimista ei tule riittävän nopeasti tai ehkä ollenkaan tietoa edunval-

vojalle.  Tämä koettiin suurimpana riskitekijänä ja haasteena näiden kiinteistö-

jen kohdalla.   

 

Myös päämiehen muuttamista pois kiinteistöltä esimerkiksi palveluasumiseen 

siirtymisen takia pidettiin haastavana kiinteistön huollon kannalta, mikäli 

asunto jää tyhjilleen.  Jos kiinteistöä ei tässä vaiheessa realisoida, tulee kiin-

teistölle järjestää jollain tavalla säännölliset tarkastus- ja huoltokäynnit.  Tämä 

voidaan toteuttaa ostopalveluna alan yrittäjiltä tai mahdollisesti joku päämie-

hen omaisista käy kiinteistöllä.  Asuinkiinteistöihin kuuluu usein myös erilaisia 
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maatila-, huolto- ja piharakennuksia.  Näihin on tyypillisesti kerääntynyt kai-

kenlaista irtainta omaisuutta ajoneuvoista erilaisiin työvälineisiin ja roskista 

vanhoihin huonekaluihin.  Tämä aiheuttaa paljon työtä kiinteistöä realisoita-

essa, varsinkin jos auttavia omaisia ei ole eikä päämies enää itse ymmärrä ti-

lannetta.  Pihaympäristön siivoaminen ja tyhjentäminen voi olla myös suuri ku-

luerä jätemaksuineen ja kuljetuspalveluineen.  Siivoton ja asumattoman näköi-

nen pihapiiri voi myös helpommin olla alttiina ilkivallalle ja on sitä kautta riski 

kiinteistön kunnossa pysymiselle. 

 

Edunvalvonnan alussa kiinteistöille on määriteltävä arvo omaisuusluetteloon.  

Toisinaan arvon määrittely voi kuitenkin olla hankalaa.  Myös tässä asiassa 

edunvalvojat luottavat usein alan asiantuntijoihin, kuten metsänhoitoyhdistyk-

siin, varsinkin jos kyseessä on vaikeammin arvioitava metsä- tai maatalous-

kiinteistö.  Asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuntojen arvioinnissa käytetään 

apuna myös kauppahintatilastoja ja kiinteistönvälittäjien asiantuntemusta.  Toi-

sinaan kiinteistön arvonmääritys voi onnistua helpomminkin, jos käytettävissä 

on esimerkiksi suhteellisen tuore perukirja. 

 

 

7.2 Metsäkiinteistöt 

Metsäkiinteistöjen hoito koettiin kiinteistöjen kohdalla usein vieraimmaksi alu-

eeksi ja niihin liittyvien hoitotoimien kohdalla asiantuntija-apu hyvin tärkeäksi.  

Metsäkiinteistöjen omatoiminen menestyksekäs hoito vaatisi paljon opiskelua 

ja koulutusta, mihin edunvalvonnassa ei ole aikaa eikä resursseja.  Päämie-

hen varallisuustilanteesta riippuen erilaisia tehtäviä pyritäänkin ulkoistamaan 

ja ostamaan tarvittavia palveluja alan ammattilaisilta.  Erityisesti erilaiset met-

sänhoidolliset toimenpiteet, kuten puukaupat ja niiden suunnittelu sekä metsä-

talouden tuloihin liittyvä verotus, koettiin sellaisiksi, että niiden kohdalla katso-

taan parhaaksi luottaa asiantuntijoiden apuun ja heidän tarjoamiinsa palvelui-

hin.  Metsäkiinteistöjä koskevat hoitotoimet ovat edunvalvojan työssä harvinai-

sempia, joten tästä syystä niiden hoidossa tarvittava erityisosaaminen ei ke-

hity samalla tavoin kuin useammin hoidettavien asioiden kohdalla. 

 

Metsäkiinteistöjen hoidossa edunvalvojat korostivat ajantasaisen metsänhoito-

suunnitelman tärkeyttä erityisesti silloin, kun metsäomaisuutta on enemmän.  
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Sen lisäksi, että maistraatissa hyväksytetty metsänhoitosuunnitelma vähentää 

lupaprosesseihin kuluvaa aikaa ja vaivaa, se on myös suureksi avuksi met-

sänhoitotöiden suunnittelussa.  Koska suunnitelma ei ole velvoittava, voidaan 

metsässä tehtäviä toimenpiteitä harkita päämiehen taloudellista tilannetta sil-

mällä pitäen.  Metsäsuunnitelmien teossa, puukauppojen suunnittelussa ja kil-

pailutuksessa ja metsäkiinteistöjen arvon määrityksessä pääasiallisena yhteis-

työkumppanina edunvalvojat kertoivat käyttävänsä paikallista metsänhoitoyh-

distystä.   

 

Metsäkiinteistöjen vakuutukset tarkastetaan edunvalvonnan alkaessa, ja riittä-

vän kattavien vakuutusten ottamista pidettiin lähes itsestään selvänä osana 

riskienhallintaa.  Aivan pienimpiä palstoja lukuun ottamatta edunvalvojat ker-

toivat ottavansa vakuutuksen päämiehen metsäomaisuudelle.  Päämiehen va-

rallisuustilanteella saattaa olla hieman vaikutusta valittavien vakuutusten laa-

juuteen, mutta perustason vakuutukset ovat lähes kaikilla.  Yleisesti edunval-

vojat suosivat laajoja vakuutuksia, joista olisi vahinkotilanteessa todellista ta-

loudellista hyötyä.   

 

Metsätalouteen liittyvä verotus on myös usein sellainen asia, joka pyritään ul-

koistamaan asiantuntijoille.  Mikäli metsäveroilmoituksen teossa tarvitsee huo-

mioida myös tilalla tehdyt puukaupat ja niistä syntyneet tulot, edunvalvojat ker-

toivat käyttävänsä mieluiten asiantuntijaa ilmoituksen teossa.  Jos ilmoituk-

seen ei liity tuloja, vähennysten merkitseminen on yksinkertainen toimenpide.  

Tässä helpottavana tekijänä on se, että metsänhoitoon liittyvät kulut ovat no-

peasti löydettävissä päämiehen tiliaineistosta.  Tällaisista tehtävistä edunval-

vojat katsoivat suoriutuvansa itse.  Päämiehen ilmoittaminen arvonlisäverovel-

volliseksi on melko harvinainen toimenpide, ja sen tarpeellisuutta arvioitaessa 

koettiin asiantuntijan apu ja neuvot hyödyllisiksi. 

 

 

7.3 Muut kiinteistöt 

Muihin kiinteistöihin haastatteluissa luettiin lähinnä pelto- ja vapaa-ajan kiin-

teistöt.  Muihin kiinteistöihin kuuluvat myös joutomaaksi luokiteltavat tuotta-

mattomat kiinteistöt.  Vapaa-ajan kiinteistöjen hoidossa suurimmaksi ongel-

maksi koettiin huollon ja tarkastusten järjestäminen varsinkin huonokuntoisiksi 
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päässeiden kesämökkien kohdalla.  Tällaisten kiinteistöjen arvo on usein jo 

edunvalvonnan alkaessa alhainen, ja niillä olevat rakennukset ovat usein ar-

vottomia.  Niiden kunnostamiseen ei useinkaan ole varaa, eikä se aina ole jär-

kevääkään niiden huonon kunnon takia.  Tällöin ne usein jäävät oman on-

nensa nojaan, jos realisointi ei tule kysymykseen. 

 

Jos kiinteistöön kuuluu peltoalaa, ne pyritään pitämään vuokrattuna.  Tällöin 

vuokraviljelijä huolehtii peltojen kunnosta ja muista tarvittavista toimenpiteistä.  

Yleisin vuokra-aika on 5 vuotta kerrallaan, sillä tätä pidemmäksi ajaksi vuok-

raaminen vaatisi maistraatilta luvan oikeustoimeen.  Jos peltoja ei vuokrata, 

realisointi nähtiin usein kannattavimpana ratkaisuna.  Vuokraamattomat pellot 

pyritään useimmiten realisoimaan, jotta kiinteistön arvo ei alene hoitamatto-

muuden vuoksi.  Myös peltokiinteistöjen kohdalla asiantuntijoiden neuvot ovat 

tärkeitä, sillä maatalouskiinteistöjen menestyksekäs hoitaminen vaatisi edun-

valvojalta erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.  Asiantuntijoiden neuvoja tar-

vittiin peltokiinteistöjen kohdalla useimmiten kunnostustarpeen tai sopivan 

vuokran arvioinnissa. 

 

 

7.4 Asunto-osakkeet 

Asunto-osakkeiden käyttö päämiehen omassa asumistarkoituksessa on huo-

mattavasti yleisempää kuin kiinteistöjen kohdalla.  Jos päämies omistaa 

asunto-osakkeen, hän useimmiten myös asuu siinä.  Asunto-osakkeessa asu-

miseen ei useinkaan liity samanlaista huolenpitoa ja vastuuta kuin omalla kiin-

teistöllä asumiseen, joten päämies voi olla hyvin pitkäänkin kykenevä asu-

maan omassa asunnossaan.  Ongelmana tässä nähtiin päämiehen omat elä-

mäntavat, joista johtuen asunnon kunto saattaa toisinaan kärsiä.  Tähän on 

kuitenkin hankala puuttua, sillä asunnot ovat päämiesten koteja ja itsemäärää-

misoikeuden alaisia paikkoja.  Asunnon kunnossapitotarpeista tiedottaminen 

on tällöin päämiehen omien ilmoitusten varassa, vaikka isännöitsijä ja taloyh-

tiö toimittavatkin tiedotteet suuremmista remonteista ja korjauksista edunval-

vontaan.  Näiden tiedotteiden avulla edunvalvojat pysyvät ajan tasalla asunto-

osakeyhtiössä tapahtuvista asioista, vaikka heillä ei olekaan käytännössä 

mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksissa. 
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Suurimpana huolenaiheena asunto-osakkeiden hoidossa pidettiin vuokrattavia 

asuntoja.  Vastausten perusteella asunnon vuokraamista ei pidetä ollenkaan 

hyvänä ja suositeltavana vaihtoehtona.  Riskitekijänä pidettiin erityisesti luotet-

tavan vuokralaisen saamista.  Jos asunto on kehnossa kunnossa, voi asialli-

sen vuokralaisen löytäminen olla vaikeaa.  Vuokralaisesta riippuu vuokran 

ajallaan maksamisen lisäksi myös asunnon kunnossa pysyminen.  Asuntojen 

vuokraamisessa käytetään lähes aina välittäjää, mistä aiheutuu myös lisäkus-

tannuksia.  Vuokrattavan asunnon tulisi olla hyvässä kunnossa ja sijaita hy-

vällä paikalla, jotta siitä voitaisiin periä riittävää vuokraa ja vuokraaminen olisi 

kannattavaa.  Toisinaan vuokraaminen voi kuitenkin olla ainoa vaihtoehto, jos 

asuntoa ei saada myytyä eikä päämiehen taloudellinen tilanne kestä asunnon 

pitämistä tyhjillään.  Vuokraaminen voi tulla kyseeseen myös silloin, kun pää-

mies vastustaa myyntiä mutta suostuu kuitenkin asunnon vuokraamiseen.  

Myös tilanteessa, jossa asunto on jo edunvalvonnan alkaessa vuokrattuna ja 

vuokralainen asianmukaisesti huolehtii velvollisuuksistaan, ei yleensä ole tar-

vetta lähteä purkamaan vuokrasopimusta.  Asunnosta saatavien vuokratulojen 

vaikutus esimerkiksi hoivapalvelumaksuihin koettiin kuitenkin asiaksi, jonka ta-

kia asunnon vuokraamista tulee harkita huolellisesti.  Koska vuokratulot voivat 

korottaa maksuja, on vuokraamisesta saatava todellinen taloudellinen hyöty 

laskettava tarkkaan. 

 

Haastavaksi asunto-osakkeen omistuksessa koettiin myös se, kun päämies 

muuttaa omasta asunnostaan esimerkiksi hoivapalveluun.  Tällöin asunnon 

tyhjennys, loppusiivous, vuokraus tai myyntiin laittaminen vaativat edunvalvo-

jalta usein runsaasti työtä.  Jos päämiehellä ei ole omaisia, jotka olisivat 

avuksi esimerkiksi asunnon siivouksessa ja tyhjentämisessä, joudutaan nämä 

palvelut ostamaan.  Tämä voi tehdä tilanteesta haastavan, jos päämiehen ta-

loudellinen tilanne on tiukka.   

 

 

7.5 Omaisuuden realisointi 

Kiinteistö- ja asunto-osakeomaisuuden realisointiin vaikuttaa olennaisesti ti-

lanne paikallisilla markkinoilla.  Lähes koko Kymenlaakson alueella koettiin 

asuntojen ja kiinteistöjen myynti haasteelliseksi erityisesti pitkien myyntiaiko-

jen takia.  Myytävät asunnot ja kiinteistöt sijaitsevat valitettavan usein alueilla, 



30 

joilla ostohalukkuus on vähäisempää.  Kouvolan seudulla remontoitavat koh-

teet ja kohteet kauempana keskustasta ovat haasteellisimpia myytäviä (Valko-

nen 2018).  Pitkistä myyntiajoista johtuen omaisuutta joudutaan joissakin ta-

pauksissa myymään jopa hieman halvemmalla, jos päämiehen taloustilanne 

on kriittinen eikä kestä kiinteistön tai asunto-osakkeen pitämistä tyhjillään. 

Maistraatti myöntää lupia, jos halpa hinta perustellaan pitkällä myyntiajalla.  

Myöskään asunnosta tai kiinteistöstä ei usein saada sitä hintaa, mikä olisi tar-

peen esimerkiksi jäljellä olevan asuntolainan kattamiseksi.  Tämä teettää 

edunvalvojalla työtä, kun pankin kanssa on neuvoteltava uusista lainajärjeste-

lyistä. 

 

Haastavia edunvalvojalle ovat myös sellaiset tilanteet, joissa päämies vastus-

taa omaisuuden myyntiä, vaikka se hänen taloudellisessa tilanteessaan olisi 

välttämätöntä.  Tällaisissa tilanteissa realisointi on kuitenkin mahdollista myös 

vastoin päämiehen tahtoa, jos siihen on riittävät taloudelliset perusteet ja lää-

kärin lausunnon mukaan päämies ei kykene ymmärtämään asiaa.   

Lupamenettely maistraatin kanssa koettiin yleisesti ottaen melko sujuvana.  

Menettelyn sujuvuuteen vaikuttaa edunvalvojan oma huolellisuus lupahake-

musta tehtäessä, jolloin turhilta täydennyspyynnöiltä vältytään.  Edunvalvojien 

mielestä tällainen valvonta on kuitenkin tarpeen, sillä se turvaa ja palvelee 

päämiehen etua. Edunvalvojien toiminnan valvonta holhousviranomaisen toi-

mesta tasavertaistaa kaikki edunvalvojat riippumatta siitä, ovatko he yleisiä vai 

yksityisiä edunvalvojia. 

 

 

7.6 Muut haasteet 

Asuntojen tai kiinteistöjen omistukseen voi liittyä myös asuntolaina.  Päämie-

het, joilla on asuntolaina, ovat usein myös muuten velkaantuneita ja tällöin 

laina-asiat työllistävät edunvalvojaa tavallista enemmän.  Laina-asioissa vaa-

ditaan usein pitkällisiäkin neuvotteluja pankin kanssa, että velkaantuneen pää-

miehen asiat saadaan selvitettyä.  Pankkien kanssa asioiminen koettiin kuiten-

kin myös ajoittain haasteelliseksi.  Syitä siihen olivat mm. se, ettei kaikkia asi-

oita voi hoitaa sähköpostitse tai muilla sähköisillä asiointikanavilla ja tapaamis-

ajan saamiseen voi mennä melko pitkäkin aika. 
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Päämies voi omistaa asunto-osakkeen tai kiinteistön myös yhteisomistussuh-

teessa.  Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun päämies on osak-

kaana jakamattomassa kuolinpesässä.  Yhteisomistussuhteessa omaisuuden 

hoidon onnistumisessa on paljon kiinni siitä, millaisia muut osakkaat ovat.  

Kaikki voi sujua hyvin mutkattomasti, tai toisena ääripäänä suhteet muihin 

osakkaisiin ovat erittäin haastavat.  Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön tai 

asunnon kulut jaetaan tasan osakkaiden omistusosuuksien suhteessa, mikäli 

pesässä ei ole varoja, joista kulut voitaisiin hoitaa.  Jos päämies on vähävarai-

nen, voivat tällaiset kulut muodostua hänelle suureksi taloudelliseksi rasit-

teeksi.  Tällöin omaisuuden realisointi ja pesän jakaminen olisi paras vaihto-

ehto, mutta varsinkin riitaisen pesän ollessa kyseessä asian hoitamiseen voi 

kulua aikaa ja vaivaa.  Jotta riitainen kuolinpesä saadaan jaettua, voidaan jou-

tua hakemaan käräjäoikeudelta pesänselvittäjä. Tästä taas seuraa lisää ku-

luja, jotka voivat nousta hyvinkin suuriksi. 

 

Ihmissuhdetaidot korostuvat erityisesti päämiesten omaisten kanssa asioita-

essa.  Edunvalvojaa koskee salassapitovelvollisuus, eikä päämiehen asioista 

voi puhua omaisille ilman hänen suostumustaan.  Esimerkiksi kiinteän omai-

suuden realisointi voi kuitenkin herättää omaisissa kysymyksiä ja jopa vastus-

tusta, jolloin he ottavat yhteyttä edunvalvojaan.  Omaisten kanssa asioimi-

sesta haastavaa tekee myös se, että heillä ei välttämättä aina ole oikeaa tie-

toa edunvalvonnasta ja sen oikeusvaikutuksista.  Omaisten toiveet eivät aina 

käy yhteen päämiehen etujen kanssa, jolloin edunvalvoja joutuu toimimaan 

ajoittain kovassakin ristipaineessa. 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Koska päämiesten kiinteistö- ja asunto-osakeomaisuuden hoito koettiin ylei-

sestikin haastavana, edunvalvojat suhtautuvat asiaan sen vaatimalla huolelli-

suudella ja vakavuudella.  Edunvalvojien haastatteluissa antamista vastauk-

sista on huomattavissa se, että päämiesten kiinteistö- ja asunto-osakeomai-

suuden hoito Kymenlaakson edunvalvontatoimistossa perustuu kaikilta osin 

lakiin ja annettuun ohjeistukseen.  Edunvalvonnassa toteutettava lievimmän 

keinon periaate ja suhteellisuusperiaate ilmenevät erityisesti siinä, että pää-

miestä pyritään kuulemaan mahdollisuuksien mukaan päätöksiä tehtäessä 
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eikä esimerkiksi turhiin realisointeihin ryhdytä.  Jos päämiehen taloudellinen 

tilanne sen sallii, hänen mielipidettään pyritään myös kunnioittamaan, jos ky-

seessä on esimerkiksi kiinteistön realisointi.  Tällöin pyritään toimimaan niin, 

että päämiehen asioihin puututaan mahdollisimman vähän. 

 

Holhoustoimilain 37 pykälä toteutuu käytännössä usein niin, että päämies saa 

asua omistamassaan asunnossa tai kiinteistöllä niin kauan kuin hän siihen ky-

kenee.  Tällöin päämiehen omaa omaisuutta käytetään hänen omien tar-

peidensa tyydyttämiseen.  Haastatteluissa ilmeni kuitenkin haasteita asuinkäy-

tössä olevien kiinteistöjen kunnossapitotoimiin liittyen. Jos päämies asuu itse 

kiinteistöllään, on tarvittavista kunnossapitotoimista ilmoittaminen hänen vas-

tuullaan.  Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että edunvalvojalla ja päämiehellä 

on avoimet ja luottamukselliset välit keskenään.  Asuinkiinteistön realisoinnista 

saatavat tulot voidaan käyttää esimerkiksi päämiehen tarpeita paremmin pal-

velevaan asuntoon tai palveluasumiseen siirtymiseen.  Myös tämä tukee pää-

miehen asumisen järjestämistä hänen omilla varoillaan. 

 

Metsäkiinteistöjen omistajilla on usein mahdollisuus puun myyntiin metsäs-

tään.  Tämä on myös yksi holhoustoimilain tarkoittama keino, jolla omaisuu-

desta saatava tuotto käytetään päämiehen hyväksi.  Puukaupasta saatavilla 

tuloilla voidaan esimerkiksi ostaa päämiehelle hänen tarvitsemiaan palveluja.  

Puun myynnistä saatavat tulot aiheuttavat kuitenkin haasteita metsäveroilmoi-

tusta tehtäessä.  Koska puukauppoja tekeviä päämiehiä on kuitenkin melko 

vähän, on heidän metsäveroilmoituksensa teko ollut mahdollista ostaa palve-

luna asiantuntijoilta.  Tällä on varmistettu ilmoituksen hoituminen asianmukai-

sesti, eikä edunvalvojan ole tarvinnut käyttää aikaa asian opiskeluun.  Suu-

rempia puukauppoja tekevien päämiesten taloudellinen tilanne on yleensä 

muutenkin niin hyvä, että tällainen palvelu on mahdollista ostaa.   

Tilanteessa, jossa edunvalvoja itse hoitaa tarvittavien vähennysten kirjaami-

sen metsäveroilmoitukselle, tarvittavat laskut ovat helposti löydettävissä pää-

miehen tiliaineistosta.  Vähennykset ovat pääsääntöisesti laskuja tehdyistä 

metsänhoitotöistä tai metsäkiinteistöön kuuluvista maksuista, kuten metsän-

hoitoyhdistyksen jäsenmaksuista, vakuutuksista tai tienhoitokuluista.  Koska 

vähennyksiin ei tule kirjattavaksi esimerkiksi matkakuluja tai työvälinekuluja 

vähennyksien merkitseminen on melko yksinkertainen toimenpide.   
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Asumattomiksi jääneet asuinkiinteistöt koettiin ongelmallisiksi, sillä edunvalvo-

jan tulee holhoustoimilain 39 pykälän mukaan huolehtia päämiehen omaisuu-

den huolellisesta säilyttämisestä.  Jos asuntoa ei tarvita päämiehen omaan 

käyttöön, eikä sen vuokraaminen tai myyminen ole mahdollista, sen kunnossa 

pysymisestä huolehtiminen voi olla haasteellinen tehtävä.  Tyhjillään olevat 

asunnot ovat riskialttiita kohteita, sillä ne ovat alttiina ilkivallalle ja tuhotöille 

sekä luonnonilmiöiden aiheuttamille vahingoille.  Tämä ongelma koskee myös 

pitkiä aikoja tyhjillään olevia kesämökkejä.  Jos esimerkiksi myrsky repii irti ta-

lon peltikaton, voi huomaamatta jäänyt onnettomuus aiheuttaa suurta taloudel-

lista vahinkoa.  Edunvalvojien käyttämät tarkastus- ja huoltopalvelut vähentä-

vät osaltaan tätä riskiä, mutta huomiota tulisi kiinnittää riittävän tiheisiin tarkas-

tusväleihin.   

 

Päämiehen omaisuuden vakuuttaminen liittyy myös holhoustoimilaissa mainit-

tuun huolellisuus- ja turvaamisvelvoitteeseen.  Haastattelujen mukaan omai-

suuden vakuuttaminen kuuluu perustason riskienhallintaan lähes tulotasosta 

riippumatta.  Esimerkiksi metsäkiinteistön vakuuttamisella pyritään turvaa-

maan varallisuuden säilyminen vahinkotilanteessa.  Edunvalvonnassa olevien 

päämiesten metsäomaisuus vaikuttaisi olevan haastattelujen perusteella jopa 

hieman paremmin vakuutettu kuin metsänomistajilla yleensä (Kuikka 2018).  

Riittävän kattavista kotivakuutuksista huolehtiminen on myös rutiininomainen 

toimenpide edunvalvonnan alkaessa.  

 

Edunvalvojan toiminnan valvonta näkyy yleisen edunvalvojan työssä useim-

min haettaessa lupaa kiinteistön tai asunto-osakkeen myyntiin, omaisuusluet-

telon teossa tai velvollisuudessa tehdä vuositili.  Edunvalvojat eivät koe tätä 

valvontaa työssään erityisen turhauttavaksi tai vaivalloiseksi.  He ymmärtävät 

valvonnan olevan tarpeen, sillä holhoustoimilaissa säädetyt velvoitteet koske-

vat sekä yleisiä että yksityisiä edunvalvojia.  Tämä valvonta takaa omalta osal-

taan sen, että päämiehet eivät joudu eriarvoiseen asemaan keskenään riip-

puen siitä kuka heidän asioitaan hoitaa.  Yleisillä edunvalvojilla on työssään 

mahdollisuudet asioida valvontaviranomaisen kanssa sujuvasti, eikä se juuri-

kaan aiheuta käytännön ongelmia.  Tässäkin asiassa ajatellaan ensisijaisesti 

päämiehen etua ja hänen omaisuutensa turvaamista.    
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Asunto-osakeomaisuuden hoitoon liittyy myös asunto-osakeyhtiön yhtiöko-

kouksiin ja niissä tapahtuvaan päätöksentekoon osallistuminen.  Yhtiökokouk-

sissa voidaan enemmistöpäätöksellä päättää, että osakkeenomistajat ovat 

velvoitettuja rahoittamaan yhtiökokouksen päättämää asiaa tai uudistusta 

(Kasso 2014, luku 2).    Edunvalvojilla ei kuitenkaan todellisuudessa ole aikaa 

osallistua näihin kokouksiin, ja tältä osin joudutaan tyytymään yhtiökokouk-

sissa tehtyihin enemmistöpäätöksiin.  Tätä aihetta olisi ehkä syytä tulevaisuu-

dessa pohtia tarkemmin ja selvittää, miten edunvalvojan mahdollisuuksia 

asunto-osakeyhtiön osakkaan etujen valvonnassa voitaisiin parantaa. 

 

Edunvalvojat joutuvat työssään toimimaan monien erilaisten sidosryhmien 

kanssa.  Toiminnan sujuvuus riippuu usein siitä, onko toinen osapuoli tietoinen 

siitä, mitä edunvalvonta käytännössä tarkoittaa ja minkä lakien ja säädösten 

puitteissa toimitaan.  Haastatteluissa annettujen vastausten pohjalta on huo-

mattavissa, että päämiesten omaisten kanssa asioidessa tämä saattaa näkyä 

tietämättömyytenä ja ymmärtämättömyytenä.  Heidän saattaa toisinaan olla 

vaikea sisäistää, että edunvalvonnassa valvotaan päämiehen eikä esimerkiksi 

hänen perillistensä etua (HE 146/1998). 

 

 

9 POHDINTA 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuskriteerejä ovat mm. totuudellisuus, 

vahvistettavuus ja saturaatio (Kananen 2015, 352). Luotettavuuden takaa-

miseksi tätä tutkimusta tehdessäni pyrin niin tarkkaan dokumentointiin, että 

kuka tahansa muu voisi tulla samoihin johtopäätöksiin keräämästäni aineis-

tosta.  Haastattelut nauhoitettiin, ja jokainen haastateltava sai perehtyä omaan 

litteroituun haastatteluaineistoonsa ja tarkentaa tai kommentoida sitä.  Tämä 

tukee tutkimuksen vahvistettavuutta, kun haastateltavat hyväksyivät aineiston, 

jonka pohjalta analyysi tehtiin.  Haastatteluaineistossa oli myös huomattavissa 

selkeää saturaatiota, vaikka haastateltavia oli vain kuusi.  Vastaukset alkoivat 

pääpiirteittäin toistaa toisiaan, eikä uusilla haastateltavilla olisi todennäköisesti 

enää saatu uudenlaista tutkimusaineistoa.  Tämä kertoo siitä, että haastatelta-

vien määrä oli riittävä luotettavien vastauksien saamiseksi ja ilmiön tutki-

miseksi.  Koska päämiesten kiinteistö- ja asunto-osakeomaisuuden hoitoa 
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edunvalvonnassa ei ole aiemmin juurikaan tutkittu, tämän tutkimuksen luotet-

tavuutta ei voida arvioida vertaamalla sitä muihin tutkimuksiin.   

 

Tämä tutkimus toimii tiivistelmänä päämiesten kiinteistö- ja asunto-osa-

keomaisuuden hoidon nykytilasta yleisessä edunvalvonnassa sekä tarjoaa ti-

laajalle kattavan katsauksen niihin liittyvistä hoitotoimista. Tämän tutkimuksen 

tuloksia on mahdollista jatkossa hyödyntää toimeksiantajan omiin tarkoituksiin.  

Tutkimuksen keskittyessä haasteellisimpiin asioihin, tuloksia voitaisiin käyttää 

esimerkiksi edunvalvojien koulutustarpeita pohdittaessa tai perehdytettäessä 

uutta työntekijää.  Koska tutkimuksessa ei ilmennyt suuria epäkohtia, on mu-

kavaa luovuttaa toimeksiantajalle positiivissävytteinen katsaus, mikä kertoo 

asioiden olevan kunnossa ja hyvässä hoidossa.  Vaikka haasteita toisinaan il-

meneekin, eivät ne ole ylitsepääsemättömiä.   
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