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Yleisen edunvalvonnan tehtävänä on hoitaa sellaisten henkilöiden taloudellisia asioita, jotka eivät 
voi tai kykene itse hoitamaan asioitaan. Edunvalvojan tehtävänä on edustaa henkilöä ja puolustaa 
hänen etujaan. Yleisen edunvalvonnan palveluita järjestävät valtion oikeusaputoimistot. 
Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa ja vaatii edunvalvojilta jokaisesta vuodesta selvityksen 
siitä, miten omaisuutta on hoidettu. Tätä maistraatille tehtävää selvitystä kutsutaan vuositiliksi. 

Yleisessä edunvalvonnassa on koko ajan läsnä kiire ja resurssivaje. Vuositilien laatiminen vie 
paljon aikaa, joten toimintatapoihin halutaan löytää tehokkaampia menetelmiä. Vuositilit laaditaan 
kahden virkamiehen toimesta, jolloin päällekkäisiä töitä tehdään tarpeettomasti ja resursseja 
tuhlaten. Tehottomat ja eriävät toimintatavat virkamiesten keskuudessa myötävaikuttavat 
resurssien tehottomaan käyttöön. 

Opinnäytetyön tavoitteena on pohtia konkreettisia ja yksinkertaisia tehostamiskeinoja, joita olisi 
mahdollista ottaa käyttöön yleisessä edunvalvonnassa. Opinnäytetyötä varten on haastateltu 
Turun oikeusaputoimiston yleisiä edunvalvojia sekä maistraatin edustajia. Tehostamisideoita on 
myös saatu kattavasti työkokemusten myötä. 

Toimintatapojen yhtenäistäminen ja toimintojen sähköistäminen edesauttaisi automatisoimaan 
yleisen edunvalvonnan rutiineja ja henkilökunta voisi näin keskittyä vaativampiin edunvalvonnan 
tehtäviin. Yhtenäinen järjestelmä erilaisten viranomaisten kanssa helpottaisi ja nopeuttaisi 
toimintoja. Verohallinnolta voisi esimerkiksi saada suoraan erilaisia verotietoja ja vastaavasti 
verohallinnolle tehtävien lomakkeiden lähettäminen onnistuisi vaivattomasti. 

 

 

 

 

 

 

ASIASANAT: yleinen edunvalvonta, vuositili, holhoustoimi 



BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Degree programme of Business  Administration | Jurisprudence 

2013 | 40 

Vesa Anttila 

Jenni Kaunonen 

INCREASING THE EFFICIENCY IN THE 
PREPARATION OF THE ANNUAL ACCOUNTS OF 
PUBLIC GUARDIANSHIP  

The objective of public guardianship is to look after the property and financial affairs of those 
individuals who are not capable of doing so themselves. The task of the public guardian is to 
represent and look after the interests of the incompetent person. Public Aid Offices provide public 
guardianship services. The Register Office supervises the operations of the guardians and 
requires an annual report on the actions, which have been performed during the accounting 
period. This annual report is called the annual account. 

There is a continuous haste and shortfall of resources in Public guardianship. The preparation of 
the annual accounts takes a lot of time and thus there is a need to find more efficient methods for 
preparation of the annual accounts. The annual accounts are prepared by two public servants 
which causes overlapping of tasks and consequently a waste of resources. 

The aim of the present bachelor`s thesis is to explore concrete, simple and feasible ways to 
increase the efficiency in preparing annual accounts in public guardianship services. Guardians 
of the public guardianship services from Turku Public Aid Office and representatives from The 
Turku Registry Office have been interviewed to gather the data for the study. In addition, some 
suggestions are based on work experience in the field. 

The standardization and digitalization of the methods would assist in the automation of thee 
routines in Public guardianship services and, consequently the staff could concentrate on more 
demanding tasks. A consistent system among different public servants would ease and speed up 
all functions. For example, cooperation with the tax administration would provide a possibility to 
receive tax information directly and the sending of the completed forms to the tax administration 
would be easier. 
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TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jenni Kaunonen 

1 JOHDANTO 

Yleisen edunvalvonnan päätehtävänä on hoitaa sellaisten henkilöiden taloudelli-

sia asioita, jotka eivät itse kykene hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden 

vuoksi. Edunvalvoja toimii edunvalvottavan eli päämiehen puolesta ja puolustaa 

hänen etuaan. Yleisen edunvalvonnan palveluita järjestävät valtion oikeusaputoi-

mistot.  

Holhousviranomaisena toimii maistraatti, joka valvoo edunvalvojien toimintaa ja 

päämiesten etuja. Maistraatille on annettava tilikauden aikana tehdyistä toimista 

selvitys, jota kutsutaan vuositiliksi. Vuositiliin kootaan kaikki tapahtumat tilikau-

delta ja annetaan selvitys päämiehen varoista ja veloista. 

Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Turun oikeusaputoimiston yleiselle edun-

valvonnalle, jossa on huomattu vuositilien vievän paljon virkamiesten työaikaa. 

Yleisen edunvalvonnan toimintatapoihin halutaan löytää tehokkaampia menetel-

miä, jotka auttaisivat nopeuttamaan vuositilien tekemistä. Vuositilit laaditaan kah-

den virkamiehen toimesta, jolloin päällekkäisiä töitä tehdään tarpeettomasti ja 

voimavaroja tuhlaten. Erot virkamiesten toimintatavoissa aiheuttavat myös tehot-

tomuutta ja turhaa työtä.  

Valtiovarainministeriön arvion mukaan tällä hetkellä julkinen talous vaatii vuosi-

kymmenen mittaista sopeutumisohjelmaa toipuakseen ennalleen. Kestävyyson-

gelman mittavuuden vuoksi on tehtävä rakenteellisia uudistuksia ja parannettava 

julkisten palveluiden tuottavuutta. (Valtiovarainministeriö 2011, 19.) Turun Oi-

keusaputoimiston yleinen edunvalvonta kuuluu myös Oikeusministeriön hallin-

nan alaisuuteen, joten edellä mainitut tuottamisen ja tehostamisen tavoitteet kos-

kettavat myös yleistä edunvalvontaa, joten opinnäytetyöstäni voisi olla huomat-

tavaa hyötyä myös näiden tavoitteiden saavuttamisessa.  
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Aiheelle on annettu teoriapohjaa luvuissa 1-4, joissa kerron yleisestä edunval-

vonnasta, maistraatin toiminnasta, yleisessä edunvalvonnassa käytettävistä val-

vonta- ja kontrollointikeinoista sekä vuosi- ja päätöstileistä. Lopuksi, luvussa 5 

pohdin erilaisia tehostamiskeinoja, jotka olisivat käyttökelpoisia yleiselle edunval-

vonnalle. Keskityn tässä opinnäytetyössä nimenomaan tarkastelemaan yleistä 

edunvalvontaa ja rajaan yksityisen edunvalvonnan työn ulkopuolelle.  

Ratkaisukeinoja opinnäytetyön tutkimusongelmaan lähdin selvittämään haastat-

telemalla maistraatin edustajia Anne Oksasta, Noora Mannista ja Teemu Veh-

masta sekä yleisiä edunvalvojia Lasse Fageria ja Jaana Sarinia. Haastattelut on 

toteutettu puolistruktuurisen haastattelumallin mukaisesti. Sain myös paljon ide-

oita opinnäytetyötä varten suorittaessani viimeistä ammattiharjoittelua Turun oi-

keusaputoimistossa. 
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TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jenni Kaunonen 

2 YLEINEN EDUNVALVONTA 

Yleisen edunvalvonnan päätehtävänä on hoitaa sellaisten henkilöiden taloudelli-

sia asioita, jotka eivät itse kykene hoitamaan omia asioitaan vanhuuden, sairau-

den, alaikäisyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Yleisen edunvalvojan tehtä-

vänä on toimia edunvalvottavan eli päämiehensä puolesta hänen etujaan puolus-

taen.   Yleinen edunvalvoja hoitaa päämiehen omaisuutta sekä tarvittaessa jär-

jestää päämiehelleen asianmukaisen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen. 

Yleisen edunvalvonnan palveluita järjestävät valtion oikeusaputoimistot, joissa 

tehtävää hoitavat yleiset edunvalvojat ja edunvalvontasihteerit. Oikeusaputoimis-

tot saattavat ostaa palveluita myös erilaisilta palveluntuottajilta, kuten asianajo-

toimistoilta. 

Yleisen edunvalvonnan palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan moniongelmaisten 

ja syrjäytyneiden nuorten sekä ikääntyvän väestörakenteen vuoksi. Lisää haas-

teita ja edunvalvonnan tarvetta tuovat myös muuttuneet omaisuusrakenteet eli 

omaisuuden laatu on muuttunut, sijoitustoiminta lisääntynyt ja ihmisten varalli-

suus on kasvanut. Erityisesti varallisuuden määrät lisäävät helposti väärinkäytök-

siä ja siten myös edunvalvonnan tarvetta. (Valtiovarainministeriö 2011, 22-23.) 

Edunvalvojan työstä on näin ollen tullut hyvin vaativaa, joten edunvalvojiksi tarvi-

taan yhä ammattitaitoisempia ja osaavampia henkilöitä. Tällöin valitaan mieluum-

min yleinen edunvalvoja hoitamaan asioita yksityisen henkilön sijaan, mikä puo-

lestaan kuormittaa yhä enemmän julkista sektoria. (Valtiovarainministeriö 2011, 

22-23.) 

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi olisi tärkeää löytää ratkaisuja ja tehostaa ylei-

sen edunvalvonnan toimintaa vähitellen. Erityisesti vuositiliin liittyviä toimintata-

poja tulisi kehittää, sillä se on edunvalvojia eniten kuormittava työ ja myös yksi 

tärkeimmistä edunvalvojan toiminnan valvontakeinoista. Kerron lisää vuositilin te-

hostamiskeinoista luvussa 5.  
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2.1 Edunvalvonta ja itsemääräämisoikeus 

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa oikeutta päättää itseään koskevista asioista. Tä-

hän itsemääräämisoikeuteen kuuluu, että henkilö voi muuttaa velvollisuuksiaan 

ja oikeuksiaan omalla tahdonilmaisullaan. Lähtökohtaisesti jokaisella kahdeksan-

toista vuotta täyttäneellä henkilöllä on itsemääräämisoikeus, johon ei ole kenel-

läkään muulla kelpoisuutta saada aikaan muutoksia. Holhoustoimilainsäädäntö 

antaa kuitenkin oikeuden puuttua itsemääräämisoikeuteen, silloin kun se on tar-

peen henkilön edun turvaamiseksi. (Parviainen 2009, 194.)  

Tavoitteena edunvalvonnassa on, että päämiehen oikeuksia rajoitetaan mahdol-

lisimman vähän. On sovellettava lievimmän mahdollisen keinon periaatetta eli oi-

keuksia ei saa rajoittaa enempää kuin on tarpeellista henkilön edun turvaa-

miseksi.  (Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442, 18 §.) 

Edunvalvojan on kysyttävä päämiehensä mielipidettä silloin, kun voidaan pitää 

asiaa tämän kannalta tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa 

hankaluutta. Kuulemisesta voidaan luopua, jos päämies ei kykene ymmärtämään 

asian merkitystä. (Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442, 43 §.) Yhteistyö edunval-

vojan ja päämiehen välillä on tärkeää, jotta voidaan toimia mahdollisimman vai-

vattomasti ja molempien osapuolten edun mukaisesti. 

2.2 Edunvalvontaan hakeutuminen 

Ennen edunvalvontaan hakeutumista tulisi selvittää pystytäänkö asiat hoitamaan 

muullakin tavoin kuin edunvalvojan määräämisen kautta. Kuten luvussa 2.1. mai-

nitsin, on noudatettava lievimmän mahdollisen keinon periaatetta eli edunvalvo-

jan määrääminen henkilölle tulisi olla viimesijaisin keino asioiden hoitoon. Talou-

dellisten asioiden hoitaminen olisi toivottavaa järjestää ensisijaisesti läheisten toi-

mesta. (Rimmi 2013, 23-25.) Taloudellisia asioita voidaan hoitaa läheisten toi-

mesta esimerkiksi yhteisten verkkopankkitunnusten avulla.  
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Hakemus edunvalvojan määräämisestä tehdään edunvalvontaan ehdotettavan 

kotikunnan maistraattiin. Hakemuksen voi tehdä henkilö itse, edunvalvontaan 

määrättävän lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen henkilö. Maistraatti toimii hol-

housviranomaisena eli valvoo kaikkien edunvalvojien toimintaa ja niin ikään pää-

miesten etuja. (Maistraatti 2013a.) 

Holhousviranomainen selvittää ensimmäisenä onko edunvalvojan määräämiselle 

perusteita. Edunvalvonnan tarvetta selvitetään yhdessä sosiaaliviranomaisten ja 

terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Henkilön terveydentilasta on annettava 

myös lääkärinlausunto, joka toimi edunvalvontapäätöksen tukena. (Maistraatti 

2013a.) 

Hakemuksen kohteena olevaa henkilöä kuullaan edunvalvontapäätöstä tehtä-

essä, mikäli lääkärinlausunnossa todetaan, että henkilöä voidaan kuulla tässä 

asiassa. Maistraatti voi myös kuulla asiassa muita henkilön tuttavia sukulaisia tai 

muita henkilöitä, jotka tuntevat henkilön ja ovat muuten tietoisia hänen tilantees-

taan. (Maistraatti 2013a.) 

Maistraatilla on oikeus määrätä edunvalvoja sellaisissa tapauksissa, joissa hen-

kilö on itse pyytänyt tiettyä henkilöä edunvalvojakseen. Käräjäoikeus puolestaan 

määrää edunvalvojan, jos hakemus on tullut muulta kuin henkilöltä itseltään tai 

hän ei ymmärrä edunvalvojan määräämisen merkitystä. (Maistraatti 2013a.) 

2.3 Päämiehen toimintakelpoisuus 

Toimintakelpoisuus tarkoittaa oikeutta tehdä sopimuksia ja sitoutua erilaisiin vel-

voitteisiin sekä oikeutta tehdä erilaisia oikeustoimia. Edunvalvontaan liittyvä en-

sisijainen menettelytapa on edunvalvojan määrääminen eikä näissä tapauksissa 

puututa henkilön toimintakelpoisuuteen.  Toimintakelpoisuutta saatetaan rajoit-

taa, jos päämies toiminnallaan aiheuttaa itselleen taloudellisia vaikeuksia tai on 

olemassa hyväksikäytön mahdollisuus. (Oikeusministeriö 2013.) 
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Käräjäoikeus tekee päätöksen toimintakelpoisuuden rajoittamisesta. Voidaan 

päättää esimerkiksi, että päämiehellä ei ole oikeutta määrätä tietystä osasta 

omaisuuttaan tai hänellä ei ole oikeutta tehdä velkaa. Toimintakelpoisuutta on 

rajoitettava vain sen verran kuin se on välttämätöntä päämiehen edun turvaa-

miseksi eli jälleen noudatetaan lievimmän mahdollisen keinon periaatetta. (Maist-

raatti 2013c.) 

Päämiehet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään sen mukaan, kuinka paljon hei-

dän toimintakelposuuttaan on rajoitettu: 

 rinnakkaisessa eli tukevassa edunvalvonnassa oleva päämies 

 toimintakelpoisuuden rajoituksen alainen päämies ja   

 vajaavaltainen päämies  

Lukumääräisesti rinnakkaisessa edunvalvonnassa olevat henkilöt muodostavat 

suurimman ryhmän täysi-ikäisistä päämiehistä. Rinnakkaisessa eli tukevassa 

edunvalvonnassa oleva päämies on oikeustoimikelpoinen. Päämiehelle ei ole 

tässä edunvalvontatyypissä asetettu rajoituksia hänen toimintakelpoisuuteensa 

eli hän voi yhdessä edunvalvojan kanssa tehdä oikeustoimia. (Heikkinen ym. 

2003, 5.) Käytännössä päämies voi tehdä tavanomaisia oikeustoimia itsenäisesti.  

Rinnakkaisen edunvalvonnan ollessa yleisin toimintatapa, niin lukumääräisesti 

vajaavaltaisia ja toimintakelpoisuuden rajoituksen alaisia päämiehiä on Suo-

messa hyvin vähän ja jätän näiden edunvalvontatyyppien käsittelyn opinnäyte-

työn ulkopuolelle. (Heikkinen ym. 2003, 5.) 
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2.4 Edunvalvojan tehtävät ja velvollisuudet 

Päämiehen taloudellisten asioiden hoitaminen on edunvalvojan päätehtävä, 

mutta tarpeen mukaan päämiehelle on järjestettävä myös kuntoutusta ja hoiva-

palveluita. Edunvalvojan velvollisuutena on hoitaa omaisuutta siten, että päämie-

hen henkilökohtaiset tarpeet voidaan tyydyttää ja omaisuus sekä sen tuotto voi-

daan käyttää päämiehen hyödyksi mahdollisimman hyvin. Päämiehelle on jätet-

tävä tarpeeksi varoja hänen henkilökohtaisiin menoihinsa. (Heikkinen ym. 2003. 

9, 29.) 

Edunvalvojan velvollisuutena on pitää kirjaa päämiehensä tilikauden tapahtu-

mista sekä varoista ja veloista. Edunvalvojan aloittaessa tehtävänsä, on hänen 

annettava luettelo päämiehensä varoista ja veloista maistraatille sekä tehtävä 

vuositili jokaisesta tilikaudesta. (Oikeusministeriö 2013.)  

Edunvalvojan on haettava maistraatin lupa päämiehensä puolesta tehtäviin tiet-

tyihin oikeustoimiin esimerkiksi asunnon myymiseen ja ostamiseen tarvitaan 

maistraatin lupa. Päämiehensä puolesta tehtäviin lahjoituksiin edunvalvojalla ei 

ole oikeutta. (Oikeusministeriö 2013.)  

Edunvalvojalla on yhteistyövelvollisuus päämiestään kohtaan. Edunvalvojan on 

päämiehen pyynnöstä kerrottava taloudellisesta tilanteesta ja miten edunvalvoja 

hoitaa päämiehensä taloudellisia asioita. Edunvalvojan on myös keskusteltava 

tärkeistä toimenpiteistä tai asioista päämiehensä kanssa ja tiedusteltava hänen 

mielipidettään. (Maistraatti 2013b.)  
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3 HOLHOUSVIRANOMAINEN JA EDUNVALVOJAN 

TOIMINNAN VALVONTA 

Holhousviranomaisena toimii maistraatti, jonka päätehtävänä on edunvalvonnan 

kannalta valvoa edunvalvojien toiminnan laillisuutta ja päämiehen edun toteutu-

mista. (Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442, 46 §.) Maistraatti työskentelee edun-

valvojien toimintaan liittyvän tarkastustehtävän lisäksi valmistelevana viranomai-

sena edunvalvontaa määrättäessä.  

Kuten luvussa 2.2. mainitsin jo, joissakin tapauksissa maistraatti voi myös itse-

näisesti tehdä määräyksen edunvalvojasta. (Parviainen 2009, 195.) Edellytyk-

senä on tällöin, että henkilö on itse jättänyt hakemuksen edunvalvonnasta ja hän 

ymmärtää edunvalvonnan merkityksen omalla kohdallaan. Ennen päätöksen te-

kemistä on kuultava hakemuksen jättänyttä henkilöä ja tarpeen mukaan hakijan 

on esitettävä lääkärintodistus. Tällaisessa kevennetyssä edunvalvojan määrää-

mismenettelyssä on tarkoituksena alentaa kynnystä edunvalvojan hakemiselle. 

(Välimäki 2008, 40.) 

Maistraatilla on käytössään erilaisia valvonta- ja kontrollointikeinoja, joiden avulla 

voidaan seurata edunvalvojien toimintaa ja päämiesten etujen toteutumista. Hol-

housviranomaisen suorittama valvonta voidaan jakaa ennakkovalvontaan ja jäl-

kivalvontaan. (Parviainen 2009, 124.) 
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3.1 Ennakkovalvonta 

Päämiehen edun valvominen on holhoustoimen päätehtävä, joten on hyvin tär-

keää valvoa, miten edunvalvojat toimivat päämiehen hyväksi. Holhousviranomai-

sen ennakkovalvonnan keinoja ovat omaisuusluettelon laatiminen sekä tärkeim-

piä oikeustoimia koskeva lupa-asioiden käsittely. (Heikkinen ym. 2003, 6.) Lisäksi 

edunvalvoja on velvollinen laatimaan vuositilin hoitamastaan omaisuudesta ja toi-

menpiteistä, joihin hän on ryhtynyt päämiehensä etujen turvaamiseksi. (Parviai-

nen 2009, 124.) 

3.1.1 Omaisuusluettelo 

Omaisuusluettelossa on mainittava kaikki päämiehen merkityksellinen omaisuus. 

Päämiehen hallintaan jätetyistä varoista on oltava myös selvitys, jotta maistraatti 

voi arvioida, onko omaisuuden jättäminen päämiehen hallintaan ollut hänen 

etunsa mukaista. (Parviainen 2009, 124.) Edunvalvonnan alkaessa tehtävä omai-

suusluettelo on koko edunvalvonnan perusta, joten sen on pidettävä paikkansa 

ja oltava ehdottoman luotettava. (Välimäki 2008, 118-119.) Luettelo on annettava 

maistraatille pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa edunvalvonnan alka-

misesta. (Välimäki 2008, 117.) 

Holhoustoimilain avulla on pyritty varmistamaan, että omaisuusluettelo laaditaan 

luotettavasti ja totuudenmukaisesti. Maistraatti voi vaatia vahvistamaan luettelon 

tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla. Näillä keinoilla edesautetaan oi-

keiden lähtötietojen saaminen ja jatkovalvonnan luotettavuus. (Laki holhoustoi-

mesta 1.4.1999/442, 49 §.) 
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3.1.2 Lupa-asioiden käsittely 

Edunvalvojan on tiettyihin oikeustoimiin pyydettävä holhousviranomaisen lupa tai 

muuten voidaan katsoa, ettei oikeustoimi sido päämiestä. Poikkeustapauksissa 

holhousviranomainen voi hyväksyä lupahakemuksen myös jälkikäteen. Luvanva-

raiset oikeustoimet löytyvät Holhoustoimilain 34 §:stä  

Edunvalvoja ei voi ilman lupaa esimerkiksi: 

 ryhtyä harjoittamaan elinkeinotoimintaa päämiehensä lukuun 

 luovuttaa tai vastiketta antamalla hankkia kiinteää omaisuutta tai sellaista 

maanvuokra- tai muuta käyttöoikeutta rakennuksineen, joka voidaan 

maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle 

 ottaa muuta lainaa kuin valtion takaamaa opintolainaa taikka sitoutua vek-

selivastuuseen tai vastuuseen toisen velasta 

 luopua perinnöstä tai luovuttaa päämiehensä perintöosuutta 

3.2 Jälkivalvonta  

Jälkivalvonnan tärkein keino on vuosi- ja päätöstilin vaatiminen edunvalvojalta. 

Vuositili annetaan maistraatille jokaisen tilikauden jälkeen kolmen kuukauden ku-

luessa ko. tilikauden päättymisestä. Vuositilin tarkastamisen yhteydessä on myös 

luovutettava kaikki vuositiliin liittyvät tositteet maistraatille. (Parviainen 2009, 

125.) Tärkein edunvalvonnan jälkeen tapahtuva valvonta suoritetaan vuositilin 

avulla. Maistraatti saa vuositilin avulla selville kaikki tilikauden aikana tapahtuneet 

toimet ja tarkistaa onko edunvalvoja toiminut lain ja hyvän tavan mukaan.  
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Päätöstili laaditaan edunvalvonnan päättyessä ja tähän pätevät samat vaatimuk-

set kuin vuositilinkin laatimiseen. Vuositili on yksi tärkeimmistä valvontakeinoista, 

sillä se antaa kattavasti tietoa kaikista päämiehen omaisuudelle tehdyistä toi-

mista. Yleisessä edunvalvonnassa suoranaiset väärinkäytökset ovat harvinaisia, 

jolloin vuositilin tarkastuksen merkitys on lähinnä varmistua vuositilin oikeasta 

laatimistavasta. Yksityisten edunvalvojien kohdalla toisaalta mahdolliset väärin-

käytökset saadaan selville viimeistään tässä vaiheessa. Käsittelen jäljempänä 

kattavammin vuosi- ja päätöstiliä omana kokonaisuutenaan. 
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4 VUOSI- JA PÄÄTÖSTILI YLEISESSÄ 

EDUNVALVONNASSA 

Vuosi- ja päätöstilistä tulee käydä ilmi päämiehen varat sekä velat niin tilikauden 

alkaessa kuin päättyessäkin. Lisäksi vuosi- ja päätöstiliin on merkittävä kaikki ti-

likauden aikana tapahtuneet muutokset, kaikki päämiehen puolesta tehdyt mer-

kittävät oikeustoimet sekä muut vastaavat omaisuuden hoitamiseen liittyvät sei-

kat. (Parviainen 2009, 125.) Kaikki vuosi- ja päätöstilissä annetut tiedot tulee esit-

tää siten, että annettujen tietojen avulla voidaan valvoa omaisuuden hoitamista 

ja omaisuuden hoitosuunnitelman noudattamista. (Laki holhoustoimesta 

1.4.1999/442, 55 §.) 

Käytännössä vuositili on samantapainen kuin yrityksen kirjanpitokin. Mappi, jo-

hon kootaan kaikki vuoden aikana maksetut laskut ja päämiehen asioihin liittyvät 

asiakirjat ja tositteet. Maistraattia varten on tulostettava yhteenveto tilikauden ai-

kana kirjatuista tapahtumista päiväkirjan muodossa. Edunvalvoja tekee myös tili-

kaudesta palkkiolaskelma, joka on edunvalvojalle suoritettava korvaus asioiden 

hoitamisesta.  

Vuositili on annettava vuosittain holhousviranomaiselle kolmen kuukauden kulu-

essa tilikauden päättymisestä. Tilikauden katsotaan yleensä olevan kalenterivuo-

den mittainen. Holhousviranomainen voi tosin päättää poikkeavastakin tilikau-

desta, jos tämä on tarpeen omaisuuden hoidon tai tilin tarkastuksen kannalta. 

(Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442, 5 §.) 

Edunvalvoja on velvollinen pyydettäessä antamaan holhousviranomaiselle kaikki 

tehtäväänsä koskevat tarpeelliset tiedot, tositteet ja asiakirjat sekä esittämään 

hoidettavanaan olevat arvopaperit. (Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442, 56 §.) 

Tarkastuksen päätyttyä maistraatin on palautettava tositteet ja asiakirjat edunval-

vojalle, joka on velvollinen säilyttämään vuositileihin liittyvät tositteet. (Laki hol-

houstoimesta 1.4.1999/442, 54 §.) 
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Edunvalvojan on tehtävänsä päättyessä annettava holhousviranomaiselle vuosi-

tili siltä ajalta, jolta ei ole vielä aikaisemmin annettu tiliä. Tätä viimeistä tiliä kut-

sutaan päätöstiliksi.(Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442, 52 §.) 

Omien kokemuksieni ja haastatteluiden mukaan yksi eniten kuormittavista ja ai-

kaa vievistä työtehtävistä on juuri vuositilien laatiminen. Maria Lindbergin tutki-

mus vuonna 2013 tuli samaan johtopäätökseen vuositilien aikaa vievyydestä. Tu-

lokset osoittivat myös, että vuositilien laatimiseen kaivattiin lisää aikaa.   

4.1 Vuositilin tavoitteet 

Vuositilin tulisi antaa oikea ja riittävä kuva tilikauden tapahtumista. Tämä tarkoit-

taa käytännössä riittävien ja totuudenmukaisten tietojen esittämistä vuositilissä. 

Päämiehen kokonaistaloudellisesta tilanteesta on saatava hyvä käsitys tarkastel-

tavalta tilikaudelta. (Heikkinen ym. 2003, 110-112.) 

Oikean kuvan antaminen tarkoittaa lähinnä sitä, että tilissä käsiteltävä omaisuus 

todella kuuluu päämiehelle, eikä esimerkiksi hänen puolisolleen tai kuolinpesälle. 

Periaatteeseen kuuluu myös omaisuuden arvostaminen oikein eli omaisuuden 

arvo on ilmoitettu vuositilissä vastaamaan todellista arvoa. (Heikkinen ym. 2003, 

111.) 

Riittävän kuvan periaatteeseen kuuluu, että päämiehen kannalta olennainen 

omaisuus selvitetään ja mainitaan vuositilissä. Ei ole tarkoituksenmukaista kiin-

nittää huomiota liian yksityiskohtaiseen selvitystyöhön. Edunvalvojan tulisi osata 

tehdä rajanveto olennaisten ja epäolennaisten tapahtumien kirjaamiseen. Riittä-

vän kuvan periaatteen toteutuessa myös tilintarkastus maistraatin näkökulmasta 

helpottuu, kun tilintarkastajan ei tarvitse kiinnittää huomiota tilin kannalta epä-

olennaisiin seikkoihin. (Heikkinen ym. 2003, 110-112.) 
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Omaisuuden perusteella myönnettävät kevennykset vuositilivelvollisuu-

teen 

Holhousviranomainen voi vapauttaa edunvalvojan vuositilivelvollisuudesta tai 

määrätä tilikauden vuotta pidemmäksi, mikäli päämiehellä ei ole omaisuutta tai 

omaisuuden määrä on vähäinen. Maistraatti voi omasta aloitteestaan keventää 

vuositilivelvollisuutta, kun on ensin antanut edunvalvojalle tilaisuuden tulla kuul-

luksi asiassa. Edunvalvoja voi myös tekemällä hakemuksen hakea itse keven-

nystä vuositilivelvollisuuteen. (Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442, 53 §.) 

Edellä mainittujen edellytysten lisäksi kevennys tai tilikauden pidennys voidaan 

myöntää myös silloin, kun omaisuuden laatu on sellainen, että päämiehen etu ei 

vaadi vuositilin tekemistä vuosittain. Kevennyksiä voidaan myöntää myös tapauk-

sissa, joissa omaisuus on sijoitettu sellaiseen kohteeseen, jota ei voida siirtää 

muualle eikä ehtoja voida muuttaa ilman holhousviranomaisen lupaa. (Laki hol-

houstoimesta 1.4.1999/442, 53 §.) 

Kevennetyn vuositilivelvollisuuden edellytyksenä on, että päämiehellä ei ole va-

roja tai varat ovat vähäiset. Lisäksi päämiehellä ei saa olla velkoja, joista edun-

valvojan tulisi huolehtia. (Välimäki 2008, 124.) 

4.2 Edunvalvontasihteerin tehtävä vuositilin laatimisessa 

Edunvalvontasihteerin toimenkuvaan kuuluu laskujen maksaminen, käyttöraho-

jen siirtäminen päämiehille sekä muiden juoksevien asioiden hoitaminen. Lisäksi 

sihteeri hoitaa päämiehen hakemukset Kelaan sekä esimerkiksi vuokrasopimus-

ten kirjaamiset päämiehen tietoihin. Sihteerin toimenkuvaan kuuluu myös pää-

osin tositteiden ja tiliotteiden arkistointi ja järjestely, vaikka jonkin verran tosit-

teista on myös edunvalvojan hallussa.  
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Yksi iso osa edunvalvontasihteerin työstä Turun oikeusaputoimistossa on tosit-

teiden ja tiliotteiden mapittaminen ja arkistointi sekä laskujen maksaminen. Muita 

suuria työn osa-alueita ovat erilaiset selvitystyöt, asiakaspalvelu ja vuositilit. Tu-

tustuin myös vuosi- ja päätöstilien tekoon, joten pystyn kertomaan omien koke-

muksieni kautta edunvalvontasihteerin osuudesta vuositilin laatimisessa.  

Vuositilit tuovat edunvalvontasihteerille paljon lisätyötä arkirutiinien lisäksi ja 

kuormittavat edunvalvontaa huomattavasti. Jo pelkästään arkirutiinien hoitami-

seen ei aina riitä aikaa, joten vuositilien laatimiseen on jatkuva resurssipula ja 

vuositilejä laaditaan pitkällä viiveellä. 

Vuositilien laatimista on helpotettu yleisessä edunvalvonnassa Edvard- ohjelmis-

ton avulla. Ohjelmisto mahdollistaa kulujen tiliöintien ennustamisen ja tiliöinnit 

laskujen maksun yhteydessä. Tällöin jo tilikauden aikana voidaan kirjata tuloja ja 

menoja oikeille kulutileilleen, mikä helpottaa vuositilien tekohetkellä työmäärää ja 

työ nopeutuu.  

Ensimmäisenä tehtävänä vuositilin laatimisessa on tositteiden järjestäminen ti-

liotteen mukaiseen järjestykseen. Järjestämisen jälkeen on tarkastettava kaikki 

tiliöinnit eli ovatko kaikki tulot ja kulut kirjattu oikeille kirjanpitotileilleen. Varsinai-

nen tilin kokoaminen eli miten tositteet ja tiliotteet järjestetään, vaihtelee edunval-

vojien ja sihteerien kesken jonkin verran. Kaikilla edunvalvontasihteereillä on 

muun muassa omat tapansa järjestää tositteet.  

Turun oikeusaputoimistossa edunvalvojat ja edunvalvontasihteerit toimivat tii-

meissä. Näiden tiimien sisällä on omat toimintatapansa siitä, miten vuositili koo-

taan ja miten edunvalvontasihteerin ja edunvalvojan työtehtävät on jaettu vuosi-

tilien suhteen. Myös tiimien sisällä saattaa olla eroavaisuuksia eri edunvalvonta-

sihteerien kesken.  

Edunvalvontasihteerin koottua kaikki tarvittavat tositteet järjestykseen ja käyty-

ään läpi tiliöinnit, tulostetaan vielä päiväkirja tilikauden tapahtumista. Vuositili toi-

mitetaan edunvalvojalle, kun sihteeri on tehnyt oman osuutensa vuositlin laatimi-

sesta.  
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4.3 Edunvalvojan osuus vuositilin laatimisessa 

Pyysin selvitystä vuositilin laatimisesta ja ajankäytöstä Turun oikeusaputoimiston 

yleisiltä edunvalvojilta. Sain vastaukset kahdelta yleiseltä edunvalvojalta. Osio 

perustuu yleisten edunvalvojien Jaana Sarinin ja Lasse Fagerin vastauksiin vuo-

sitilin läpikäymisestä.  

Edunvalvontasihteerin koottua tilin, edunvalvoja vielä tarkistaa sen omalta osal-

taan ja tekee palkkiolaskelman. Edunvalvontasihteerin tehtävänä on tarkistaa 

kaikki tiliöinnit ja tositteet, joten näihin seikkoihin edunvalvojat eivät enää puutu. 

Edunvalvojien vastuulla on myös verotus sekä veroilmoitusten tekeminen. Vero-

tusta edunvalvojat seuraavat myös tilikauden aikana ja vuositilinteon yhteydessä. 

Asioita, joita edunvalvojat käyvät läpi vielä edunvalvontasihteerin tarkastamisen 

jälkeen ovat: 

 tulojen ja menojen suhde, 

 varojen ja velkojen kehitys tilikauden aikana 

  palkkion laskeminen ja suuruus 

  poikkeavien tilien tarkastaminen, erikoiset summat ja tilit käydään tilin yh-

teydessä läpi 

  asiakkaan käyttämät palvelut, esimerkiksi asumispalvelu tai laitoshoito 

 tulojen hakeminen ja kirjaus 

 käyttövarojen määrä ja ovatko kohtuullisella tasolla 

Edunvalvoja tekee myös yleissilmäyksen vuositiliin eli miten päämiehen asioita 

on hoidettu ja onko samanlaisia tuloja ja menoja kuin viime tilikaudella. Edunval-

vojilla on käsitys päämiehen kokonaistilanteesta, joten poikkeamiin tai epäsään-

nöllisyyksiin voidaan vuositiliä tarkastaessa kiinnittää huomiota. Poikkeamat sel-

vitetään ja tarvittaessa korjataan virheet.   
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Vuositilin läpikäyminen vaihtelee jonkin verran edunvalvojien kesken. Vuositilien 

tarkastamiseen ja laatimiseen käytettävä aika riippuu aivan edunvalvojasta ja 

päämiehestä. Omaisuuden määrä ja omaisuuden rakenne vaikeuttavat edunval-

vojien työtä. Mitä enemmän omaisuutta sitä enemmän edunvalvojilla on tarkas-

tettavaa ja läpikäytävää materiaalia. Pyysin edunvalvojia myös arvioimaan tilin 

läpikäymiseen käytettävää aikaa. Yleispiirteisesti voitiin katsoa tili läpi jopa 10 

minuutissa, mutta joissain tapauksissa vuositilin läpikäymiseen saattaa mennä 

useita tunteja tai jopa päiviä. 

Yleisen edunvalvojan virkavastuu 

Virkamiesten erityistä oikeudellista vastuuta kutsutaan virkavastuuksi, joka on 

kansalaisten yleistä oikeudellista vastuuta ankarampaa ja kattavampaa. Virka-

vastuun avulla varmistetaan asiantuntemus ja tehtävien asianmukainen hoitami-

nen. Virkavastuun rikkomisesta voi seurata kurinpidollisia toimia, vahingonkor-

vausvelvollisuus tai rikosoikeudellinen vastuu. Vain virkamies voi syyllistyä virka-

rikokseen ja joutua virkavastuuseen. (Koskinen & Kulla 2009, 235-237.) 

Rikoslaki määrittelee virkarikoksiksi lahjuksen ottamisen sekä virkasalaisuuden 

rikkomisen. Lisäksi rikosnimikkeenä löytyy virka-aseman väärinkäyttäminen. Täl-

löin virkamies käyttää asemaansa oman tai toisen hyödyn saavuttamiseen tai 

pyrkii aiheuttamaan tahallaan vahinkoa tai haittaa. Virkavelvollisuuden rikkomi-

nen kuuluu myös rikoslain virkamiesvastuuseen. Tällöin virkamies rikkoo sään-

nöksiä tai määräyksiä, joita on noudatettava virkatoiminnassa. Huolimattomuus 

katsotaan myös virkavelvollisuuden rikkomiseksi. (Rikoslaki 19.12.1889/39, 40 

§.) 

Vahingonkorvausvastuu määräytyy Vahingonkorvauslain 3. ja 4. lukujen mu-

kaan. Holhoustoimilaissa on lisäksi määritelty erityinen säännös vahingonkor-

vausvastuusta. Yksityisellä ja yleisellä edunvalvojalla on vastuu korvata vahinko, 

jonka hän on aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomuuttaan. (Laki holhoustoi-

mesta 1.4.1999/442, 45 §.) 
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Päämies on vapautettu niin kutsutusta isännänvastuusta Holhoustoimilain 45 § 

nojalla. Yleensä se, joka toisen pyynnöstä tiettyä tehtävää suorittaessaan vir-

heellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa, on se jonka lukuun tehtävää 

suoritetaan velvollinen korvaamaan vahingon. Ilman Holhoustoimilain sään-

nöstä, päämies saattaisi joutua vastuuseen edunvalvojan toimista. (Vahingon-

korvauslaki 31.5.1974/412, 3 §; Välimäki 2008, 135-136.) 

4.4 Maistraatin tilintarkastus 

Holhousviranomaisen on tarkastettava vuosi tai päätöstili viipymättä hyvän tar-

kastustavan mukaisesti. Holhousviranomaisen velvollisuutena on tarkastaa mi-

ten omaisuutta on hoidettu tilikauden aikana ja onko vuositili laadittu oikein. 

Maistraatin tilintarkastaja varmistaa myös, että päämiehelle on annettu tilikauden 

aikana kohtuullisena pidettävä käyttövarat. Edunvalvoja laskee itselleen palkkion 

tilikaudelta ja tilintarkastuksen yhteydessä tarkastetaan palkkion oikeellisuus ja 

onko palkkio kohtuullinen. (Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442 § 56.) 

Holhoustoimilaissa edellytetään, että tili tarkastetaan hyvän tarkastustavan edel-

lyttämässä laajuudessa. Laki ei kuitenkaan määrittele mitä hyvä tarkastustapa 

pitää sisällään. Oikeusministeriön mietinnössä annetaan yksi näkökulma hyvään 

tarkastustapaan. (Oikeusministeriö 2010.) 

Hyvään tilintarkastustapaan kuuluisivat Oikeusministeriön mietinnön mukaan 

seuraavat seikat: 

 varallisuus on pidetty erillään edunvalvojan varoista: 

 tilillä olevat tiedot päämiehen varoista ja veloista vastaavat saldotodistuk-

sissa, tiliotteissa tai omaisuusluetteloissa olevia tietoja; 

 edunvalvoja ei ole tehnyt kiellettyjä lahjoituksia; 

 luvanvaraiselle oikeustoimelle on haettu holhousviranomaisen lupa; 

 oikeustoimia ei ole tehty ehdoin, jotka ovat päämiehelle selvästi epäedul-

lisia; 
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 edunvalvoja ei ole tehnyt oikeustoimia, joissa hän on selvästi ollut esteel-

linen; 

 edunvalvoja ei ole sijoittanut päämiehen omaisuutta tavalla, joka on sel-

västi kohtuullisen tuoton saavuttamisen periaatteen tai omaisuuden säily-

misen turvaamisperiaatteen vastainen;  

 päämiehelle on annettu kohtuulliset käyttövarat; 

 edunvalvoja ei ole tehnyt sellaista, mikä on selvästi omaisuuden hoito- tai 

käyttösuunnitelman vastaista 

 päämiehen varallisuudessa ei ole tapahtunut selittämättömiä muutoksia 

edelliseen tiliin verrattuna; 

 ettei tukien hakemisessa päämiehelle ole ilmeisiä laiminlyöntejä 

 edunvalvojan palkkion suuruusluokka on oikea; 

 tositteiden tarkastaminen riittävässä laajuudessa (Oikeusministeriö 2010.) 

Haastattelin Turun maistraatista Noora Mannista ja Teemu Vehmasta saadak-

seni käytännön tietoja maistraatin tilintarkastuksesta. Kysyin muun muassa tilin-

tarkastukseen käytettävästä ajasta ja mihin seikkoihin tilintarkastuksessa kiinni-

tetään huomiota. Tiedustelin myös kehittämisehdotuksia maistraatin ja yleisen 

edunvalvonnan toimintoihin.  

Käytännössä tilintarkastus suoritetaan yleisessä edunvalvonnassa siten, että 

maistraatille ilmoitetaan lista päämiehistä, joiden tilit olisivat valmiina tarkastetta-

viksi. Tiedon tultua maistraatille, tilintarkastajat tarkastavat tilit oikeusaputoimis-

ton yleisen edunvalvonnan tiloissa.  

Maistraatin tilintarkastajat käyvät vuositilin läpi siten, että varmistutaan päämie-

hen edun toteutuvan ja tarvittavat toimenpiteet päämiehen etujen takaamiseksi 

on tehty. Tilin tarkastamisen yhteydessä katsotaan esimerkiksi onko päämiehelle 

haettu kaikkia hänelle oikeutettuja tukia Kelasta.  
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Tilintarkastuksessa katsotaan, että saldot täsmäävät ja onko tilien erissä tapah-

tunut suuria tai epätavallisia muutoksia verrattuna edellisiin vuosiin. Tilintarkas-

tajat edellyttävät, että poikkeamiin annetaan asianmukainen selitys.  Maistraatti 

tarkastaa myös tehdyt oikeustoimet ja onko laissa määrätyille luvanvaraisille oi-

keustoimille haettu tarvittavat luvat. 

Päämiehelle on myönnettävä kohtuullisena pidettävät käyttövarat ja maistraatin 

velvollisuutena on myös tarkastaa käyttövarojen kohtuullisuutta. Edunvalvonnan 

tarkoituksena on kuunnella päämiehen toiveita omaisuutensa käyttämisen suh-

teen. Mahdollisuuksien mukaan pyritään toimimaan päämiehen toiveiden mu-

kaan.  

Edunvalvojalla on oikeus saada päämiehen varoihin nähden kohtuullinen palkkio 

sekä korvaus tarpeellisista kuluistaan. Palkkion suuruuteen vaikuttavat päämie-

hen varallisuus sekä edunvalvojan tehtävän laatu ja laajuus (Laki holhoustoi-

mesta 1.4.1999/442, 44 §.) Edunvalvontapalkkion laskentaperusteet katsotaan 

tilintarkastuksen yhteydessä ja juuri eniten huomautettavaa löytyy maistraatin 

mukaan virheellisesti lasketuista edunvalvontapalkkioista.  

4.4.1 Maistraatin pakkokeinot 

Maistraatilla on oikeus käyttää uhkasakkoa ja teettämisuhkaa, mikäli edunvalvoja 

laiminlyö velvollisuuksiaan. Teettämisuhalla teetetään laiminlyöjän kustannuk-

sella tekemättä jätetty toimenpide.  Pakkokeinoja voidaan käyttää, jos edunval-

voja laiminlyö asianmukaisen tilin, luettelon, tositteen tai pyydetyn selvityksen an-

tamisen. Teettämisuhkaa käytetään esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa voi-

daan olettaa, että sakon uhka ei ole riittävä pakkokeino. (Laki holhoustoimesta 

1.4.1999/442, 57 §.) 
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Holhousviranomaisella on myös oikeus päämiehen edun turvaamiseksi määrätä 

tiettyyn tehtävään toisen edunvalvojan. Jos edunvalvoja on jättänyt velvollisuu-

tensa hoitamatta ja päämiehen etu vaarantuu tämän vuoksi, voidaan hakemuk-

sesta tai tuomioistuimen päätöksestä määrätä päämiehelle toinen edunvalvoja. 

(Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442, 58 §.) 

4.4.2 Maistraatin virkavastuu 

Maistraatin tilintarkastajat toimivat yleisten edunvalvojien ja edunvalvontasihtee-

rien tapaan virkavastuulla ja heitä sitoo samat virkamiehen velvollisuudet kuin 

muitakin virkamiehiä. Vahingonkorvausvelvollisuudessa on kuitenkin yksi erityis-

säännös liittyen maistraatin tilintarkastukseen. Valtio on velvollinen korvaamaan 

päämiehelle aiheutuneet vahingot, mikäli tilintarkastuksessa ei ole havaittu jota-

kin sellaista seikkaa, joka olisi pitänyt havaita hyvää tilintarkastustapaa noudat-

tamalla. (Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442, 56 §.) 

4.5 Vuositilin laatiminen ja tarkastaminen 

Vuositilit käydään tällä hetkellä läpi edunvalvontasihteerin, edunvalvojan ja maist-

raatin toimesta. Toisin sanoen kolme eri virkamiestä tarkastaa vuositilin ja jokai-

nen heistä joutuu käyttämään vuositilin tarkastamiseen ja laatimiseen arvokasta 

työaikaa. Jokaisessa työvaiheessa vuositilin tarkastaa ammattilainen, joka on 

saanut koulutuksen tehtäväänsä.  

Edunvalvontasihteeri ja edunvalvoja hoitavat päämiehen asioita ammattimaisesti 

virkavastuulla jo tilikauden aikana. Vuositili kuitenkin tarkastetaan vielä vuositilin 

laatimisen yhteydessä uudelleen eli edunvalvontasihteeri ja edunvalvoja tarkas-

tavat vuositilin tapahtumat ennen maistraatin tilintarkastusta. Tällöin edunvalvon-

tasihteeri ja edunvalvoja joutuvat tarkastamaan omaa työtään tarpeettomasti. 

Tällöin ollaan tilanteessa, jossa virkamies tarkastaa toisen virkamiehen toimintaa. 

Olisi mielestäni aiheellista keventää yleisen edunvalvonnan vuositilin laatimisvel-

vollisuutta entisestään. 
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5 TEHOSTAMISKEINOJA YLEISEN EDUNVALVONNAN 

VUOSITILIN TARKASTAMISEEN 

Yleisen edunvalvonnan keskeisimpiä ongelmia ovat vanhanaikaiset toimintata-

vat, kuten faksin ja postin käyttäminen tiedonkulussa. Kaikki laskut ja tiliotteet 

toimitetaan paperisina, jolloin kaikki laskut käydään manuaalisesti edunvalvonta-

sihteerin toimesta läpi, myös laskujen maksaminen ja seuranta tapahtuu manu-

aalisesti ja on osittain edunvalvontasihteerin muistin varassa. Lisäksi toimintata-

pojen erilaisuus eri virkamiesten toimintatavoissa ja rutiinitöiden suuri määrä 

kuormittavat virkamiehiä tarpeettomasti. 

Edellä mainittujen ongelmien ratkaiseminen auttaisi myös vuositilien laatimista. 

Vuositilit käsitellään tällä hetkellä kolmen eri virkamiehen toimesta, jolloin pääl-

lekkäisiä työtehtäviä syntyy väistämättä. Maistraatille tehtävästä paperisesta vuo-

sitilistä voitaisiin luopua ja siirtyä sähköiseen ympäristöön kokonaan. 

Ratkaisukeinoja opinnäytetyön tutkimusongelmaan on selvitetty haastatteluiden 

avulla ja hyödyntämällä omia työkokemuksia. Tarkoituksena on tuoda esille Tu-

run oikeusaputoimiston yleisen edunvalvonnan tehostamistarpeita ja antaa käy-

tännön ratkaisuja näihin ongelmiin.  

5.1 Sähköistäminen ja paperiton toimisto 

Suuri osa yleisen edunvalvonnan töistä kuluu erilaisten papereiden käsittelyyn. 

Laskut ja tiliotteet saapuvat postitse yleiseen edunvalvontaan eli käytännössä 

melkein kaikki tositteet. Vain murto-osa tositteista saapuu sähköisessä muo-

dossa. Yhden paperitositteen käsittely vie työaikaa monella eri tasolla, vaikka 

työvaiheita olisi mahdollista suorittaa sähköisen järjestelmän avulla.  
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Havainnollistan pitkää käsittelyprosessia ja työmäärää kuvailemalla yhden laskun 

käsittelyä yleisessä edunvalvonnassa. Ensimmäisenä lasku siis saapuu yleisen 

edunvalvonnan vastaanottoon, jossa lasku jaetaan postin käsittelyssä oikealle 

edunvalvontasihteerille. Tämän jälkeen sihteeri tarkastaa laskun ja siirtää laskun 

”eräpäivä- tikkuun”, joka on käytännössä pahvinen apuväline laskujen pinoami-

seen eräpäiväjärjestykseen. Eräpäivän lähestyessä edunvalvontasihteeri ottaa 

pinon laskuja tietyn eräpäivän kohdalta ja syöttää näiden laskujen tiedot mak-

suohjelmaan ja maksaa laskun. Laskun maksamisen jälkeen sihteeri mapittaa 

laskun päämiehen omaan mappiin. Tämän jälkeen vielä vuositilin laatimisen yh-

teydessä laskun tiliöinti tarkastetaan ja lisätään lasku vuositilin väliin. Vuositilin 

tarkastamisen yhteydessä vielä maistraatin tilintarkastaja käsittelee tai tarkastaa 

laskun. Vasta maistraatin palauttaessa vuositilin takaisin edunvalvojalle tai sih-

teerille, voidaan lasku arkistoida.  

Edellä mainittuja työvaiheita on paperilaskun käsittelyssä yhteensä seitsemän, 

joista voitaisiin karsia ainakin puolet sähköisten järjestelmien ja verkkolaskujen 

käyttöönoton avulla. Turhia työvaiheita kertyy tällä hetkellä aivan liikaa ja suurin 

osa näistä työvaiheista on turhia. Yleisessä edunvalvonnassa on jo jonkin verran 

ryhdytty siirtymään sähköisiin toimintatapoihin ja automatisoituihin tiliöinteihin 

Mielestäni voitaisiin kuitenkin vielä enemmän turvautua tietotekniikkaan ja luopua 

paperitositteista kokonaan. Voitaisiin esimerkiksi ottaa käyttöön skannauspal-

velu, jossa siirretään kaikki paperiset tositteet skannattuna Edvard- järjestel-

mään. 

Tietoteknisten apuvälineiden käyttöönoton yhteydessä pitäisi myös ottaa mah-

dollisimman suuri hyöty sähköisistä järjestelmistä. Yksi suuri epäkohta Turun oi-

keusaputoimiston yleisessä edunvalvonnassa on tiliotteiden toimittamisessa. Ti-

liotteet saadaan sähköisessä muodossa yleisen edunvalvonnan järjestelmään, 

mutta silti jostain syystä tiliotteet toimitetaan myös paperiversioina. Paperitiliottei-

den saapuminen postitukseen ruuhkauttaa postin jakelun aivan turhaan. Näiden 

paperisten tiliotteiden toimittaminen pitäisi ensimmäisenä peruuttaa turhien työ-

tehtävien karsimiseksi. 
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Tiliöintien tarkastus on vuositilin laatimisen yksi työläimmistä vaiheista, joten olisi 

tärkeää saada tiliöinnit saatettua oikeiksi ja myös pitää tiliöinnit tilikauden aikana 

ajan tasalla. Yleisessä edunvalvonnassa käytössä oleva ohjelmisto ennustaa tili-

tapahtumia omille kulutileilleen jo nyt, mutta tiliöintien ennustavuudessa on jonkin 

verran vielä virheitä. Vuositilien tiliöintien ajantasaistaminen voitaisiin esimerkiksi 

hoitaa opinnäytetyönä edunvalvonnalle.  

Jos vuositilien tiliöinnit saatettaisiin ajan tasalle, voitaisiin tällöin keskittyä tiliöin-

tien yleispiirteiseen läpikäymiseen, jolloin suurin osa vuositilin laatimisesta olisi jo 

tehty. Tiliöintien automatisointi on kuitenkin olemassa ja parhaiten siitä saisi hyö-

dyn, jos tiliöintejä tarkastettaisiin systemaattisesti kerran kuukaudessa.  

Sähköistämiseen liittyy myös vanhanaikaisista viestintämenetelmistä luopumi-

nen. Faksista ja postittamisesta voitaisiin vähitellen luopua ja siirtyä enemmän 

sähköpostin käyttöön. Sähköpostiin voitaisiin luoda valmiita postituslistoja ja poh-

jia. Näitä listoja voisi luoda kaikkia rutiininomaisia selvitystöitä varten, joita teh-

dään usein. Kaikilla voisi olla käytössä sama osoitteisto, josta voisi poimia yh-

teystietoja. Tällöin kaikki pohjat ja yhteystiedot sekä postituslistat olisivat koko 

toimiston käytössä.  

 

Verkkolaskut 

Yleisessä edunvalvonnassa verkkolaskujen käyttöönotto voisi olla tehokas tapa 

rutiinitoimenpiteiden tehostamiseen. Verkkolasku on sähköinen lasku, joka voi-

daan tuoda tietokoneen näytölle paperilaskun näköisenä. Verkkolaskut voidaan 

siirtää automaattisesti laskuttajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallintojär-

jestelmään. Verkkolaskut tallentuvat tällöin edunvalvonnan järjestelmään ja avat-

taessa näyttävät skannatuilta paperilaskuilta. (Tieke 2013a.) 
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Verkkolaskut voisi tuoda suoraan järjestelmään ja tiliöinnit sekä laskujen tallen-

tuminen onnistuisi suoraan taloushallintojärjestelmään. Tällöin turhia työvaiheita 

jää pois ja virheet minimoidaan. (Tieke 2013a.) Edvardiin eli edunvalvonnan tie-

tojärjestelmään voitaisiin luoda tällainen verkkolaskujen vastaanottamisen mah-

dollistava ominaisuus, sillä järjestelmässä on tällä hetkelläkin mahdollista tallet-

taa liitetiedostoja päämiehen tietojen alle.  

Verkkolaskujen avulla saadaan automaattisesti vietyä järjestelmään tiliöinnit, las-

kun viitteet ja eräpäivät. Tällä hetkellä kaikki laskut kerätään eräpäivittäin niin sa-

nottuun eräpäivätikkuun, josta käydään läpi maksettavat laskut. Järjestelmän 

avulla voisi siis ylläpitää myös ostoreskontraa jokaiselle asiakkaalle. Näin olisi 

mahdollista nähdä kaikki päämiehen avoimena olevat laskut yhdellä silmäyksellä. 

Laskujen maksaminen ja tiliöinti tehostuisi myös merkittävästi, kun paperitosit-

teista luovuttaisiin.   

Verkkolaskujen säilyttämistä varten on luotu sähköinen arkisto, joka on Suomen 

kirjanpitolain mukaan sallittu arkistointimenetelmä. Arkistointitilan tarve vähenee, 

kun paperitositteita ei säilytetä enää holvissa tai arkistoissa. Arkistosta on myös 

sähköisen järjestelmän avulla helpompi etsiä vanhoja tositteita.  (Tieke 2013a.) 

5.2 Työtapojen yhtenäistäminen 

Työtapojen tehostaminen ja yhtenäistäminen nopeuttaisi huomattavasti edunval-

vonnan työtaakkaa. Jokaisella sihteerillä on jo ainoastaan yhden toimiston sisällä 

huomattavia eroja yleisissä toimintatavoissa ja vuositilien laatimisessa. Kaikki toi-

mintatavat voi sopia yhdenmukaisiksi ja sopia kaikille samat toimintatavat, joita 

kaikkien on noudatettava. Selkeiden toimintatapojen ja yhtenäisten ohjeiden 

avulla säästettäisiin aikaa ja turhaa työtä. Rutiinitöissä voisi lisäksi käyttää val-

miita pohjia ja karsia turhia työvaiheita sekä työvaiheiden päällekkäisyyksiä.   
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Vuositilien tarkastaminen ja laatiminen ovat vuosia jäljessä. Vuositilien laatiminen 

pitäisi saattaa ajan tasalle. Tähän voisi olla ratkaisuna esimerkiksi tietyn henkilön 

nimeäminen vanhojen vuositilien laatimiseen. Toisaalta voitaisiin tehdä myös si-

ten, että vuositilien tekeminen hoidetaan kiertävällä ajatukselle eli yhdellä henki-

löllä on viikko kerrallaan ”vuositilien viikko” ja hänen asiakkaitaan hoidetaan mui-

den sihteerien toimesta.  

5.3 Yhteistyö maistraatin kanssa 

Haastatellessani henkikirjoittaja Anne Oksasta ja Turun oikeusaputoimiston joh-

tavaa yleistä edunvalvojaa Lasse Fageria vuositilien tarkastamisen tehostami-

sesta, nousivat esille Edvard- järjestelmän mahdollisuudet.  Vuositilien tekemisen 

ja ilmoittamisen helpottamiseksi Edvard- järjestelmään voisi luoda erilaisia roo-

leja, joissa olisi tietyt oikeudet tietoihin. Maistraatille voisi luoda tietyn roolin, joka 

mahdollistaisi katseluoikeuden yleisen edunvalvonnan järjestelmän puolelle. 

Maistraatti voisi myös tehdä Verohallinnon tapaan erilaisia tehotarkastuksia tee-

moittain. Teemoittainen tarkastus tai pistotarkastukset tiettyjen kirjausten suh-

teen voisivat olla hyvä valvontakeino vuositilin lisäksi tai jopa vuositilin tarkasta-

misen vaihtoehtona. Toimenpiteet kirjattaisiin ohjelmaan, josta maistraatin tilin-

tarkastaja voisi helposti varmistaa, että tarvittaviin asioihin on reagoitu.  

Vaihtoehtoisesti edunvalvoja voisi tilintarkastamisen ajaksi luoda oikeudet maist-

raatille tarkastella tietyn päämiehen vuositiliin liittyviä tietoja. Edellä mainitsemani 

verkkolaskutus mahdollistaisi myös maistraatin tositteiden tarkastamisen sähköi-

sesti.  

Haastatteluissa nousi esille myös tilintarkastamistyön teettäminen vain yhdellä 

maistraatilla Suomessa. Vuosi- ja päätöstilin tarkastaminen voisi olla yhden yksi-

kön erityisosaamisalueena ja sähköisten järjestelmien käyttöönoton myötä vuo-

sitilien tarkastaminen onnistuisi mistä päin Suomea tahansa. 
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Haastatellessani maistraatin edustajia Noora Mannista ja Teemu Vehmasta tästä 

samasta aiheesta, olivat he myös sähköistämisen kannalla vuositilin tarkastami-

sen suhteen ja pitivät edellä mainittuja maistraatin roolien luomista ja katseluoi-

keutta hyvinä kehitysideoina. Myös maistraatin työ helpottuisi ja tehostuisi säh-

köisen tilintarkastamisen myötä. 

5.4 Tyvi- järjestelmä 

TYVI on lyhenne sanoista tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä. Tyvi-järjes-

telmä on varsinaisesti yrityksille suunnattu palvelu, jonka avulla voidaan tehdä 

ilmoituksia viranomaisille sähköisesti. Järjestelmän tavoitteena on vähentää ku-

luja sekä kustannuksia ja helpottaa tietojen ilmoittamista viranomaisille. (Tieke 

2013b.) 

TYVI- järjestelmän avulla voisi lähettää suoraan maistraatille vuositilin ja palk-

kiolaskelman. Järjestelmää voisi myös hyödyntää muidenkin sidosryhmien 

kanssa. TYVIä voisi käyttää erilaisten viranomaisten ja sidosryhmien väliseen tie-

donkulkuun. Kela ja verohallinto voisivat olla ainakin TYVI- järjestelmän piirissä.  

Kelaan voisi tehdä suoraan tukihakemuksia ja puolestaan päätökset vastaanot-

taa suoraan järjestelmän kautta. Myös verohallinnolle tehtävät ilmoitukset voisi 

lähettää järjestelmän kautta ja esimerkiksi verotuspäätökset lähettää suoraan 

edunvalvonnan järjestelmään. Veroilmoitusten tekeminen onnistuu jo nyt sähköi-

sesti, mutta nämä viranomaispalvelut voisi kaikki yhdistää TYVIn tai muun viran-

omaisverkoston yhteyteen. Viestintä voisi toimia viranomaisten kesken puolin ja 

toisin.  

Tällainen järjestelmä nopeuttaisi yhä enemmän rutiinitöitä, sillä kaikki edunval-

vontaan saapuvat tiedot talletetaan Edvard- järjestelmään käsin. Tämäkin työ voi-

taisiin automatisoida, jos viranomaisten välinen tiedonkulku ja sähköinen viesti-

minen tulisivat onnistumaan tulevaisuudessa.  
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5.5 Edunvalvontavaltuutus 

Edunvalvontavaltuutuksen avulla pyritään antamaan mahdollisuus niille, jotka ha-

luavat ennalta varautua toimintakykynsä heikkenemiseen. Valtuuttaja eli henkilö, 

joka tekee edunvalvontavaltuutuksen saa päättää kenet haluaa hoitamaan asioi-

taan. Edunvalvontavaltuutuksen avulla valtuutettu oikeutetaan edustamaan val-

tuuttajaa hänen omaisuuttaan ja muita taloudellisia asioitaan koskevissa asi-

oissa. (Antila 2007, 1.) 

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti, jolloin valtuuttaja nimeää valtakirjalla 

valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuuttajan on määriteltävä asiat, joita valtuu-

tettu on oikeutettu hoitamaan, esimerkiksi taloudellisia asioita. Valtuutus tulee 

voimaan maistraatin vahvistamisesta lähtien. Vahvistaminen tehdään silloin, kun 

valtuuttajan toimintakyky on heikentynyt ja voidaan katsoa tarpeelliseksi valtuu-

tetun määrääminen asioiden hoitamiseen. Maistraatti myös valvoo valtuutettujen 

toimintaa, jolloin voidaan ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä. (Parviainen & Ruba-

nin 2009, 6-7.) 

Maistraatti voisi enemmänkin markkinoida edunvalvontavaltuutusta vaihtoehtona 

yleiselle edunvalvonnalle. Tällöin päämiehiä saattaisi ohjautua edunvalvontaval-

tuutuksen kautta pois yleisestä edunvalvonnasta ja saataisiin kevennettyä ylei-

sen edunvalvonnan ja maistraatin työtaakkaa myös näillä keinoin. 
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6 POHDINTA JA YHTEENVETO 

Ongelmana yleisessä edunvalvonnassa on resurssien vähäisyys ja jatkuva kiire. 

Yleiset edunvalvojat joutuvat työskentelemään liian suuren työmäärän kanssa, 

joten tarvitaan nopeasti tehostamiskeinoja yleisen edunvalvonnan toimintaan. 

Yksi eniten työtunteja vievistä tehtävistä on maistraatille laadittava vuositili. 

Yleisessä edunvalvonnassa on käytössä edelleen vanhoja toimintatapoja, kuten 

laskujen syöttäminen ohjelmaan manuaalisesti ja tietojen tallettaminen paperilta 

sähköiseen muotoon. Viestiminen eri sidosryhmien kanssa tapahtuu osittain säh-

köpostitse, mutta siirtymistä sähköisiin viestimistapoihin tarvittaisiin lisää.  

Manuaaliset ja rutiininomaiset työtehtävät vievät eniten aikaa edunvalvontasih-

teerien töistä, vaikka nimenomaan nämä työtehtävät pitäisivät olla pienimmässä 

osassa. Jos vain pieni osa edunvalvontasihteerien töistä olisi rutiinitöitä, voisivat 

edunvalvontasihteerit keskittyä enemmän asiakaspalveluun ja työn laatuun.  

Vuositilien laatimisessa ja tarkastamisessa ollaan huomattavasti jäljessä aikatau-

lusta. Maistraatin tarkastaessa monen vuoden takaisia vuositilejä, päämiesten 

oikeusturva heikentyy. Tällöin mahdolliset väärinkäytökset ovat tapahtuneet jo 

vuosia sitten ja näihin on vaikeaa puuttua enää vuosia jälkeenpäin.  

Toimintojen sähköistäminen ja työtapojen yhtenäistäminen auttaisivat yleisen 

edunvalvonnan resurssipulaan ja vähentäisivät työmäärää.  Työn laatu paranisi 

kaikilla osa-alueilla ja työn luotettavuus oli paremmalla tasolla kuin aikaisemmin. 

Vuositilien tiliöinnit tulisi saattaa ajan tasalle, jotta edunvalvontasihteerille jäisi ai-

noastaan tilin yleispiirteinen läpikäyminen sekä poikkeavuuksien tarkastaminen. 

Laskujen tullessa verkkolaskuina suoraan järjestelmään säästytään tiliöintien kir-

jaamiselta, laskujen syöttämiseltä ja papereiden käsittelemiseltä. Järjestelmästä 

näkisi suoraan päämiehen avoimet laskut ja tulevat velvoitteet.  
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Yhtenäinen järjestelmä erilaisten viranomaisten kanssa helpottaisi esimerkiksi 

Kela tukien hakemista ja tietojen viemistä Edvard- järjestelmään. Kaikkien tuki-

tietojen tallettaminen onnistuisi automaattisesti, ilman manuaalista tietojen syöt-

tämistä. Verohallinnolta voisi saada suoraan erilaisia verotietoja ja vastaavasti 

Verohallinnolle tehtävien lomakkeiden lähettäminen onnistuisi vaivattomasti. 

Vuositilit tehdään tällä hetkellä kolmen virkamiehen toimesta. Ensin edunvalvon-

tasihteeri tarkastaa ja laatii vuositilin. Tämän jälkeen edunvalvoja tarkastaa vuo-

sitilin vielä omalta osaltaan, jonka jälkeen maistraatin tilintarkastaja vielä tarkas-

taa vuositilin. Onko todella tarpeellista tarkastaa vuositilit yleisen edunvalvonnan 

puolelta vielä uudelleen, kun kaksi virkamiestä on jo tehnyt vuositilin suhteen kai-

ken mahdollisen ja toimivat lisäksi virkavastuulla ja ammattitaidolla? Virkamies 

tarkastaa toisen virkamiehen toimintaa ja samalla periaatteella kuin yksityisten 

henkilöidenkin toimia. Yleinen edunvalvonta voitaisiin kokonaan vapauttaa vuo-

sitilivelvollisuudesta nykyisessä muodossaan ja siirtyä kokonaan kevennettyyn 

järjestelmään vuositilin suhteen. 
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Kuva 1. Yleisen edunvalvonnan ongelmia ja tehostamiskeinoja  



37 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jenni Kaunonen 

LÄHTEET 

Antila, T. 2007. Edunvalvontavaltuutus. Helsinki: WSOY. 

Heikkinen, A.; Heusala, A.; Mäkelä, S. & Nuotio, K. 2003. Holhoustili. Helsinki: WSOY Lakitieto. 

Koskinen, S, & Kulla, H. 2009. Virkamiesoikeuden perusteet. 5. uudistettu painos. Helsinki: Ta-
lentum. 

Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442. 

Lindberg, M. 2013. Yleinen edunvalvonta muutosten jälkeen. Opinnäytetyö. Liiketalous. Juri-
diikka. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.11.2013 http://publicati-
ons.theseus.fi/bitstream/handle/10024/62373/Lindberg_Maria.pdf?sequence=1 

Maistraatti 2013a. Edunvalvonnan tarve ja sen järjestäminen. Viitattu 21.8.2013. www.maist-
raatti.fi > holhoustoimi > edunvalvonnan tarve ja sen järjestäminen 

Maistraatti 2013b. Edunvalvonnan tarve ja sen järjestäminen. Viitattu 21.8.2013. www.maist-
raatti.fi > holhoustoimi > edunvalvojan henkilö ja tehtävät 

Maistraatti 2013c. Edunvalvonnan tarve ja sen järjestäminen. Viitattu 21.8.2013. www.maist-
raatti.fi > holhoustoimi > edunvalvonnan tarve ja sen järjestäminen 

Oikeusministeriö. 2010.  Edunvalvojien valvonnan ajanmukaistaminen. Julkaisu 4/2010 Mietintöjä 
ja lausuntoja.  

Oikeusministeriö. 2013. Toimintakelpoisuuden rajoittaminen. Viitattu 17.10.2013. www. oikeus-
ministeriö.fi > Julkaisut > Esitteet > holhoustoimen palvelut > toimintakelpoisuuden rajoittaminen.  

Parviainen, E. & Rubanin, M. 2009. Holhoustoimen lainsäädäntö. Helsinki: Edita Publishing Oy. 

Rikoslaki 19.12.1889/39 

Rimmi, R. 2013. Milloin vanhus tarvitsee edunvalvojaa? Veronmaksajan Taloustaito 9/2013. 23-
25  

Tieke 2013a.  Verkkolaskuopas. Viitattu 29.10.2013. www.tieke.fi > Liiketoimintapalvelut > Verk-
kolasku > Lisätietoja verkkolaskusta > Verkkolaskuopas  

Tieke 2013b. TYVIn esittely. Viitattu 29.10.2013. www.tieke.fi/tyvi > TYVIn esittely.  

Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412 

Valtiovarainministeriö 2011. Maistraattien strategia-asiakirja 2012-2015. Valtiovarainministeriön 
julkaisuja 42/2011 

Välimäki, P. 2008. Holhoustoimen pääpiirteet. 3., uudistettu painos. Helsinki: WSOY. 

 

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/62373/Lindberg_Maria.pdf?sequence=1
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/62373/Lindberg_Maria.pdf?sequence=1
http://www.maistraatti.fi/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.tieke.fi/
http://www.tieke.fi/tyvi


Liite 1 
1(3) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jenni Kaunonen 

 

 

  



Liite 1 
2(3) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jenni Kaunonen 

 

 



Liite 1 
3(3) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jenni Kaunonen 

 


