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FÖRORD 
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och är gjort inom inriktningen för ekonomiförvaltning. Lärdomsprovet är 

huvudsakligen skrivet under vintern 2010 – 2011. 
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Jag vill även tacka mina kollegor som ställde upp på intervjuerna och kämpade två 

veckor utan mig medan jag färdigställde mitt lärdomsprov samt min gode vän 

Daniel Westman som fungerade som min datorstödperson. Den största tack går 

dock till min dotter och make som trodde på mig och stöttade mig under 

skrivandet. 
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1 INLEDNING 
Den allmänna intressebevakningen i Finland utvecklas och växer konstant. Men 

vad är intressebevakning och när behövs den? Om man frågar runt är det sällan 

någon  som  vet  vad  det  är,  ofta  antas  det  att  det  handlar  om  en  person  vars  

handlingsbehörighet är begränsat. Men i verkligheten har personen som har 

intressebevakare i de flesta fall full handlingsbehörighet. Han har enbart en 

ekonomisk förmyndare som sin intressebevakare som sköter om hans ekonomiska 

angelägenheter. 

1.1 Syftet med arbetet samt avgränsningar 

Detta arbete kommer jag att behandla ur den allmänna intressebevakningens 

synvinkel. Syftet med arbetet är att klargöra hur den allmänna 

intressebevakningen sköter om sina huvudmäns ekonomi. Jag vill ta reda på 

hurudana allmänna intressebevakningstjänster är och vem som behöver dem. Jag 

vill reda ut hur förmyndarverksamheten har utvecklats med åren och hur den ännu 

håller på att utvecklas för att smidiggöra intressebevakningspersonalens och deras 

huvudmäns vardag och gynna dem på bästa möjliga sätt.  

Tanken är att både allmänheten och personer som arbetar inom området skulle 

kunna dra nytta av detta arbete och få en klar syn på vad arbetet som ekonomisk 

förmyndare innebär, vad de dagliga uppgifterna består av, hur de ska skötas och 

av vem. Ämnet är mycket aktuellt p.g.a. den allmänna intressebevakningens 

överföring till staten skett så nyligen som år 2009, att det nya landsomfattande 

bokföringsprogrammet som utvecklats enbart för allmänna intressebevakningen 

tas i bruk år 2011 samt eftersom behovet av allmänna intressebevakningstjänster 

ökar konstant. 

1.2 Problemformulering 

Det jag försöker kartlägga med detta arbete är vad det innebär att ha hand om en 

huvudmans ekonomiska angelägenheter. Hur lång sträcker sig intressebevakarens 

makt och hur utför han sitt arbete? Kan det tänkas att han enbart har hand om 

ekonomin, men vad är ekonomin i detta syfte? Allt handlar om pengar till en viss 
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utsträckning, var man bor, i hurudana familjeförhållanden, vilken vård man 

behöver osv. Vilka beslut som rör huvudmannen får intressebevakaren ta och vad 

får då huvudmannen bestämma själv? Hur går det då till i praktiken när 

intressebevakaren tar hand om en huvudmans ekonomi och hur hålls bok över vad 

som sker? 

1.3 Arbetets struktur och forskningsmetod 

I detta lärdomsprov kommer jag att ta upp förmyndarverksamhetens historia och 

de största förändringarna som skett inom den allmänna intressebevakningen under 

åren. Jag kommer att redogöra för hur förordnandet av intressebevakare går till 

samt intressebevakarens uppgift och huvudmannens rättigheter. Men själva kärnan 

av arbetet berör den allmänna intressebevakningens utförande av sitt arbete i 

dagens läge, jag vill gå in mera ingående på hur huvudmännens ekonomi tas hand 

om i praktiken. Före den empiriska delen kommer även en kort blick över 

intressebevakningens framtidsutsikter. 

På grund av att största delen av den praktiska informationen jag kunde ha haft 

nytta av är sekretessbelagd, kommer den empiriska delen att bestå av intervjuer av 

personer som arbetar inom den allmänna intressebevakningen. Eftersom teorin 

och praktiken kan avvika från varandra önskar jag höja reliabiliteten med att 

intervjua  de  som  är  kunniga  och  arbetar  inom  området,  och  därmed  även  få  en  

täckande helhetsöversikt av den allmänna intressebevakningen.  

1.4 Definition av begreppet allmän intressebevakare 

Eftersom det ansågs finns ett behov, grundades på 1970-talet en kommunal 

förmyndarverksamhet där det fanns den möjligheten att det åt en person utan 

tillgångar förordnades en kommunal förmyndare, dvs att förmyndaren inte var en 

enskild person utan en tjänsteman. Härmed var den omyndige inte beroende av en 

viss person utan han förordnades en tjänsteförmyndare där innehavaren av 

förmyndaretjänsten vid behov kunde växla. Kommunerna blev skyldiga att 

erbjuda denna tjänst på den ort den omyndigförklarade bodde som var i behov av 

en utomstående förmyndare. 
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Idag finns det inte längre förmyndare utan enbart ekonomiska förmyndare. Den 

ekonomiska förmyndaren skall handla till sin huvudmans fördel, hans uppgift är 

att  ta  hand  om  sin  huvudmans  ekonomi  och  inte  t.ex.  bestämma  över  

angelägenheter som gäller huvudmannens person. Dessa kallas för 

intressebevakare eller allmänna intressebevakare, beroende på ifall de är 

privatpersoner eller statliga tjänsteinnehavare. I allmänhet strävas det till att en 

person som är i behov av intressebevakning skulle hitta en privat intressebevakare 

i  sin  närkrets,  som  en  syster,  bror,  förälder,  vän  osv.  Men  det  kan  hända  att  en  

sådan inte finns eller ibland finns det helt enkelt behov av en utomstående part. I 

dessa fall får personen en allmän intressebevakare, förordnad av magistraten eller 

tingsrätten. 
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2 FÖRMYNDARVERKSAMHETEN VÄXER FRAM 

Förmyndarverksamheten har existerat redan i hundratals år. Med begreppet 

förmyndarskap menas en viss förtroendemans omhändertagande av den 

omyndiges egendom, person samt övriga ärenden. Denne förtroendeman kallades 

för förmyndare. Förmyndareuppgiften sköttes under översikt av den offentliga 

myndigheten, i den utsträckning, som lagen om förmyndarverksamheten vid den 

tidpunkt bestämde.  

Tankesättet att handla i den omyndiges fördel är ganska nytt. Före 1600-talet 

handlade det om släktens bästa och inte den enskilda individens. Långt inne på 

1800-talet var hela släktens roll central inom förmyndarverksamheten och dess 

övervakning. Även efter den nya lagstiftningen 1898 då övervakningen fördes helt 

bort  från  den  omyndiges  släktingar  hade  släkten  en  position  som  övervakare  av  

förmyndarskapet samt rätten att bli hörd i skötandet av förmyndarskapet.   

De största förändringarna i Finland som idag påverkar oss, hände året 1999 när 

den nya lagen om förmyndarverksamheten fastställdes och 

förmyndarverksamheten förvandlades till intressebevakning. Samt året 2009 när 

den allmänna intressebevakningen överfördes från kommunerna till staten och 

under rättshjälpsbyråernas verksamhet. (Välimäki, 2008, 2-3; Roiko-Jokela, 2006, 

22-24.) 

2.1 Från förmyndare till intressebevakare  

Förmyndarskapets betydelse var att till den omyndiges fördel ersätta eller 

fullborda hans bristfälliga rättsliga handlingsbehörighet och vid behov ta hand om 

hans person och personliga ärenden. Förmyndarskapet täckte omhändertagande av 

den omyndiges egendom, dennes personliga omvårdnad och representerande av 

den omyndige utåt. Förmyndarverksamheten fanns till före 1898 för att kartlägga i 

vilken ordning släktingar och vänner var i tur att bestämma över den som var 

omyndigförklarad. Orsakerna till att en person hade en intressebevakare var före 

1900-talet en liderlig livsstil, slöseri, svagsinthet samt liknande orsaker. Senare 
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kom orsaker som sinnessjukhet, efterblivenhet, slöseri, fylleri osv. (Roiko-Jokela, 

2006, 22-24 & 143-144.) 

Behovet av en ny lagstiftning hade redan länge funnits och man har gjort försök 

att utveckla den med olika utvecklingsgrupper sedan 1970-talet. Samhället 

utvecklas, anstaltsvård blir öppenvård, befolkningen åldras och antalet åldringar 

har blivit allt mera. Människornas rättigheter har börjat väga mera under de 

senaste årtionden och internationaliseringen kräver att vi är flexiblare, fäster mera 

uppmärksamhet vid och tryggar huvudmännens rättigheter samt för en vederbörlig 

övervakning och har uppdaterade register. (Heusala, 2010.) 

Den nya förmyndarlagstiftningen steg i kraft 1 december 1999. Här ersattes 

termen förmyndare med intressebevakare och den som är under förmyndarskap 

heter nu huvudman. Med dessa nya termer ville man betona 

intressebevakningsuppdragets karaktär samt avlägsna den negativa stämpeln. 

Begreppen har bedömts vara fördelaktiga, eftersom de bättre än tidigare förmedlar 

att den som är under intressebevakning inte blir resignerad, utan intressebevakaren 

sköter huvudmannens ärenden tillsammans med huvudmannen och härmed står 

till huvudmannens tjänst. Oberoende ifall huvudmannens handlingsbehörighet är 

begränsad, heter hans intressebevakare alltid enbart intressebevakare. Av 

informativa orsaker kunde man dock inte avstå från ordet förmyndarverksamhet 

utan den används ännu i lagstiftningen samt intressebevakningen inskrivs i 

registret för förmyndarskap. (Roiko-Jokela, 2006, 22-24; Välimäki, 2008, 5-6.) 

I den nya lagstiftningen från 1999 lyder syftet med förmyndarverksamheten samt 

bestämmelserna om huvudmannens ställning enligt följande: ”Syftet med 

förmyndarverksamheten  är  att  bevaka  de  personers  intressen  och  rätt  som  på  

grund av omyndighet, sjukdom eller frånvaro eller av någon annan orsak inte 

själva kan sköta sina ekonomiska angelägenheter. ”I sitt uppdrag skall 

intressebevakaren samvetsgrant bevaka huvudmannens rättigheter och främja 

huvudmannens bästa.” ”Om inte något annat bestäms i lag utgör ett förordnande 

av en intressebevakare inget hinder för huvudmannen att själv förfoga över sin 

egendom eller företa rättshandlingar.” (L442/1999.) 
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2.2 Från kommunal till statlig intressebevakning 

Den mest vägande orsaken till överföringen av den allmänna intressebevakningen 

från kommunerna till staten var att det i hela landet skall vara en för alla rättvis 

tillgång till intressebevakningstjänster. Största delen av magistraterna var nöjda 

med sättet som kommunerna utförde intressebevakningstjänsterna på. Men en del 

av magistraterna ansåg dock att kommunerna inte satsade tillräcklig på 

produceringen av tjänsterna. Orsaken till detta ansågs vara den låga ersättningen 

de fick av staten för sitt arbete. En del kommuner ansåg uppgiften vara väldigt 

liten och flera kommuner producerade tjänsterna i samband med socialverket, som 

ledde till att det ofta förekom jäv. Magistraterna ansåg också att de inte hade 

någon möjlighet att påverka på intressebevakningstjänstens kvalitet. (HE 

45/2008.) 

Sedan år 2009 har de allmänna intressebevakningstjänsterna ordnats av statens 

rättshjälpsbyråer. I Rättshjälpsbyråerna sköts uppgiften av intressebevakarna samt 

deras biträden. Vissa byråer har helt eller delvis köpt intressebevakningstjänster 

av andra tjänsteproducenter som t.ex. kommuner, föreningar eller företag. Alla 

som utför intressebevakningsuppdrag övervakas av magistraten. 

(Justitieministeriet, 2010, <URL:http://www.oikeus.fi/45790.htm>.) 

För att det skall kunna tryggas att det finns en tillräcklig mängd 

intressebevakningstjänster tillgänglig där huvudmännen bor, är landet uppdelat i 

intressebevakningsområden, bestående av en eller flera kommuner. För ordnandet 

av intressebevakningstjänster i dessa områden ansvarar statens rättshjälpsbyråer. 

Justitieministeriet ansvarar för dessa byråer. (L575/2008.) 

2.3 Den allmänna intressebevakningen i siffror 

Huvudmännens antal har växt betydligt under de senaste åren. År 1996 fanns det 

totalt 37 000 personer som fick intressebevakningsliknande tjänster. År 2000 var 

det ca 44 000 personer under intressebevakning, år 2002 ungefär 52 000, år 2004 

ca 56 000, år 2005 ca 59 000 och år 2006 ungefär 61 000. Att antalet personer 

under intressebevakning ökar så kraftigt beror på flera olika faktorer. De 



11 

viktigaste orsakerna till detta tordes vara befolkningens åldrande, den ökade 

mängden av förmögenhet och ändringarna i familjeförhållanden. (Magistraterna, 

2010,<URL:http://www.maistraatti.fi/Documents/Holhoustoimi/Ehdotus%20ment

telytavoista%20edunvalvonnan%20tarpeen%20arvioimisessa.pdf?epslanguage=fi

>.) 

Antalet huvudmän under intressebevakning i Finland var 5.3.2010 totalt 62.656 st, 

varav 12.704 var underåriga. Av dessa var 47,44 %, dvs. 29.727 huvudmän under 

allmän intressebevakning. I den allmänna intressebevakningens andel räknas även 

de som har en intressebevakare anställd av en enskild tjänsteproducent som är 

anlitad av justitieministeriet. Antalet tjänsteproducenter 5.3.2010 var 21 och deras 

antal huvudmän 2700. Handlingsbehörigheten hade begränsats enbart för 686 av 

de som har intressebevakare och omyndigförklarade vuxna fanns totalt 1.727 st. 

Av de omyndigförklarade var flera sådana som funnits kvar i åratal och det 

tillkommer väldigt sällan fler omyndigförklarade. (Heusala, 2010.) 

Efter att man år 2009 genomfört största delen av sammanslagningen av 

rättshjälpsbyråer har man idag 47 rättshjälpsbyråer. Före år 2013 har man som mål 

att minska antalet byråer till 40. Dessa Rättshjälpsbyråer erbjuder 

intressebevakningstjänster vid 150 olika betjäningspunkter, som skall minskas till 

61 betjäningsställen under 2010. När intressebevakningstjänsten överfördes från 

kommunerna till staten var syftet att minska betjäningspunkter. På detta sätt söker 

man yrkesskicklighet, som garanterar kvalitet. I större enheter är det enklare att 

organisera och effektivera arbetet. (OHOI 2/2010, 10-12.) 

Den allmänna intressebevakningsverksamhetens nettoutgifter år 2009 var ungefär 

10,4 miljoner euro. Bruttoutgifterna var ca 27,7 miljoner euro och av dessa täcktes 

17,3 miljoner, dvs. över hälften med verksamhetens inkomster. I 

ordinariebudgeten för 2010 finns det anslag på 14,5 miljoner euro och 

bruttoutgifterna bedöms vara 29 miljoner euro av vilken man bedömer att man 

kommer att täcka 14,5 miljoner med verksamhetens inkomster. Bruttoutgifterna 

innehåller även kostnaderna för inköpstjänsterna. De intressebevakningsarvoden 

som uppbärs av inköpstjänsterna är inte rätthjälpsbyråernas inkomster, utan dessa 

går till dem som producerar inköpstjänsterna. (Justitieministeriet, 2010, 



12 

<URL:http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Kehittamishankkeita/12663334684

36>.) 
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3 DEN ALLMÄNNA INTRESSEBEVAKNINGEN OCH 

HUVUDMÄNNEN 

Med servicen inom förmyndarverksamheten strävar man till att hjälpa personer, 

som inte själv klarar av att sköta om sina ekonomiska angelägenheter. 

Förmyndarverksamheten hjälper en sådan person att få en intressebevakare som 

stöd, som tillsammans med honom eller i hans ställe sköter om hans ärenden och 

övervakar hans intressen. (Oikeusministeriön esite, 2008.) 

Många olika instanser kan vara inblandade när en person behöver 

intressebevakare. Inte bara socialmyndigheterna utan även jurister, 

banktjänstemän, magistraten och olika rättsväsen kan komma i kontakt med 

människor som behandlats fel, som inte förstår sig på sin ekonomi eller på grund 

av sitt hälsotillstånd inte längre själv klarar av att ta hand om sina ekonomiska 

angelägenheter. Dessa tjänstemän är inte tvungna att ansöka om intressebevakning 

för en person som är i behov av en intressebevakare men det hör till god sed och 

kan anses höra till den persons skyldigheter som i allmänhet tar hand om personen 

i fråga. (Karmavuo, 2010.) 

Exempel på olika fall där en allmän intressebevakare vore ändamålsenlig vore 

ifall  en  åldring  på  vårdhem inte  längre  klarar  av  att  hålla  reda  på  sina  räkningar  

och det inte finns några släktingar eller släkten inte kommer överens om hur 

åldringens ekonomi skall skötas. Det kan vara så att en utvecklingsstörd eller 

mindre begåvad person blir utnyttjad ekonomiskt av sina närstående eller det finns 

konflikter inom släkten angående vem som ska ta hand om personens ekonomi. 

Socialmyndigheterna gör även ofta anmälan om personer som på grund av sitt 

missbruk eller sin mentala hälsa inte klarar av att sköta löpande ekonomiska 

ärenden. Banktjänstemän är uppmärksamma när det är frågan om personer som är 

ensamma och kanske är för gamla för att orka ta sig till banken även om de har 

pengar, vilket leder till att räkningar hopar sig och betalas för sent. (Karmavuo, 

2010.) 

Juristerna kan hamna i situation där allmänna intressebevakare behövs i fall där 

det finns intressekonflikt som jäv inom familjen, då t.ex. i fall där en dödsboägare 



14 

är privat intressebevakare för en annan dödsboägare i samma dödsbo. I detta fall 

behövs en ställföreträdande utomstående intressebevakare som dvs. oftast en 

allmän intressebevakare för att bevaka huvudmannens rättigheter i enbart 

bodelningen. Det händer sig även att jurister märker att deras klient, även om han 

kontaktat en jurist inte förstår att han behandlats dåligt eller t.ex. utnyttjats 

ekonomiskt och då föreslår juristerna ofta att klienten skall söka om en 

intressebevakare för att hjälpa honom med ekonomin. I alla dessa tidigare nämnda 

fall är det till stor nytta ifall tjänstemännen och privatpersoner i allmänhet är 

medvetna om vad en allmän intressebevakare är och hur han kontaktas vid olika 

tillfällen där det finns behov av en utomstående part som finns till för 

huvudmannens bästa. (Karmavuo, 2010.) 

3.1 Ansökningsförfarandet 

Om man märker att ens egen hälsosituation försämras på det viset, att en 

intressebevakares hjälp vore ändamålsenligt, kan man få en intressebevakare 

genom att fylla i en ansökningsblankett (BILAGA 1) hos magistraten. Ansökan 

kan även lämnas in till tingsrätten. I denna ansökan bör orsaken till att man 

ansöker om intressebevakare nämnas samt vem som önskas bli ens 

intressebevakare. Till ansökan bör vanligen bifogas ett läkarutlåtande, där det 

framkommer att den som ansöker kan ge ett giltigt samtycke till förordnandet av 

en intressebevakare. När magistraten behandlar ärendet hörs även personen som 

söker personligen. (Oikeusministeriön esite, 2008.) 

Den som ansöker kan även vara magistraten eller personen i frågas pappa, 

mamma, maka, make, barn eller annan närstående. Magistraten utreder ifall 

personen är i behov av en intressebevakare och hör socialmyndigheterna och 

hälsovårdspersonalen vid behov. Ifall personen i fråga inte själv på grund av sitt 

tillstånd kan höras, kan en vän eller släkting som har information om den i fråga 

varandes hälsotillstånd och omständigheter höras.  (Magistraterna, 2010, 

<URL:http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/Edunvalvojan-henkilo-

ja-tehtavat/#Edunvalvoja%208>.) 
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Förordnandet av en intressebevakare handläggs av rätten som ansökningsärenden. 

I detta ansökningsförfarande nämns enbart en vederbörande dvs. den sökande. 

Ifall huvudmannen inte själv söker om att få en intressebevakare, bör hans 

rättssäkerhet bevaras så att han blir hörd i ärendet. Ifall det finns skälig orsak kan 

det i vissa undantagsfall räcka med ett läkarutlåtande för att huvudmannen inte 

behöver höras.  Om huvudmannen haft möjlighet att bli hörd men han försummat 

sin rätt, kan ärendet även avgöras utan huvudmannens närvaro. Enbart en 

huvudman som är under 15 år behöver ej höras. (Välimäki, 2008, 147-151.) 

3.2 Den allmänna intressebevakaren 

Som intressebevakare kan förordnas en person som godtar sig uppgiften och har 

tillräckligt kunnande och erfarenhet för att vara lämplig. Som intressebevakare 

fungerar oftast en närstående till huvudmannen, men denne kan också vara en 

allmän intressebevakare, som sköter intressebevakningsuppdraget som sin 

arbetsuppgift. Samhället ordnar så alla i behov av allmän intressebevakare får 

tillgång till en på sin egen hemort. (Oikeusministeriön esite, 2008.) 

Intressebevakning kan främst behövas för att ta hand om huvudmannens 

ekonomiska angelägenheter, se till så att huvudmannen får ändamålsenlig vård, 

vara  som  stöd  vid  personliga  beslut  samt  använda  sig  av  huvudmannens  rätt  att  

uttala sig i domstol och myndighetsärenden. Denna uppgift ges till den allmänna 

intressebevakaren och inte till den som utför intressebevakningsuppdraget 

personligen. Detta betyder att intressebevakningsuppdraget förblir den samma vid 

fall där intressebevakaren eller den som sköter intressebevakningsuppdraget byts. 

En allmän intressebevakare kan heller ej vägra att ta emot ett 

intressebevakningsuppdrag i annat fall än vid jäv. (Välimäki, 2008, 17-19, 62-63.) 

3.2.1 Intressebevakarens uppgift 

Intressebevakarens uppgift bestäms av magistraten eller tingsrätten. Magistraten 

fungerar som förmyndarskapsmyndighet och övervakar intressebevakarens 

verksamhet. Till uppgifterna hör vanligen att sköta om huvudmannens egendom 

och ekonomiska ärende. Utöver de ekonomiska angelägenheterna är 
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intressebevakaren skyldig att se till så att huvudmannen får lämplig vård, omsorg 

och rehabilitering. Vid behov bör intressebevakaren vara i kontakt med social- 

och hälsovårdsmyndigheterna. (Oikeusministeriön esite, 2008.) 

Intressebevakaren har kompetens att företräda huvudmannen i rättsförfaranden 

som berör dennes egendom och ekonomiska ärenden. Intressebevakaren har även 

rätt att företräda huvudmannen i ärenden som gäller dennes person, som 

huvudmannen inte klarar av att förstå. Intressebevakaren har dock inte behörighet 

att i huvudmannens ställe ge sitt samtycke till äktenskap eller adoption, erkänna 

faderskap, godkänna ett erkännande av faderskap, upprätta eller återkalla ett 

testamente eller företräda huvudmannen i andra liknande fall som på ett 

jämförbart sätt berör hans person och är personlig. (L442/1999.) 

Intressebevakaren bör ta hand om huvudmannens pengar på så sätt att han får den 

bästa möjliga avkastningen på investerat kapital och så att den egendom han har 

kan utnyttjas till hans eget bästa och hans privata behov. Intressebevakaren bör se 

till så att huvudmannen av de tillgångar han har får tillräckligt med pengar till sitt 

eget privata bruk. Intressebevakaren kan även få som uppdrag att sköta ett visst 

ärende, t.ex. försäljning av fastighet i huvudmannens ställe. (Magistraterna, 2010, 

<URL:http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/Edunvalvojan-henkilo-

ja-tehtavat/#Edunvalvoja%208>.) 

Den allmänna intressebevakaren har inte rätt att sälja eller ge bort sådan egendom 

som kan vara av värde för huvudmannen eller som han kan ha nytta av i ett senare 

skede. Intressebevakaren har inte rätt att ge bort huvudmannen egendom som 

gåva. Dock kan huvudmannen själv besluta om att ge en mindre gåva, som t.ex. 

en födelsedagspresent. (Magistraterna, 2010, 

<URL:http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/Edunvalvojan-henkilo-

ja-tehtavat/#Edunvalvoja%208>.) 

Om huvudmannen har fordringar är intressebevakaren skyldig att informera den 

betalningsskyldige om det konto som skulden skall betalas till. Samma gäller även 

andra fordringar som t.ex. rätt till pension. Intressebevakaren bör även meddela 

banken vilka som har nyttjanderätt till huvudmannens konton. (Magistraterna, 
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2010, <URL:http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/Edunvalvojan-

henkilo-ja-tehtavat/#Edunvalvoja%208>.) 

Ifall intressebevakaren bör göra viktiga rättsförfaranden, behöver han magistratens 

lov. Magistratens lov behövs vid följande tillfällen: 

 när man vill avstå från sin arvsrätt samt överlåtelse av huvudmannens 

arvedel 

 utlåning av huvudmannens pengar, pantsättning av egendom 

 anskaffning av investeringsobjekt eller andelar i sammanslutningar 

 rätt att hyra ut huvudmannens lägenhet 

 anskaffning av fast egendom eller markhyra eller anskaffande/överlåtelse 

av annan motsvarande nyttjanderätt 

 överlåtelse av nyttjanderätten till fast egendom eller arrenderätt eller annan 

motsvarande rätt för en längre tid än fem år eller för en längre tid än ett år 

från det att huvudmannen blivit myndig 

 tillstånd att uppta lån, ingå växelförbindelse eller ta ansvar för annans 

skuld 

 grundande av öppet- eller kommanditbolag eller anslutning till ett sådant 

bolag 

 försäljning av skog och jordmaterial 

 överlåtelse/förvärv av aktier eller andelar som berättigar till besittning av 

lägenhet  

 rätt att göra avtal om samförvaltning av dödsbo 

 avvittring och arvskifte  

(Magistraterna, 2010, 

URL:http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/Miten-menettelen---

Maistraatin-luvan-hakeminen-/>.) 

3.2.2 Intressebevakarens rätt till arvode 

Både ifall intressebevakaren är en privat eller allmän intressebevakare har denne 

rätt till arvode och ersättning av huvudmannens medel. Arvodet skall vara skäligt i 
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enighet med huvudmannens tillgångar. Även en ersättning för allmänna utgifter 

som post, kopiering, etc. bör betalas till intressebevakaren. 

Intressebevakningsarvodet beräknas enligt en kalkyl där man beaktar 

intressebevakningens karaktär, utsträckning och huvudmannens tillgångar. 

Förenklart betyder detta att staten uppbär betydligt mera arvode för ett krävande, 

ansvarsfullt och arbetsamt uppdrag för en förmögen person än för en enkel och 

anspråkslös uppgift för en person med låg inkomst och liten förmögenhet. 

Enligt Justitieministeriets anvisning skall intressebevakningsarvodet bestå av en 

grundavgift, tilläggsavgift och specialersättningar. Grundavgiften för alla 

huvudmän är 200 euro. Tilläggsavgifter har intressebevakaren rätt att bära för 

sådana sedvanliga utgifter, som upprättande av års- och slutredovisningen, 

utförande av vårdplan, ansökande av lov från magistraten för utförande av 

rätthandling i huvudmannens namn samt förvaltning av övrig egendom. 

Specialersättning kan betalas ut till intressebevakaren för ett uppdrag som kräver 

särskild yrkesskicklighet eller kräver avsevärd tid, förutsatt att det finns behov av 

att uppdraget utförs. (Välimäki, 2008, 126-129.) 

3.3 Huvudmannen    

Efter förändringarna i lagstiftningen 1984, började man hålla statistik över vilka 

sjukdomar och orsaker det fanns till förmyndarskap. Orsakerna var då 

sinnessjukdomar, som skitsofreni, villfarelser, neurooser, personlighetens abnorm, 

alkoholpsykos samt liknande sinnessjukdomar, efterblivenhet som var svag-, 

mellansvår-, svår efterblivenhet eller svagbegåvning, ålderdomens enformighet, 

rubbning av hjärnverksamheten och nervernas verksamhet, som hjärnfel, 

hjärnblödning och hjärnans förtvinande, missbruk, socialt hämmande samt andra 

fysiska sjukdomar som MS eller allmän sjuklighet. (Roiko-Jokela, 2006, 144-

145.)  

I dagens läge delas huvudmännen i två grupper, 1) ålderdoms-, sjukdoms- och 

övriga  liknande  fall  samt  2)  när  det  är  frågan  om  en  frånvarande  person.  I  alla  

dessa fall är det frågan om en person som är oförmögen att handla i sitt eget bästa 

och till sin egna ekonomiska fördel. Oförmögenheten fastställs oftast med 
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läkarintyg men ifall huvudmannen vägrar att besöka doktorn finns det även 

möjlighet att förlita sig till t.ex. socialmyndigheternas utsagor. Orsaken till 

intressebevakningen skrivs in i registret för förmyndarskap, varifrån enbart 

magistraten själv, huvudmannen och intressebevakaren kan se den. Övriga 

personer har dock rätt att ur registret få veta ifall en viss person har 

intressebevakare, vem dennes intressebevakare är samt ifall huvudmannens 

handlingsbehörighet är begränsad.  (Välimäki, 2008, 37-38 & 137-142.) 

Som grund för ett gott förmyndarskap är strävan till att behandla huvudmannen 

rättvist och enligt lag. Intressebevakaren bör förstå sin uppgift som de svagas 

försvarare och hålla sig hela tiden till att enbart tänka på huvudmannens bästa. 

Intressebevakaren bör handla till huvudmannens fördel opåverkad av andra 

människor, samhället och allmänheten. Vad som är bäst för huvudmannen är inte 

alltid det som ekonomiskt vore bästa alternativet utan intressebevakaren bör sträva 

till att ta reda på huvudmannens innersta fria vilja. Huvudmannens välmående står 

alltid på första plats. Härmed är inte strävan till att samla förmögenhet det 

viktigaste ifall huvudmannen vill och kan använda sig av sin egendom. Men man 

måste ha omtanke med att förmögenheten skall räcka till för huvudmannen under 

hans livstid. (Heikkinen, Heusala, Mäkelä & Nuotio, 2003, 3-7 & 31.) 

I vanliga fall har huvudmännen full handlingsbehörighet. Men i vissa fall kan det 

hända att huvudmannen inte lyssnar på sin intressebevakare utan självmant tar 

viktiga beslut som senare visar sig vara dåliga. I dessa fall kan det faktum att 

huvudmannen har full handlingsbehörighet vara till ekonomisk skada för 

huvudmannen. Tingsrätten har i dessa fall möjlighet att begränsa huvudmannens 

handlingsbehörighet om någon ansöker om detta. Exempel på sätter 

handlingsbehörigheten kan begränsas är att huvudmannen inte har rätt att 

skuldsätta sig eller förvalta över en viss egendom. Dock begränsas 

handlingbehörigheten bara i den mån som är absolut nödvändigt för att skydda 

huvudmannen. (Oikeusministeriön esite, 2008.) 

För att en huvudmans handlingsbehörighet skall kunna begränsas har man i lagen 

satt upp tre krav. Huvudmannen skall vara oförmögen att ta hand om sina egna 

ekonomiska angelägenheter. Huvudmannens förmögenhet, möjlighet att försörja 
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sig och andra viktiga fördelar är i fara. Ifall inga andra mindre drastiska åtgärder 

biter. Handlingsbehörigheten kan även begränsas för en viss tid. Magistraten kan 

inte själv ta beslutet om begränsande av handlingbehörighet utan beslutet tas alltid 

av domstolen. (Välimäki, 2008, 45-47.) 

Tankesättet att en huvudman med full handlingsbehörighet inte får ta ett beslut 

som han är medveten om att är stridande med hans intressebevakares åsikt har 

lämnat kvar från tidigare. Med tiden har dock huvudmännen blivit mera medvetna 

om sin ställning och vissa försvårar intressebevakarens uppdrag genom att helt 

ignorera intressebevakarens åsikt. I dessa fall är intressebevakningsuppdraget i 

stort sätt onödigt. I sådana fall borde intressebevakaren reda ut huvudmannens 

innersta vilja, vill han verkligen orsaka sig själv ekonomisk skada eller kan han 

inte hjälpa sig själv och låta bli. I det fall att huvudmannen verkligen önskar att 

han kunde ta bättre hand om sin ekonomi är det dags för intressebevakaren att 

ansöka om begränsad handlingsbehörighet åt huvudmannen. (Heusala, 2010.) 

3.4 När intressebevakningsuppdraget upphör  

Intressebevakningsuppdraget är i kraft tills vidare ifall det inte nämn som en 

visstidsintressebevakning vid förordnandet av intressebevakningen. Ifall 

intressebevakningsuppdraget finns till för ett enskilt uppdrag, är 

intressebevakningen i kraft till uppdraget är fullbordat. Domstolen eller 

förmyndarmyndigheten kan dock vid behov i vissa fall ändra på 

intressebevakarens uppgift eller förordnandet under tiden den är i kraft.  

Intressebevakningsuppdraget upphör omedelbart vid huvudmannens död. 

Intressebevakningsuppdraget upphör även när intressebevakningsuppdraget för en 

viss tid tar slut eller ifall intressebevakningen är till för ett visst uppdrag och 

uppdraget blir utfört, som t.ex. en ställföreträdande intressebevakning eller on 

huvudmannen fyllt 18 år och intressebevakningen var i kraft på grund av att 

huvudmannen inte var myndig. Domstolen kan ge ett beslut om att 

intressebevakningen ska upphöra ifall huvudmannen, intressebevakaren eller 

någon annan ansöker om att intressebevakningsuppdraget skall upphöra och 

orsakerna är skäliga.  
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Andra sätt att befrias från den allmänna intressebevakaren är om 

intressebevakaren  vid granskningen av intressebevakningens nödvändighet anser 

att huvudmannen kan befiras från intressebevakning. Granskningen sker vart 

fjärde år. Allänna intressebevakaren uppdrag upphör även ifall man funnit en 

privat intressebevakare som godtar sig intressebevakningsuppdraget. I vissa 

undantagsfall kan en viss intressebevakaren befrias från sin uppgift ifall han visar 

sig vara opassande för uppdraget eller inte klarar av intressebevakningsuppdraget. 

När det gäller allmänna intressebevakare får huvudmannen då genast en ny 

intressebevakare.  

När intressebevakningsuppdraget upphör är intressebevakaren skyldig att 

överlämna den egendom han haft i sin besittning utan dröjsmål till den som har 

rätt till egendomen. Om huvudmannen då inte längre är under intressebevakning 

skall egendomen överlämnas till honom. Ifall huvudmannen har fått en ny 

intressebevakare och dennes intressebevakningsuppdrag är den samma skall 

egendomen överlåtas till honom. Ifall huvudmannen är död skall hans egendom 

överlåtas till dödsboägarna. Ifall dödsboet har flera ägare som intressebevakaren 

har adress- och personuppgifter på, skall de informeras om vad som finns i 

dödsboet och vem egendomen överlåts till. Vanligen har dödsbo en dödsboskötare 

som tar hand om den dödes egendom och dödsborts skötsel efter huvudmannens 

bortgång. (Välimäki, 2008, 39-42, 65-67 & 129.) 



22 

4 BOKFÖRING, EKONOMIFÖRVALTNING OCH 

REDOVISNING I PRAKTIKEN 

Intressebevakaren vars uppgift är att ta hans om huvudmannens förmögenhet, bör 

föra bok över huvudmannens tillgångar och skulder samt övriga händelser under 

räkenskapsperioden. Ifall intressebevakaren blivit förordnat andra uppgifter än 

dessa,  bör  han  hålla  bok  över  dessa  händelser  på  ett  sådant  sätt  att  han  kan  

redogöra för dem. (L442/1999.) 

Årsredovisningen skall av intressebevakaren utföras enligt god bokföringssed och 

granskas av magistraten enligt god revisionssed. Gemensamt kan dessa ses som 

varandras spegelbilder och när magistraten har reviderat bokföringen utan 

anmärkningar sammanförs dessa till god förmyndarskapsrevisionssed.  En 

årsredovisning som blivit godkänt utan anmärkningar bevisar att huvudmannens 

förmögenhet har blivit bra omhändertaget och att intressebevakningsarvodet kan 

anses vara skäligt. En sådan redovisning kan anses ge en rättvis och tillräcklig bild 

av huvudmannens ekonomiska ställning och omhändertagandet av huvudmannens 

ekonomiska angelägenheter. (Heikkinen, Heusala, Mäkelä & Nuotio, 2003, 109-

112.) 

4.1 Den allmänna intressebevakarens arbetsuppgifter 

Intressebevakaren har många fasta arbetsuppgifter. Intressebevakaren uppgör 

årsredovisningen enligt utsatt tid, dock senast inom nio månader efter 

kalenderårets slut. När årsredovisningarna är klar granskas och rensas alla 

kundmappar så att all väsentlig information finns till handa och 

intressebevakningsarvoden uppbärs. Uppgörandet av slutredovisningen och 

överlåtelsen av dödsbon till anhöriga hör även till intressebevakarens uppgifter.  

Skattedeklarationerna och kontakten med skattebyrån är på intressebevakarens 

ansvar. Intressebevakaren för ett register över de kunder som har hyresinkomster, 

hushållsavdragsrätt, betalar underhållsbidrag, får pension från utlandet eller 

motsvarande händelser under året som bör meddelas till skattebyrån. Månatligen 

bör han fylla i utkomststödansökan för de huvudmän som är i behov av 
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utkomststöd. Utkomststödansökan bör skilt förvaras i intressebevakningens 

utkomststödsmapp. (Kalajo, 2009.)  

4.1.1 Inledande åtgärder  

När en möjlig huvudmans ansökan om att blir förordnad en intressebevakare 

kommer till magistraten, frågar magistraten den allmänna intressebevakaren på 

huvudmannens hemort om hans samtycke till att bli dennes intressebevakare. Ifall 

intressebevakaren inte anser sig vara jäv sänder han en förfrågan om jäv till andra 

verksamhetsplatser inom samma rättshjälpsbyrå. När rättshjälpsbyrån har 

försäkrat sig om att inte vara jäv, meddelas detta till magistraten. Ifall inga 

komplikationer framstår sänder magistraten beslutet om intressebevakning till 

intressebevakaren. Till beslutet bifogas även läkarutlåtandet på huvudmannen så 

att intressebevakaren får en kort sammanfattning om sin nya huvudman. 

När beslutet om den nya huvudmannen kommer till intressebevakaren skall han 

öppna en ny kund i bokföringsprogrammets kundregister och upprätta en ny mapp 

som innehåller den information han har om kunden. Intressebevakaren har en 

”Grunduppgifter och åtgärder” -blankett (BILAGA 2) dit han skriver ner de 

åtgärder han vidtagit. Redan i detta skede försöker man ordna ett möte mellan 

intressebevakaren och huvudmannen, hans anhöriga eller hans vårdare. 

Intressebevakaren ska sända en kundförfrågan till bankerna i Finland, helst per fax 

med utdraget ur förmyndarregistret bifogat. Ifall det finns behov öppnas ett nytt 

intressebevakningskonto för huvudmannen samt ett eget konto där huvudmannens 

fickpengar bör finnas. Oftast används för smidighetens skull huvudmannens 

tidigare brukskonto som intressebevakningskonto och huvudmannens möjliga 

bankkort överförs till fickpengskontot så att han kan fortsätta att använda dem 

som normalt. Genom bokföringsprogrammet sätts fickpengar från 

intressebevakningskontot på direktdebitering till fickpengskontot. 

Den nya huvudmannens räkningar styrs till intressebevakningsbyrån genom att 

meddela de företag som fakturerar huvudmannen om hans nya faktureringsadress, 

helst via telefon eller per fax. Även huvudmannens inkomster styrs till 
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intressebevakningskontot genom att faxa eller sända utdraget ur 

förmyndarregistret eller intressebevakningsbeslutet till utbetalarna. 

Intressebevakningen strävar till att få huvudmannens skulder bortbetalda. 

Intressebevakaren försöker reda ut alla huvudmannens skulder och ordna med 

betalningsplan eller skuldsaneringsförslag. Ifall detta inte är möjligt, får de gamla 

skulderna gå till utsökning och man strävar till att inga nya skulder uppstår. 

Uppgifterna på huvudmannen, som hans bankkonton, inkomster, utgifter och 

skulder införs i intressebevakningens bokföringsprogram. I 

bokföringsprogrammets bokföring matas alla bankkontons saldon och saldon på 

huvudmannens skulder på intressebevakningens begynnelsedatum. I 

tilläggsuppgifterna i bokföringsprogrammet skrivs anhörigas kontaktuppgifter och 

annan information som kan tänkas behövas. I betalningstrafikprogrammet införs 

huvudmannens grunduppgifter och bankkonto.  

En egendomsförteckning upprättas i två upplagor, av vilken den ena sänds till 

magistarten inom tre månader efter att intressebevakningsuppdraget påbörjats. 

(Kalajo, 2009.) 

4.1.2 Egendomsförteckningen 

Magistraten övervakar främst hur intressebevakaren sköter om sin huvudmans 

förmögenhet. En effektiv övervakning kräver att magistarten har en klar bild över 

de tillgångar huvudmannen har vid intressebevakningsuppdragets 

begynnelsedatum. Därför är intressebevakaren i enighet med Lagen om 

förmyndarverksamhet 48§ skyldig att upprätta en förteckning över huvudmannens 

förmögenhet (BILAGA 3), som han skall ge till magistraten. Med hjälp av denna 

förteckning kan magistarten övervaka ändringar i huvudmannens 

förmögenhetsställning samt intressebevakarens verksamhet.  

Egendomförteckningen bör lämnas in till magistraten inom tre månader från att 

intressebevakningen har börjat. Förteckningen skall innehålla en förteckning över 

huvudmannens tillgångar och skulder vid intressebevakningens begynnelsedatum. 

Ifall huvudmannen är underårig, bör hans egendomsförteckning sändas in tre 
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månader efter att hans egendom överstigit 15 000 €. Ifall huvudmannen senare 

erhåller egendom, sänds en uppdaterad egendomsförteckning in till magistraten 

inom en månad. Vid tillfällen där huvudmannen blir dödsboägare, sänds även en 

kopia av bouppteckningen till magistraten inom en månad. 

Värdet på tillgångarna i egendomsförteckningen anges enligt gängse värde. Ifall 

beskattnings- eller motsvarande värde används, bör detta meddelas vid 

inlämningstillfället. En kopia på senaste fastställda beskattningsbeslut sänds till 

magistraten, så och även en kopia på senaste fastighetsskattebeslut ifall 

huvudmannen äger fastigheter. Intressebevakaren bör vid behov bifoga till 

egendomsförteckningen bl.a. kopior av möjliga hyreskontrakt, aktiebrev, 

disponentintyg, senaste deklarationer, bouppteckningar och köpebrev. På alla 

bankkonton sänds kontoutdrag eller saldobesked per intressebevakningens 

begynnelsedatum och samma gäller sparförsäkringar, dessa värderat till 

återuppköpsvärde. Löst egendom som kan antas vara av lågt eller inget värde, 

behöver ej enskilt nämnas. Dock skall registrerat egendom som t.ex. fordon 

nämnas och en kopia på registerutdraget bifogas. 

Vid uppgörande av skuldförteckning anges de lån som en huvudman har. Lånens 

beviljare, nummer, storlek vid upptagande av lån, kvarstående lånesumman och 

lånetiden, till vilket ändamål lånet tagits och en möjlig för lånet ställd säkerhet. 

Dokument på lånen bifogas där kvarstående lånesumman meddelas samt lånets 

ränta syns tydligt. En förteckning på möjliga skuldebrev och obetalda räkningar 

uppgörs, samt kopior på dessa skuldebrev och räkningar bifogas 

skuldförteckningen.  

Det är viktigt att magistraten hålls ajour när det gäller en huvudmans förmögenhet 

och ändringar i dessa. Från en egendomsförteckning skall man lätt kunna urskilja i 

vilken användning en viss tillgång är eller vilken del av förmögenheten 

huvudmannen själv förvaltar över. Huvudmannen kan t.ex. använda ett bankkonto 

själv eller hans aktielägenhet kan vara uthyrd eller stå tom osv.  

Alla huvudmän har till viss del återkommande inkomster och utgifter. Dessa skall 

nämnas i egendomsförteckningen. Dokument på inkomsterna skall bifogas, där 
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det framkommer summan på huvudmannens inkomst, ifall den är netto eller 

brutto, vem som betalar den, när och av vilken orsak. Möjliga dokument som 

hyreskontrakt, ränte- och dividendbesked bifogas. Fasta utgifter som ofta nämns 

kan vara hyror, bostadsvederlag, försäkringar, fastighetsskatt, vård-, hemvårds- 

eller dagvårdsavgifter samt låneavkortningar. 

Nämnvärda saker som ger en klarare bild av huvudmannen för magistraten nämns 

i egendomsförteckningens tilläggsuppgifter. Här redogör intressebevakaren för 

magistraten var huvudmannen bor, vem tar hand om honom och ifall det finns 

några öppna ärenden eller rättshandlingar gällande huvudmannen. Andra relevanta 

uppgifter vore t.ex. ifall en skogsvårdsplan har blivit upprättad eller ifall det finns 

en förvaltningsplan över huvudmannens egendom. (Heikkinen, Heusala, Mäkelä 

& Nuotio, 2003, 19-21 & 240-248; Välimäki, 2008, 117-120.) 

4.1.3 Årsredovisning och slutredovisning  

En intressebevakare vars uppgift är att ta hand om en huvudmans ekonomiska 

angelägenheter, utfärdar årligen en årsredovisning (BILAGA 4) över varje 

huvudman som är registrerad i registret för förmyndarskapsärenden. I praktiken 

tar bokföringsperioden slut vid årsskiftet och årsredovisningen skall lämnas in till 

magistraten inom tre månader dvs. senast 31.3. Förmyndarskapsmyndigheten kan 

ta ett beslut om att årsredovisningen skall utföras för en längre tid än ett år. Detta 

är vanligt t.ex. ifall intressebevakningsuppdraget träder i kraft i slutet av ett 

kalenderår. Ifall huvudmannen är bokföringsskyldig över sin verksamhet enligt 

bokföringslagen, kan även förmyndarskapsmyndigheten ta beslut om att föra bok 

över honom i enighet med den räkenskapsperiod huvudmannens företag har. 

Från årsredovisningen skall man tydligt kunna urskilja huvudmannens tillgångar 

och skulder vid bokföringsperiodens början och slut, förändringar skedda i dessa 

under året, samt avsevärda rättshandlingar och liknande utförda för huvudmannen. 

Ändringar som skett under bokföringsperioden i vem som förvaltar 

huvudmannens egendom bör nämnas. Förmögenhetens värde anges i gängse 

värde. Till årsredovisningen bifogas en kopia på senaste fastställda 

skattedeklaration. Ändringar under bokföringsperioden i huvudmannens boende, 
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vård etc. meddelas även i samband med årsredovisningen samt saldobesked och 

liknande dokument kopieras och bifogas till årsredovisningen så att det tydligt 

framgår att alla värden på huvudmannens tillgångar och skulder är uppdaterade 

per bokföringsperiodens slutdatum. 

När intressebevakningsuppdraget upphör är intressebevakaren skyldig att utan 

dröjsmål uppgöra en slutredovisning över huvudmannen per slutdatumet. Samma 

principer som gäller för årsredovisningen gäller även för slutredovisningen och 

den uppges till magistraten med samma blankett. 

Tillvägagångssättet vid bokföring av huvudmannens händelser under 

bokföringsperioden kan jämföras med affärsbokföring. Den innehåller den 

traditionella löpande bokföringen med enskilda händelser som t.ex. inköp och 

försäljning och alla händelser har ett verifikat som t.ex. en räkning eller ett kvitto.. 

Års- och slutredovisningen inlämnas inte till skatteverket utan till magistraten, 

förutom att alla kontoutdrag och verifikat under året inlämnas, innehåller 

redovisningen även ett till bokföringen hörande bokslut, som är en 

sammanställning av årets händelser likt affärsbokföringens bokslut. Dock ställs 

inte samma krav på den av intressebevakaren utförda redovisningen som i 

affärsbokföring, men affärsbokföringen anses vara som en riktgivande instruktion 

för intressebevakaren. (Heikkinen, Heusala, Mäkelä & Nuotio, 2003, 21-26 & 

249-256; Välimäki, 2008, 120-126.) 

4.1.4 En förmögen huvudman 

Största delen av den allmänna intressebevakningens huvudmän är i dagens läge 

åldringar. Dessa åldringar är ofta förmögna eller har som utgift enbart 

vårdavgiften som är uträknad på den inkomst de har. Detta betyder att de alltid har 

den mängd pengar på kontot som behövs när räkningarna skall betalas och därför 

betalas deras räkningar av intressebevakningen alltid på förfallodagen. 

Omhändertagande av dessa huvudmäns ekonomi är i allmänhet enkelt. 

En huvudman har rätt att använda sina pengar på det sätt han själv önskar. 

Intressebevakaren måste dock beakta huvudmännens individuella livssituationer. 
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Rörliga  huvudmän  som  är  förmögna  önskar  ofta  använda  sina  pengar  på  dyrare  

varor och tjänster i form av t.ex. fordon, inredning, städtjänster eller spela många 

rader lotto. Ifall huvudmannen har stor egendom men låg inkomst kommer hans 

pengar att ta fort slut ifall de inte delas ut i mindre portioner årligen och inte 

används i sin helhet på en gång. I regel skall huvudmannen och intressebevakaren 

komma överens om en för just honom lämplig summa pengar som han får 

använda per år. Om huvudmannen har en väldigt stor veckopeng eller sk. fickpeng 

som han själv förvaltar över, bör intressebevakaren vara säker på att pengarna går 

till huvudmannens egna behov och inte missbrukas av någon annan utomstående. 

(Lönnfors, 2010.) 

4.1.5 En huvudman med begränsade tillgångar 

En idag ökande grupp av huvudmän, är huvudmän som har begränsade tillgångar. 

Dessa kan vara arbetslösa, missbrukare, ha låg lön eller enbart ha låg pension. 

Låginkomsttagare behöver ofta bara hjälp med att fördela sina löpande inkomster 

på sina löpande utgifter så att ekonomin hålls i balans men även i mån om 

möjlighet hjälp med att betala sina tidigare skulder. I början av 

intressebevakningen ägnar intressebevakaren ofta mycket tid på att ordna upp sin 

nya huvudmans ekonomi och i det fall att det går att kommunicera med 

huvudmannen bör det förklaras för honom vilka ändringar som måste ske för att 

huvudmannen skall få en fungerande ekonomi. 

När det gäller huvudmän med fast egendom som t.ex. hus, bil eller skog kan det 

vara värre. Ifall huvudmannen inte har råd med underhållningen av sin egendom 

bör intressebevakaren informera honom om situationen och tillsammans med 

honom komma överens om hur hans framtid skall se ut. Enkla situationer vore 

ifall huvudmannen har en bil som han inte använder eller ifall han äger eller har 

ärvt något han inte anser vara värdefullt för honom. Då kan egendomen med 

huvudmannens och magistratens lov säljas. Ofta är dessa situationer dock svåra 

för både huvudmännen och intressebevakaren. Ett gammalt hus kan vara dyrt att 

underhålla men ha stor emotionell värde för huvudmannen och därmed får inte 

intressebevakaren utan huvudmannens samtycke sälja huset enbart för att minska 
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huvudmannens skuldmängd eller göra huvudmannen skuldfri, även om det vore 

det ekonomiskt mest lönsamma.  

Intressebevakaren strävar till att hans huvudmän inte från inledandet av 

intressebevakningsuppdraget mera skall skuldsätta sig och att betala bort de 

skulder huvudmännen har från tidigare. Men i vissa fall är det omöjligt ifall 

huvudmannens utgifter helt klart är större än hans inkomster. Förutom fall där 

huvudmannens pengar är bundna i fast egendom, kan det även vara så att 

huvudmannen har stora eller flera skulder där enbart avbetalningsraterna är för 

stora i förhållandet till huvudmannens tillgångar. Om det inte finns möjlighet till 

skuldsanering eller att komma överens med kreditbolagen om mindre rater eller 

sänkt ränta, strävar intressebevakningen  till att minska förlusterna. Dvs. ifall man 

inte har möjlighet att betala alla skulder är det viktigast att hyran blir betald så att 

huvudmannen har ett ställe att bo på samt pengar till mat och möjligen 

individuella behov som t.ex. telefonutgifter eller vård. Härefter, ifall 

huvudmannen inte har någon egendom han kan sälja, väljer man att med den 

resterande inkomsten betala de utgifter som har högst ränta eller är i högst värde 

för huvudmannen. Detta betyder att huvudmän med begränsade resurser ofta 

behöver individuella ekonomiplaner. (Lönnfors, 2010.) 

4.2 Intressebevakningssekreterarens uppgifter  

Intressebevakningssekreterarens Y7 (numera Y8) tjänsteuppgift är att sköta 

allmänna kontorsuppgifter. Intressebevakningssekreterarens Y8 (numera Y9) 

tjänsteuppgift är att assistera den allmänna intressebevakaren vid skötandet av 

huvudmännens ärenden genom att använda sig av delegerad beslutsrätt i minst 2/3 

av intressebevakningens uppgifter. Den delegerade beslutsrätten används i enighet 

med den inriktning och de anvisningar intressebevakningssekreterarens 

intressebevakare angivit.  

Till intressebevakningssekreterarens dagliga uppgifter hör öppnande av post och 

postsortering. I bokföringsprogrammet finns grunduppgifterna, dit respektive 

kunders pensions-, vård- och bostadsbidragsinkomster bör uppdateras, samt deras 
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fasta utgifter. Telefontrafiken sköts huvudsakligen av 

intressebevakningssekreteraren. 

Intressebevakningssekreteraren har i sitt förvar de årliga bokföringsverifikaten så 

som räkningar och kontoutdrag och fungerar även som arkivskötare. Kundernas 

räkningar bör betalas av intressebevakningssekreteraren. De solida kundernas 

räkningar betalas på förfallodagen och övrigas enligt deras betalningsförmåga, 

som t.ex. på pensionsdagen. Efter att räkningarna förts in i betalningsprogrammet, 

bör en betalningslista skrivas ut, varifrån uppgifterna granskas före de sänds till 

banken. För tillfället kan enbart en anställd per byrå kan ha kontakt med bankerna 

i gången, vilket betyder att betalningstiderna måste kommas överens om. 

Varje vecka granskar intressebevakningssekreteraren ifall det finns räkningar som 

avslagits på grund av problem med bankförbindelsen eller ifall det inte funnits 

täckning på kontot hos någon huvudman. I samband med detta granskas även ifall 

de kunder som har det dåligt med pengar har fått in pengar på kontot så att 

förfallna räkningar kan betalas. 

Fredagar är dagar då nästa veckas kontoläge för kunderna borde vara klar för 

intressebevakningssekreteraren. Då ska kundernas inkommande veckas 

direktdebiteringar köras över från intressebevakningens bokföringsprogram till 

bankerna. Direktdebiteringarna har en egen mapp så att 

intressebevakningspersonalen kan följa med att alla fått sina respektive vecko- 

eller månadspengar. Före direktdebiteringarna körs måste 

intressebevakningssekreteraren granska så att referensnumren är rätta och 

naturligtvis att det finns täckning på konton. 

I början av varje månad körs den föregående månadens kontoutdrag över från 

banken till intressebevakningens bankprogram och papperskontoutdragen mappas 

för att bokföringen skall bli fullständig. Enligt behov justeras bostadsbidragen och 

vårdbidragen samt tilläggsersättningen för läkemedelskostnader ansöks från FPA. 

Meddelanden om att FPA:s läkemedelskostnadstak är nådd sänds även till 

huvudmännens apotek. Ifall det årliga sjukvårdtaket är nådd, granskas det ifall 

huvudmannen fått den sänkta vårdavgiften ifall han haft rätt till den. 
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Intressebevakningssekreteraren avvaktar vilka långtidsdepositioner som förfaller 

och reder ut ifall, och under vilka förutsättningar de skall förnyas. De skall även 

hålla reda på vilka huvudmän som har rätt till vårdbidrag och se till så att de får 

den rätta mängden. 

I bokföringsprogrammet finns fliken åtgärder dit intressebevakningssekreteraren 

antecknar det de gjort så att intressebevakaren hålls ajour. (Korpijärvi, 2009; 

Kalajo, 2009.) 

4.3 Bokföringsprogrammet VIRHO  

Rättshjälpsbyråernas intressebevakningsenheter använder sig huvudsakligen av 

VIRHO-bokföringsprogrammet. VIRHO:s kontoplan (BILAGA 5) är anpassat till 

bokföring av de icke-momsskyldiga huvudmännen en intressebevakare har. 

VIRHO är ett finskspråkigt windows-baserat program som är enkel och flexibel 

att använda. VIRHO är utvecklat tillsammans med intressebevakare och dess 

användning förutsätter inte tidigare erfarenheter av datorprogramanvändning.  

Varje huvudman en intressebevakare har får ett eget kundkort (BILD 1) där man 

enkelt kan urskilja huvudmannens uppgifter, som hans namn, kontaktnummer, 

adress, personnummer, vem som är hans intressebevakare, när 

intressebevakningen börjat och eventuellt tagit slut, när senaste redovisning blivit 

insänt och granskat samt vilken karaktär intressebevakningsuppdraget har. Med 

hjälp av knapparna på kundkortets övre kant får man enkelt fram bl.a. de införda 

uppgifterna om huvudmannens bankkonton, fastigheter, aktier och dödsboandelar, 

övriga egendom, lån och avbetalningsplaner, dvs. hans tillgångar och skulder 

(BILD 2). 
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Bild 1. VIRHO-kundkort. 

Bild 2. VIRHO, tillgångar och skulder. 

Införande av en ny huvudman i registret är lätt. Intressebevakaren fyller i hans 

basuppgifter på ett nytt kundkort, sätter in hans kontouppgifter i bankkonto-

registret och fyller i huvudmannens ingående bokföringssaldon i bokföringsfliken 

(BILD 3). Övriga register kan uppdateras vid behov. I tilläggsuppgifter-fliken 
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(BILD 4) kan intressebevakaren fritt skriva relevanta uppgifter om huvudmannen 

som kontaktuppgifter till hans vårdhem, tidigare intressebevakares anmärkningar 

och personliga särdrag hos huvudmannen som vad han tycker om att göra och 

gärna använder sina pengar på eller orsaken till intressebevakningen. Denna flik 

är väldigt användbar ifall intressebevakaren byts eller när någon vikarierar honom 

när han är borta. 

Bild 3. VIRHO:s bokföring. 
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Bild 4. VIRHO, tilläggsuppgifter. 

Betalning av huvudmännens räkningar (BILD 5) samt uppdateringen av 

huvudmannens bokföring sker genom dataöverföring mellan VIRHO och 

bankprogrammet Basware Maksuliikenne (BILD 6). Maksuliikenne är ett enkelt 

och effektivt sätt att överföra data mellan VIRHO och alla banker huvudmännerna 

har i användning. Uppdateringen av de konton som inte är den huvudsakliga 

intressebevakningskonton, som t.ex. visstidsdepositioner eller fickpengskonton, 

måste dock införas i bokföringen manuellt. 
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Bild 5. VIRHO, betalning av räkningar. 

 
Bild 6. Basware Maksuliikenne. 
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För varje huvudman kan man skriva ut en årsredovisning (BILD 7), 

slutredovisning, dagböcker (BILD 8) och huvudböcker (BILD 9). Dessa utskrifter 

kan skrivas ut för den period man önskar. Andra möjliga utskrifter är listor över 

huvudmän och olika intressebevakningsstatistik samt en kalkyl av 

intressebevakningsarvodet.  Det  är  även  möjligt  att  få  ut  listor  över  

visstidsdepositionernas förfallodagar och t.ex. en lista över huvudmännen per 

vårdanstalt eller kommun, ifall intressebevakaren fyllt i dessa uppgifter i VIRHO. 

Bild 7. VIRHO, årsredovisning. 
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Bild 8. VIRHO, dagbok. 

 

Bild 9. VIRHO, huvudbok. 

(J&K International Oy, 2010, <URL:http://www.jki.fi/virho.html>; Basware Oyj, 

2010,<URL:http://www.basware.com/FI/Our_Solutions/maksuautomaatio/maksul

iikenne/Pages/default.aspx>.) 
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En stor del av den information som finns i VIRHO är dock enbart användbar för 

intressebevakaren själv så att ett halvifyllt kundkort utan tilläggsuppgifter inte ger 

mycket information till en möjlig vikarie eller ny anställd inom intressebevakning. 

Den mängd information som finns tillgänglig i VIRHO varierar mycket beroende 

på vem som är intressebevakaren, ofta beroende på intressebevakarens intresse 

och  tid  till  att  skriva  ner  saker  i  VIRHO  eller  ifall  det  enbart  är  en  person  som  

håller i trådarna eller om det finns flera personer som använder sig av VIRHO per 

enhet eller jobbar med en viss huvudman. (Muilu, 2010.) 

VIRHO är ett väldigt enkelanvänt program men behöver flera program som 

används på sidan om för att det dagliga arbetet skall kunna fungera inom allmänna 

intressebevakningen. VIRHO är uppgjort så att den är kompatibel med Baswares 

Maksuliikenne- program men kan inte användas tillsammans med andra program 

och den information som finns i VIRHO kan ej överföras till andra program än 

just Baswares Maksuliikenne. Andra nackdelar med VIRHO programmet är att 

intressebevakningspersonalen är bunden till  en viss dator samt att  de nya IBAN-

bankkontonummren inte för tillfället kan läsas av VIRHO, vilket försvårar 

speciellt betalningen av räkningar när streckkoden inte längre kan läsas in. 

VIRHO är härmed ett program som inte längre kan utvecklas i takt med den 

ständigt föränderliga datortekniken. (Muilu, 2010.)  

4.4 Datorprogrammet EDVARD  

Inom intressebevakningen har man redan länge varit orolig över datortekniken de 

har i användning p.g.a. dess bristfällighet. Till en början har intressebevakarna 

haft flera olika enskilda datorprogram för olika ändamål. Bl.a. bristerna i 

bokföringsprogrammet VIRHO har lett till att Justitieministeriet tagit ett beslut 

om att utveckla ett eget ändamålsenligt datorprogram. År 2010:s största projekt 

inom intressebevakningen är utvecklandet av det nya gemensamma 

datorprogrammet som fått namnet EDVARD. Övervakningen av 

intressebevakningen har även försvårats p.g.a. brist på gemensam programvara. På 

längre sikt har man även som mål att intressebevakningen skall kunna ha direkta 

datorförbindelser med andra myndigheter som folkpensionsanstalten, magistraten 

och skatteverket. (OHOI 2/2010, 10-12.) 
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VIRHO programmet installerades enhetsvis och kontoplanen formas delvis av 

enhetens intressebevakare, enligt den användning och i den utsträckning de själva 

föredrar. Detta betyder att årsredovisningarna beroende på var de är gjorda ser 

mycket olika ut, även inom en viss rättshjälpsbyrå. Fördelen med EDVARD är att 

alla byråer skall ha samma kontoplan (BILAGA 6). EDVARD medför även 

möjligheten att utföra arbete i bokföringsprogrammet oberoende var 

intressebevakaren är, eftersom alla med programmet installerat kan ha tillgång till 

en viss enhets kunder vid behov. Detta kommer att ske genom att ge alla enheter 

en egen kod som öppnar det specifika kontorets kundregister. (Solita Oy & Muilu, 

2010) 

EDVARD skall tas i bruk stegvis under tiden februari till oktober 2011. 

Förväntningarna  på  programmet  är  stora  men  det  antas  att  allt  inte  kan  fungera  

från första början. En stor tankeställare har blivit, hur överföringen av den 

nuvarande informationen skall ske från VIRHO till EDVARD, eftersom VIRHO 

inte var tänkt att användas på detta sätt. EDVARD måste framställas så, att den 

kan  ta  emot  information  i  den  format  den  finns  i  VIRHO.  Första  stegen  mot  

överföringen skedde i november 2010 då alla intressebevakningsenheter fick som 

uppgift att se över sina egna VIRHO-kontoplan och bestämma vilka VIRHO-

konton skulle omformas till vilka EDVARD-konton. (Solita Oy & Muilu, 2010) 

I samband med planeringen av omvandlingen av VIRHO-kontoplanet till 

EDVARDS-kontoplan märktes det direkt att man uppnått sitt mål med att 

EDVARD skulle ha en mycket utförligare kontoplan som bättre var anpassad till 

olika former av intressebevakning. I fortsättningen kan den som läser en 

årsredovisning uppgjord med EDVARD direkt se ifall huvudmannen t.ex. själv 

bor i sin aktielägenhet eller har den uthyrd beroende på vilket bokföringskonto 

den är bokad på. Också väldigt specifika uppgifter borde gå att få ut ur 

proframmet, som t.ex. vilka huvudmän som har egnahemshus som står tomma, 

när man senast tittat till egnahemshusen och när den senaste sotningen blivit 

utförd. Även om en viss del av specificeringen fortfarande kommer att vara upp 

till intressebevakaren, kommer egendomsförteckningarna och årsredovisningarna 

vara betydligt mera utförligare än förut. (Solita Oy & Muilu, 2010) 
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När EDVARD tas i bruk bör den strax från början göras så mångsidig som möjlig 

genom att för hand införa en hel del obligatoriska uppgifter i programmet. 

Rättshjälpsbyråns olika verksamhetspunkters adresser samt rättshjälpsbyråns 

personals efternamn, förnamn och arbetsuppgift skall införas. Namnuppgifterna 

på alla leverantörer som tidigare använts samt deras IBAN-kontonummer, 

SWIFT-koder och standard bokföringskonto per leverantör införs. Alla 

samarbetsparter som kan tänkas sända räkningar är leverantörer, så som t.ex. 

hyresvärd, telefonbolag, försäkringabolag, disopnentbyråer, tidningsförsäljare, 

indrivningsbolag, kommuner mm. (Pulkkinen, 2011.) 

När det gäller enskilda huvudmän krävs information om när intressebevakningen 

börjat och eventuellt slutat, specifik information on huvudmannens egendom och 

hans inkomster, dvs. både brutto- och nettoinkomster samt vad det är frågan om, 

vem som betalar till huvudmannen, den procentuella andel av inkomsten som går 

till t.ex. utsökningen samt skatteprocenten och när inkomsten antas komma in på 

kontot. Huvudmännen återkommande betalningar förs in så att de kan föras över 

till banken med den intervall som överenskommits (bl.a. hyror och fickpengar 

månatligen, ett visst datum eller veckovis.) Ifall huvudmannen har 

direktdebiteringar skall dessa specificeras så att man har reda i vad de är och när 

de kan antas dras från hans konto. Även huvudmannens boendeformat och -

uppgifter skall införas så noggrant som möjligt för att möjliggöra ansökning av 

bostadsbidrag bara med de uppgifter som finns i EDVARD. Införande av allt detta 

kommer att ta länge och det blir ett stort arbete för intressebevakningspersonalen. 

(Pulkkinen, 2011.) 

4.5 Magistraten granskar 

Granskningen av förmyndarskapsredovisningen är förutom övervakning av 

laglighet även granskning av ändamålsenlighet. Revisionslagen tillämpas enbart 

ifall huvudmannen för affärsverksamhet för vilken han är bokföringsskyldig. Att 

redovisning av förmyndarskap skall ske finns med i lagen om förmyndarskap, 

men hur bokföringen, års- och slutredovisningarna skall granskas nämns inte. 

Enligt allmän rättsprincip skall redovisningen utföras noggrant i den utsträckning, 

att man kan försäkra sig om att intressebevakaren har handlat i huvudmannens 



41 

fördel på bästa möjliga sätt och inte försummat sin huvudman eller hans egendom. 

Även om det inte nämns i lagen kan det tolkas som om det vid revidering av 

huvudmännens redovisningar bör söka stöd av revisionslagens goda revisionssed.  

Magistraterna granskar års- och slutredovisningarna väldigt utförligt. Vem är 

huvudmannen, stämmer personuppgifterna och underskriften och har 

redovisningen kommit in inom sinom tid. Ifall saldon på de olika tillgångs- och 

skuldkonton har ändrats under året eller stämmer överens med 

egendomsförteckningen. Händelserna under bokföringsperioden skall vara 

bokförda enligt kontantprincipen. Magistraten kan jämföra inkomsterna och 

utgifterna i årsredovisningen med tidigare års inkomster och utgifter för att se ifall 

det finns betydliga avvikelser från år till år. Ifall avvikelser förekommer granskas 

orsaken till dessa. 

Eftersom magistraten får in redovisningar från flera olika intressebevakare, 

privata och allmänna, har de funnit saker som de lägger mera tyngdpunkt på där 

det enklare kan uppstå fel. Alla kontoutdrag måste följa med verifikaten för att 

händelsekedjan skall vara obruten. Mängden inkomster på kontoutdragen borde 

vara samma som årsredovisningens inkomster och dessa kan även granskas från 

pensionsbolagens årssammandrag och uppgifterna från skattebyrån. Bankkontots 

saldo granskas genom att ta ingående saldo + inkomster – utgifter. Magistraten 

går även kort igenom bokföringsverifikaten så att utgifterna är skäliga. 

Andra specifika saker som magistraten granskar är ifall FPA:s vård eller 

läkemedelstak är nådda och ifall intressebevakaren har ansökt om 

tilläggsersättning för dessa om de är nådda. Mängden brukspengar som 

huvudmannen har fått under räkenskapsperioden skall vara ändamålsenlig och 

stämma överens med huvudmannens behov och ekonomiska situation. För 

fickpengskontot behöver ingen bokföring föras, enbart saldon vid 

bokföringsperiodens början och slut anges.  

De anmärkningar som magistraten oftast ger gäller intressebevakningsarvodets 

storlek i förhållande till arbetsmängden samt ifall det under året skett händelser 

som intressebevakaren borde ha anhållit om magistratens tillstånd till. I båda 



42 

dessa fall kan saken rättas till senare, en över-/underbetalning av 

intressebevakningsarvodet kan justeras med en återbetalning eller 

tilläggsbetalning och magistratens tillstånd kan vid klara fall anhållas om i 

efterskott. (Heikkinen, Heusala, Mäkelä & Nuotio, 2003, 3-7, 18, 41-46, 81-82, 

172-178, 193-231 & 237-239.) 
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5 INTRESSEBEVAKNINGENS FRAMTID 

Förmyndarverksamhetssystemet i både Europa och Finland behövs akut ses om. 

När man tänker på att antalet över 65-åringar stiger kraftigt och förväntas stiga 

ännu kraftigare ända fram till slutet av 2020-talet, ser man att en större mängd 

människor kommer att behöva intressebevakning, inte enbart för att befolkningen 

är gammal, utan på grund av de sjukdomar som följer med ålderdomen. År 1950 

var enbart 6,7 % av Finland befolkning över 65 år, år 2005 var det redan 16 % och 

vi förväntas att vara uppe i 26 % före slutet av 2020-talet. Åldringarna i dagens 

Finland har även oftare en stor förmögenhet och mycket egendom att förvalta 

över. 

När man nu ser över förmyndarlagstiftningen i Finland har man som mål att göra 

lagstiftningen i alla de europeiska länderna liknande. De finna fyra huvudmål vid 

utvecklandet av lagstiftningen som skall följas. Den främsta är principen om de 

mänskliga rättigheterna och människovärdet. Sedan kommer principen om 

huvudmannens fördel och välmående, principen om nödvändighet samt 

proportionalitetsprincipen. En gemensam strävan finns i alla dessa, nämligen att 

de strävar till att enbart de nödvändiga ingripningarna och åtgärderna i 

huvudmannens liv bör göras för att trygga huvudmannens välmående. (Välimäki, 

2008, 10-16.) 

5.1 Ändringsförslagen 2010 till lagen om förmyndarverksamhet 

Utvecklingsgruppen för tidsenligare tillsyn över intressebevakare avslutade sin 

verksamhet 31.1.2010 och gav sitt utlåtande över ändringsförslagen 2010 till 

lagen om förmyndarverksamhet 30.4.2010. Som sin uppgift hade 

utvecklingsgruppen att se över möjligheten att förenklade revisionen till en enbart 

allmänt hållen revision, att kartlägga Justitieministeriets förmyndaruppgift i sin 

helhet samt att se över andra möjliga behov av lagändringar. Lagändringarna 

stiger i kraft i slutet av år 2010 med undantag av lagändringarna gällande 

uppbärning av intressebevakningsarvodet som stiger i kraft först från år 2013. 

(Heusala, 2010.) 
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Orsakerna till att magistraten och Justitieministeriet skulle föredra en mera 

allmänt hållen revision är den konstant ökande mängden av huvudmän. Det anses 

att en stor mängd arbete utförs i onödan speciellt i t.ex. de fall där huvudmannens 

pengar är deponerade på ett sådant konto att intressebevakaren inte själv utan 

magistratens lov har rätt att flytta pengarna. Det vore bäst ifall magistraterna själv 

som granskare tog beslutet om att ge lättnader angående redovisningen av de 

huvudmän de anser att inte är i behov av en normal utförlig revision. 

(Oikeusministeriön työryhmä, 2010.) 

Utvecklingsgruppen för tidsenligare tillsyn över intressebevakare sände ut en 

önskan om utlåtande i vissa specifika frågor till 30 olika myndigheter och 

sammanslutningar av vilka 26 svarade. I sitt utlåtande 30.4.2010 kom 

utvecklingsgruppen för tidsenligare tillsyn över intressebevakare fram till att 

majoriteten av de 26 myndigheterna och sammanslutningarna som medverkat i 

deras undersökning ansåg att magistraten kunde ge intressebevakarna lättnader vid 

inlämning av redovisningar. Detta genom att ge dem möjligheten att sända in 

egendomsförteckningen i samband med första redovisningen och vid behov t.ex. 

mera sällan uppgöra årsredovisningar för huvudmän med mycket lite händelser 

under en bokföringsperiod eller att göra mindre utförliga redovisningar. Fortsatt 

undersökning bör göras angående hur man i lagen kan definiera en allmänt utfört 

revision och ett förenklat revisionssätt. En allmänt utfört revision kan dock inte 

heller i framtiden utföras vid första revisionen av en ny huvudman.  

Intressebevakaren är enligt lagen om förmyndarverksamhet 17.5§ tvungen att vart 

fjärde år redogöra för magistraten ifall huvudmannen fortfarande är i behov av 

intressebevakare. Alla som svarade på utvecklingsgruppens förfrågan tyckte att i 

de fall huvudmannens tillstånd inte ändras från år till år kunde intressebevakaren 

befrias från att redogöra över huvudmännens tillstånd vart fjärde år. Nästan alla av 

de svarande ansåg också att det vore ändamålsenligt att lyfta gränsen från när 

underåriga skall inskrivas i registret för förmyndarverksamhet från en 

egendomsmängd på 15 000 € till 20 000 € och att de som finns där från tidigare 

och har en egendomsmängd på under 20 000 € eller de vars egendomsmängd 

sjunker under 20 000 € kunde tas bort ur registret. (Justitieministeriet, 2011, 
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<URL:http://www.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSU

RIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobke

y=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMML%2037%202010%20Edunv

alvojien%20valvonnan%20ajanmukaistaminen.pdf&SSURIsscontext=Satellite%2

0Server&blobwhere=1266335956593&blobheadername1=Content-

Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf>.) 

Ett förslag som utvecklingsgruppen för tidsenligare tillsyn över intressebevakare 

kom med var att man i framtiden kunde höra möjliga huvudmän även via 

videointervju ifall intressebevakaren av orsaker som t.ex. jäv befinner sig 

geografiskt långt borta. Tidigare har magistraten alltid hört huvudmännen i 

intressebevakningsärendet, vilket man nu önskar att få ändring i. Ifall det klart 

framgår att huvudmannen inte förstår intressebevakningens betydelse kunde man 

helt låta bli att höra honom och på detta sätt undvika situationer där huvudmannen 

blir upprörd. (Heusala, 2010.) 

Utvecklingsgruppen för tidsenligare tillsyn över intressebevakare fick även viss 

kritik. Det ansågs att förmyndarverksamheten borde vara noggrannare i fall där 

intressebevakaren blivit skadeståndsskyldig till huvudmannen. Samt jäv borde 

tänkas på eftersom Justitieministeriet själv uppgjort anvisningarna för uppbärande 

av intressebevakningsarvodet de själv uppbär. De svarande önskade även att man i 

större utsträckning skulle ha behandlat specialfrågor angående t.ex. underåriga. 

(Justitieministeriet, 2011, 

<URL:http://www.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSU

RIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobke

y=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMML%2037%202010%20Edunv

alvojien%20valvonnan%20ajanmukaistaminen.pdf&SSURIsscontext=Satellite%2

0Server&blobwhere=1266335956593&blobheadername1=Content-

Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf>.) 

5.2 Förmyndarverksamhetens utvecklingsgrupp 

Flera utvecklingsgrupper har under åren forskat i hur förmyndarverksamheten 

borde utvecklas för att smidiggöra sin verksamhet. Den nyaste 



46 

utvecklingsgruppen påbörjade sin verksamhet 10.6.2010 med måla att definiera 

noggrannare den goda revisionsseden och innehållet i det allmänt hållna 

bokföringssättet samt förbereda bokföringsuppgifternas dataöverföring mellan 

myndigheterna. Utvecklingsgruppen ger sitt utlåtande efter att deras mandatperiod 

tar slut 31.12.2011. (Heusala, 2010.) 

Enligt Justitieministeriets beslut 21.12.2010 skall förmyndarverksamhetens 

utvecklingsgrupp även under 2011 ge tolknings- och tillvägagångssättsförslag i 

viktiga ärenden gällande omhändertagandet av huvudmännens ärenden  samt 

sammanföringen av tillvägagångssätten i rättshjälpsbyråernas allmänna 

intressebevakning. Detta genom att vara i växelverkan med 

förmyndarmyndigheten och på så sätt ge utvecklingsförslag och reflektera över 

hur den goda intressebevakningsseden kunde utvecklas och framhäva möjliga 

gemensamma tillvägagångssätt. (OM 2/33/2010.) 
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6 EMPIRISK UNDERSÖKNING  

Jag har intervjuat fyra personer som arbetar inom den allmänna 

intressebevakningen. Två av intervjuerna utfördes på svenska i Jakobstad och två 

på finska i Karleby. Intervjufrågorna på finska finns bifogade (BILAGA 7). Alla 

de intervjuade arbetade inom Karleby rättshjälpsbyrå. Jag valde att intervjua de 

personer på Karleby rättshjälpsbyrå som hade längst arbetserfarenhet inom 

intressebevakning och ville att hälften av de intervjuade personerna för att höja 

reliabiliteten skulle redovisa till Vasa magistrat och hälften till Karleby magistrat 

och härmed även få den mest mångsidiga bilden av den allmänna 

intressebevakningen. 

Med empirin strävar jag till att få en kort översikt liknande en sammanfattning av 

mitt arbete som även bekräftar teorin. Tanken är att man i detta lärdomsprov skall 

kunna följa intervjufrågornas svar i samma ordning som teorin presenterats. 

Intervjufrågorna är grupperade för att få den intervjuade personen att hålla sig till 

ämnet och för att det för läsaren skall vara enklare att koppla intervjufrågorna med 

teorin. 

6.1 Den intervjuade personen 

Er namn och tjänsteuppgift? 

Ledande allmänna intressebevakare Merja Kalajo samt 1. allmänna 

intressebevakare och ADB-ansvarig Juho Niemi från Karleby allmänna 

intressebevakning. 3. allmänna intressebevakare Kirsi Laaksonen samt 4. 

allmänna intressebevakare Roy Sjöblom från Jakobstads allmänna 

intressebevakning. 

Hur länge har ni arbetat inom intressebevakning? 

Juho Niemi var den som arbetat längst inom intressebevakning, han började sin 

intressebevakningskarriär 1.1.2000, dvs. när den nya lagändringen om enbart 

ekonomisk förmyndarskap steg i kraft. De andra hade jobbat 8, 6½ respektive 3 år 

inom intressebevakning. 
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Vad anser ni i korthet vara den allmänna intressebevakarens uppgift? 

Alla var ense om att den allmänna intressebevakningens arbetsuppgift är att ta 

hand om sina huvudmäns ekonomiska angelägenheter som denne själv inte av 

olika anledningar klarar av att förstå innebördan av. Sjöblom hänvisade även till 

att huvudmannen och intressebevakaren tar hand om ekonomin gemensamt och 

Niemi tillade att intressebevakaren bör övervaka så att huvudmännens vård och 

omsorg är ordnat på ett ändamålsenligt sätt.   

6.2 Huvudmännen 

Vilka är de vanligaste orsakerna till intressebevakning? 

Orsakerna intressebevakarna nämnde var främst ålderdomen och de sjukdomar 

som medföljer som t.ex. minnessjukdomar. Andra vanliga orsaker till 

intressebevakning ansågs vara utvecklingsstörning, mentala hälsan, 

överskuldsättning och annan ohälsa i allmänhet. 

Vilka upplever ni vara orsakerna till att era kunder har just en allmän 

intressebevakare och inte en privat intressebevakare? 

Anhöriga som är passande till intressebevakningsuppdraget saknas ofta. De 

anhöriga kanske bor långt borta eller är i allmänhet inte villiga att ställa upp. En 

del av huvudmännen har släkt som stöder den allmänna intressebevakaren i hans 

uppdrag men inte på grund av olika orsaker är villiga att bära ansvaret för 

huvudmannen. Stridigheter inom släkten är också vanliga. Kalajo påpekade att 

nutidssamhället vill framhäva individualitet och därför behövs en utomstående 

part i form av en allmänna intressebevakare. 

Har ni några huvudmän med begränsad handlingsbehörighet? Ifall ni har 

huvudmän med begränsad handlingsbehörighet, begränsades 

handlingsbehörigheten före lagändringarna 1999? 

Hälften av intressebevakarna hade eller hade haft huvudmän med begränsad 

handlingsbehörighet. Intressebevakarna upplevde att de huvudmän vars 

handlingsbehörighet hade begränsats före 1999, hade vid följande årsgranskning 
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efter lagändringen inte längre ansågits vara i behov av begränsad 

handlingsbehörighet och härmed hade beslut tagits så att deras 

handlingsbehörighet inte längre var begränsat. Båda intressebevakarna med 

huvudmän med begränsad handlingsbehörighet hade huvudmän vars 

handlingsbehörighet hade begränsats vid ett senare tillfälle än 1999. Samtliga av 

dessa huvudmän hade dock fått allmän intressebevakare först efter 1999. Inget 

tydligt mönster kunde härmed visas om att de huvudmän som före år 1999 haft 

begränsad handlingsbehörighet ännu, även utan tydlig orsak skulle ha sin 

handlingsbehörighet begränsad. 

Vem tar oftast första steget om att söka om en allmän intressebevakare, personen 

själv eller någon annan? 

Intressebevakarna var ense om att i de flesta fall tar vårdpersonal som 

socialmyndigheterna, hemsjukvården eller hemservice första steget till att föreslå 

för huvudmännen att de kunde vara i behov av en intressebevakare. Lika ofta 

kunde det även vara släktingar som tar första steget. När det gäller vem som sedan 

ansöker om intressebevakning, är det lika ofta som vårdpersonal och släktingar 

även huvudmännen själva som söker, eftersom en person vid klara fall får en 

intressebevakare mycket fortare ifall han själv ansökt om en. Laaksonen nämnde 

även att skolan ofta tar första steget när det gäller unga huvudmän. 

6.3 Förändringarna 1999 och 2009 

Vad eller vilka anser ni vara de största förändringarna (positiva eller negativa) 

inom intressebevakning för den allmänna intressebevakningens huvudmän efter 

lagändringarna 1999? 

En enhetlig åsikt verkade vara att huvudmännen sällan förstod eller brydde sig i 

innebörden av lagändringen 1999. Ingen av intressebevakarna hade dock själv 

upplevt tiden före lagändringen men ansåg att de av huvudmännen som kunde 

tänkas förstå lagändringen säkert upplevde att det efter lagändringen var mindre 

kränkande att ha intressebevakare dvs. att de upplevde en viss frihetskänsla när 
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intressebevakningen inte längre var påtvingad utan respekterade individen och 

hans önskemål. 

Vad eller vilka anser ni vara de största förändringarna (positiva eller negativa) 

inom intressebevakning för den allmänna intressebevakningens personal efter 

lagändringarna 1999? 

Det var svårt för intressebevakarna att tänka sig hur det varit för personalen inom 

allmänna intressebevakningen före lagändringarna eftersom de inte själv upplevt 

den men två olika åsikter framkom. Till viss mån fick personalen säkert mera jobb 

eftersom intressebevakningen nu måste ta sina beslut gemensamt med 

huvudmannen men man kunde också tänka sig att mängden arbete minskade 

eftersom intressebevakaren inte längre behövdes till att ta alla beslut utan 

huvudmannen kunde ta viss beslut självständigt. 

Vad eller vilka anser ni vara de största förändringarna (positiva eller negativa) 

inom intressebevakning för allmänna intressebevakningens huvudmän efter 

överföringen från kommunal intressebevakning till statlig intressebevakning 

2009? 

De flesta intressebevakare ansåg att den allmänna intressebevakningens 

huvudmän inte påverkades av överföringen av tjänsten från kommunerna till 

staten. Sjöblom påpekade att nivån på servicen antagligen blivit jämnare samt 

kvalitén på de allmänna intressebevakningstjänsterna högre men anträffbarheten 

och närheten till huvudmännen har blivit sämre på grund av koncentrationen av de 

allmänna intressebevakningstjänsterna till större städer. 

Vad eller vilka anser ni vara de största förändringarna (positiva eller negativa) 

inom intressebevakning för allmänna intressebevakningens personal efter 

överföringen från kommunal intressebevakning till statlig intressebevakning 

2009? 

Intressebevakarna var eniga angående ökad mängd byråkrati inom den allmänna 

intressebevakningen. Detta ansågs vara en bra sak eftersom tjänsternas kvalité 

blivit jämnare när arbetssätten synkroniserats samt man satsat på gemensamma 
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skolnings- och utvecklingsmöjligheter. Även uppföljningen av 

intressebevakningstjänsterna har ökat markant. Intressebevakarna har nu en 

klarare bild över vilken som är deras arbetsuppgift och härmed sparas tid när 

arbete som kan anses att inte höra till intressebevakarens uppgifter inte längre 

utförs. 

6.4 Förvaltandet av huvudmännens ekonomi 

Vilka är de vanligaste orsakerna till att intressebevakningsuppdrag upphör? 

Huvudmannens död är den mest förekommande orsaken till att 

intressebevakningsuppdrag upphör. Vanliga orsaker är även 

intressebevakningsuppdragets tidsbundenhet eller att intressebevakningens 

specialuppdrag är utförd. Andra förekommande orsaker till 

intressebevakningsuppdragens upphörande är att huvudmannen överförs till privat 

intressebevakare, han befrias från intressebevakning eller att huvudmannen fyller 

18 år. 

Vilka är de viktigaste åtgärderna i praktiken när ni får en ny huvudman? 

Intressebevakaren bör reda ut huvudmannens ekonomiska situation och bestämma 

ett möte med sin nya huvudman. Kalajo nämnde att man följer 

intressebevakningens ”Grunduppgifter och åtgärder” -blankett (BILAGA 2). 

Förvaltar era huvudmän ofta själva över sin egendom eller vissa delar av dem? 

Alla huvudmän har tillgång till egen fickpeng som de själva förvaltar över. 

Bankkonton, förutom fickpengskontot förvaltas enbart i vissa undantagsfall delvis 

av någon annan än intressebevakningen. Egendom som huvudmannen själv kan 

tänkas  ha  hand  om  är  fastigheter,  fordon,  flitpeng  eller  sk.  

sysselsättningsersättning, samt allmänt lösöre. Sjöblom påpekade att 

huvudmannen dock alltid har bestämmanderätt över sin egendom. 

Hur och till vem redogör ni över era huvudmäns tillgångar, skulder och händelser 

under året samt när? 
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Den allmänna intressebevakningen bör föra bok över sina huvudmäns tillgångar 

och skulder samt händelser under året, detta genom att använda sig av diverse 

bokföringsprogram. Alla intressebevakare bör redogöra över sin verksamhet till 

magistraten genom årliga huvudmansspecifika års- och slutredovisningar 

innehållande bl.a. verifikat och bankkontoutdrag för varje händelse under året. 

Vilka anser ni vara fördelarna och nackdelarna med bokföringsprogrammet 

VIRHO? 

Alla intressebevakarna var eniga om att VIRHO är enkel att använda. 

Nackdelarna var dock flera som t.ex. att de olika utskriftsmöjligheterna är 

begränsade och fungerar enbart om intressebevakaren noggrant fyllt i all frivillig 

information om sin huvudman. En del funderade över att eftersom de inte tidigare 

haft något att jämföra med har de inte insett att behovet av ett modernare program 

som har utvecklingsmöjlighet var så stort. I praktiken har svårigheterna precis 

börjat eftersom företag fr.o.m. början av 2011 haft möjlighet att ta ibruk det nya 

faktueringssättet där enbart IBAN-numret anges och VIRHO är inte kapabel att 

läsa de nya IBAN-numren. 

Anser ni att det fanns behov av att utveckla intressebevakningens datorprogram? 

Det ansågs att ett nytt modernare program behövdes. Även om VIRHO var ett bra 

basprogram, blir allt i dagens läge mera mångfasetterat och ett datorprogram bör 

vara så mångsidig som möjligt och ha utvecklingsmöjligheter så att den vid behov 

skall kunna integreras med andra datorprogram. 

Vilka positiva och negativa aspekter tror ni att det nya datorprogrammet 

EDVARD kommer att ha samt hur tror ni att övergången till EDVARD kommer 

att påverka ert dagliga arbete? 

Intressebevakarna har stora förväntningar och hoppas på att EDVARD skall vara 

enkel  att  använda  även  om den  kommer  att  kräva  mera  av  sin  användare.  De  är  

övertygade om att EDVARD är driftsäkrare, dess bokföringsfunktioner 

mångsidigare samt att den är mera passande för ändamålet. Laaksonen påpekade 

att det för finlandssvenskarna är till stor nytta att nu ha ett tvåspråkigt program. 
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Ingen av intressebevakarna förväntar sig att övergången skall bli lätt, nu när man 

även fått information om att VIRHO knappt kan överföra någon användbar 

information till EDVARD utan alla huvudmän och deras kundkort måste införas 

manuellt. Extra arbete och mycket inlärningen kommer att ta mycket tid till en 

början men när man väl kommit igång med användningen av EDVARD tror alla 

intressebevakare att programmet skall förenkla deras dagliga rutiner. 

6.5 Intressebevakningens framtidsutsikter 

Vilka anser ni vara de största utmaningarna för den allmänna 

intressebevakningen  i framtiden? 

Alla intressebevakare kom med flera olika tankar kring framtidens utmaningar. 

Allt kretsade kring hur man på ett lämpligt och smidigt skall kunna betjäna 

huvudmannen när antalet huvudmän blir allt större och statens sparkrav på färre 

anställda tynger på. Stort tryck kommer att ges av befolkningens åldrande och den 

ökade mängd förmögenhet i allmänhet. Även outsourcing av den allmänna 

intressebevakningens tjänster kan anses vara ett hot. 

Vilken är er åsikt om möjligheten till en enbart allmänt hållen revision? 

De  flesta  ansåg  att  möjligheten  till  en  enbart  allmänt  hållen  revision  var  bra  

eftersom  det  är  professionella  personer  som  utför  revisionen  samt  års-  och  

slutredovisningarna och dessa personer gör det som sitt dagliga jobb samt strävar 

till att utvecklas i sitt yrke. Utgångspunkten bör vara att alla är ärliga och man bör 

kunna lita på att allt går rätt till. Kalajo föreslog att magistraterna vid behov kan 

utföra stickprov för att försäkra sig om kvalitén på revisionen bibehålls. Det kan 

dock ha ansets vara en trygghet för intressebevakaren att redovisningen granskas 

noga. 

Anser ni att magistraten borde ge intressebevakare lättnader när det gäller 

inlämning av redovisningar? 

Eftersom beslutet om att magistraterna får ge intressebevakarna lättnader gällande 

inlämningen av års- och slutredovisningar är långt utvecklat har Karleby magistrat 
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redan börjat ge lättnader till allmänna intressebevakare inom deras område. Kalajo 

påpekade att det kunde anses att det inte är ändamålsenligt att lämna in alla 

årsredovisningar vid samma tidpunkt, även om de är för samma tidsperiod hinner 

magistraterna inte granska dem alla samtidigt. Sjöblom tillade att t.ex. inlämning 

av redovisning vart annat år vore ändamålsenligt i de fall där händelserna under 

året är väldigt få. Laaksonen hänvisade dock till att magistraterna borde ha samma 

riktlinje och ta konsekventa beslut. 

Finns det behov av att noggrannare i lagen definiera intressebevakarens 

uppgifter? 

De flesta ansåg att det inte fanns ett behov att noggrannare definiera 

intressebevakarens uppgifter. Det kunde tänkas att definiering skulle vara svårt 

eftersom huvudmännen är så olika. Kalajo önskade ändå att det fanns noggrannare 

bestämmelser gällande intressebevakarens tystnadsplikt och den information 

intressebevakaren får dela med andra myndigheter och t.ex. huvudmannens 

släktingar.
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7 ANALYS OCH SLUTSATSER 

Utförandet och sammanställandet av detta arbete har varit till stor nytta för mig i 

mitt yrke. Jag anser att jag nått mitt mål om att ge en klar och rättvis bild över den 

allmänna intressebevakarens vardag, för både en person som inte tidigare känt till 

intressebevakarens uppgifter samt en ny tjänsteman inom den allmänna 

intressebevakningen. Jag tror därför att en person som läst detta arbete kan 

bedöma ifall en person han känner är i behov av en allmän intressebevakare eller 

en intressebevakare i allmänhet. 

Innehållet med begreppet ekonomisk förmyndare anser jag mig ha beprövat från 

olika synvinklar för att i detta arbete ha kunnat redogöra över vad som hör till den 

allmänna intressebevakningens tjänsteuppgifter och hur de bör ta sina huvudmän 

och den övervakande myndigheten magistraten i beaktan vid besluttagande även 

om alla allmänna intressebevakningsuppdrag är unika. Teorin anser jag vara 

väldigt bra i linje med de svar jag fick i empirin och jag anser att valet av fyra 

enskilda intervjuer var lyckat för att få uttömmande svar på de intervjufrågor jag 

ställt. 

I ett tidigt skeda av arbetet upplevde jag det svårt att uttrycka mig skriftligt för att 

forma mitt syfte med arbetet men eftersom jag hade en klar bild över resultatet jag 

ville uppnå och var väldigt intresserad av ämnet var motiveringen till utförandet 

av arbetet högt. Eftersom jag själv redan vid påbörjandet av arbetet hade en viss 

del av informationen jag ville få till pappers fann jag det svårt att ha en sk. 

utomståendes syn på den allmänna intressebevakningen och detta krävde att jag 

skulle se kritiskt på mitt arbete, vilket förutom att det var utmanande tog mycket 

tid.  Den  mest  krävande  delen  av  utförandet  av  arbetet  var  därför  att  inte  lämna  

bort någon väsentlig information vilken skulle lämna läsaren med obesvarade 

frågor. 

Att finna material till arbetet upplevde jag som lätt på grund av mitt yrke. Men det 

material jag hade till handa skulle inte ha gjort arbetet fullkomligt utan 

Justitieministeriets skolningstillfällen huvudsakligen i Helsingfors där jag fick 

svar på alla de öppna frågor som tidigare uppgjorde luckor i mitt arbete men nu är 
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besvarade och fullbordade mitt arbete. Att använda sig av en mängd olika typer av 

källor var utmanande men väldigt belönande och jag ansåg från första början att 

detta var ett måste för att arbetet skulle bli en helhet och uppnå de krav jag själv 

hade ställt på mitt arbete. 

Reliabiliteten av den information jag har sammanställt anser jag vara hög. Den 

information jag hade tillhanda kom från flera olika pålitliga källor samt 

Justitieministeriets egna skolningstillfällen så att det tydligen framgick att den 

allmänna intressebevakningen runtom i Finland har gemensamma riktlinjer. För 

att ännu höja reliabiliteten kunde man ha utfört en vidare empirisk undersökning 

där flera intervjuer hade utförts på flera orter runtom i Finland. Fortsatt forskning 

kunde även tänkas utföras i ett senare skede gällande hur överföringen till 

datorprogrammet EDVARD gick och hur förväntningarna på programmet 

uppfylldes. Jag är väldigt intresserad av hur utvecklingen av 

bokföringsprogrammet  kommer  att  lyckas  och  ser  framemot  att  få  ta  del  av  den  

nya för hela allmänna intressebevakningen i Finland gemensamma programvaran i 

framtiden. 



57 

KÄLLFÖRTECKNING  

1. Tryckta arbeten 

Heikkinen, Ari. Heusala, Aila. Mäkelä, Sonja. Nuotio, Kari 2003. Holhoustili. 

Helsinki. WSOY LAKITIETO 

Kalajo, Merja 2009. Johtavan yleisen edunvalvojan laatima Kokkolan 

oikeusaputoimiston työjärjestys. 

Korpijärvi, Riitta 2009. Johtavan julkisen oikeusavustajan määräys koskien 

edunvalvontasihteerien Y8 ratkaisutoimivaltaa Kokkolan oikeusaputoimistossa. 

Roiko-Jokela, Heikki 2006. Suvun vallasta edunvalvontaan : suomalaisen 

holhousjärjestelmän kehitys keskiajalta 2000-luvulle. Helsinki, Jyväskylä. 

Minerva. 

Välimäki, Pertti 2008. Holhoustoimen pääpiirteet. Helsinki. WSOY LAKITIETO 

2. Arbeten utan egentlig författare 

Edunvalvojan tehtävät. Oikeusministeriön esite 2008. Oikeusministeriö. 

HE 45/2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen 

edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n 

ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta. 2.3 Nykytilan 

arviointi.  

Holhoustoimen palvelut. Oikeusministeriön esite 2008. Oikeusministeriö.. 

Justitieministeriets förordning om rättshjälpsbyråernas 

intressebevakningsområden 2008. 1 §. 

L442/1999. Lag om förmyndarverksamhet 1.4.1999. 1 §, 29 §, 44 §, 50 § 

L575/2008. Lag om ordnande av intressebevakningstjänster i 

förmyndarverksamheten 29.8.2008. 1, 8 §. 



58 

OM 2/33/2010. Oikeusministeriön Oikeushallinto-osaston päätös 21.12.2010 

koskien yleisien edunvalvonnan kehittämistyöryhmän toimikauden jatkamista. 

3. Artiklar 

Oikeusministeriön työryhmän mietintö. Edunvalvojien velvoitteisiin etsitään 

kevennyksiä. Oikeushallinnon tiedotuslehti OHOI 1/2010, 47. 

Puusaari, Hille 2010. Tiukat paikat oikeusaputoimistoissa. Oikeushallinnon 

tiedotuslehti OHOI 2/2010, 10-12. 

4. Elektroniska publikationer 

Edunvalvojan henkilö ja tehtävät [online]. Magistraterna [hänvining 14.12.2010]. 

Tillgänglig i form av www-dokument: 

<URL:http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/Edunvalvojan-henkilo-

ja-tehtavat/#Edunvalvoja%208>. 

Edunvalvontapalveluiden arviointi ja kehittäminen [online]. Justitieministeriet 

[hänvisning 7.2.2011]. Tillgänglig i form av www-dokument: 

<URL:http://www.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSU

RIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobke

y=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=V%C3%A4iraportti%20edunvalvo

nnan%20ostopalvelut.pdf&SSURIsscontext=Satellite%20Server&blobwhere=127

4106377292&blobheadername1=Content-

Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf>. 

Edunvalvontapalveluiden tuottamistavan arviointi ja kehittäminen [online]. 

Justitieministeriet [hänvisning 16.12.2010]. Tillgänglig i form av www-dokument: 

<URL:http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Kehittamishankkeita/12663334684

36>. 

Ehdotus menettelytavoista edunvalvonnan tarpeen arvioimisessa [online]. 

Magistraterna [hänvisning 14.12.2010]. Tillgänglig i form av www-dokument: 

<URL:http://www.maistraatti.fi/Documents/Holhoustoimi/Ehdotus%20menttelyta

voista%20edunvalvonnan%20tarpeen%20arvioimisessa.pdf?epslanguage=fi>. 



59 

Maksuliikenneratkaisu - Kaikki pankkien kaikki palvelut yhdellä ohjelmistolla  

[online]. Basware Oyj [hänvisning 16.12.2010]. Tillgänglig i form av www-

dokument:<URL:http://www.basware.com/FI/Our_Solutions/maksuautomaatio/m

aksuliikenne/Pages/default.aspx>. 

Miten menettelen – Maistraatin lkuvan hakeminen [online]. Magistraterna 

[hänvisning 14.12.2010]. Tillgänglig i form av www-dokument: 

<URL:http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/Miten-menettelen---

Maistraatin-luvan-hakeminen-/>. 

Virho ohjelmistotieto.[online]. J&K International Oy [hänvisning 16.12.2010].  

Tillgänglig i form av www-dokument: <URL:http://www.jki.fi/virho.html>. 

Yleinen edunvalvonta [online]. Justitieministeriet [hänvisning 13.12.2010]. 

Tillgänglig i form av www-dokument: <URL:http://www.oikeus.fi/45790.htm>. 

5. Justitieministeriets skolningstillfällen 

Edunvalvonnan peruskoulutus 17-18.2.2010. Intressebevakare Kristina Lönnfors, 

Borgå rättshjälpsbyrå. 

Edunvalvonnan sihteeripäivät 2010. 26-27.10.2010. Presentation av det under 

utveckling varande dataprogrammet, Solita Oy samt regeringsrådet Merja Muilu, 

Justitieministeriet. 

Edunvalvonnan substanssikoulutus 23.9.2010. Utvecklingschef Aila Heusala, 

Regionförvaltningsverket. 

Intressebevakningens informationstillfälle 1.2.2011. Toiminnallisen käyttöönoton 

projektipäällikkö Laura Pulkkinen, Justitieförvaltningens datateknikcentral. 

Vaasan hovioikeuspiirin koulutuspäivä 2.9.2010. Regeringsrådet Merja Muilu, 

Justitieministeriet. 



60 

6. Kurser inom universitet 

Edunvalvonnan seminaari – Hallinnolliset, taloudelliset ja oikeudelliset ongelmien 

ratkaisut 17.11.2010, VT Jyrki Karmavuo, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto.  

7. Intervjuer 

Kalajo, Merja, ledande allmänna intressebevakare 10.2.2011. Karleby 

rättshjälpsbyrå, Karleby allmänna intressebevakning, Karleby. Intervju. 

Laaksonen, Kirsi, 3. allmänna intressebevakare 11.2.2011. Karleby 

rättshjälpsbyrå, Jakobstads allmänna intressebevakning, Jakobstad. Intervju. 

Niemi, Juho, 1. allmänna intressebevakare och ADB-ansvarig 10.2.2011. Karleby 

rättshjälpsbyrå, Karleby allmänna intressebevakning, Karleby. Intervju. 

Sjöblom, Roy, 4. allmänna intressebevakare 12.2.2011. Karleby rättshjälpsbyrå, 

Jakobstads allmänna intressebevakning, Jakobstad. Intervju. 

 



BILAGA 1 Ansökan om intressebevakare                                                       1(2) 

 

 



BILAGA 1 Ansökan om intressebevakare                                                       2(2) 



BILAGA 2 Grunduppgifter och åtgärder 

Päämies 
 

Puhelin 

Henkilötunnus Osoite 
 

Siviilisääty  
Lähin omainen 
 

Osoite 

 Puhelin 
Vuokranantaja  
  
  
Omaisuus 
 
 

Velat 

Kuolinpesän osakkuus TOIMENPIDE/PÄIVÄMÄÄRÄ 
 Osoitemuut. edvalvontaan tehty  / 

Suoraveloitukseen 
Vuokra/yhtiövastike                                                          / 
Hoitomaksut/hoitolaitos                                                          / 
Puhelin                                                          / 
Sähkölasku                                                          / 
TV-lupa                                                          / 
Lehdet                                                          / 
Verottaja                                                          / 
Lääkelaskut 
 

                                                         / 
                                                         / 

 Siirretty tulemaan edunvalvontatilille: 
Kansaneläke  
Muu eläke/yhtiö  
  
Muuta: Tehty: 
  
Faxit pankeille  
Oman tilin tiliote pyydetty lähettämään kotiin  
Edunvalvontatili avattu  
Käyttöraha ohjattu käyttörahatilille  
Syötetty tiedostoon: - pankkitilit  
                                    - velat  
                                    - tulot  
                                    - menot  
Omaisuusluettelo tehty ja lähetetty 
maistraattiin 

 

Päämieskortti tulostettu 
päämieskorttimappiin 

 

  
TARKISTETTAVA/HAETTAVA!  
Vakuutukset  
Taksikortti  
Asumistuki  
Hoitotuki  
Toimeentulotuki  
Kotipalvelu ja -sairaanhoito  
Kuuluuko sairaskassaan  
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VIRHO:s kontoplan för Jakobstads allmänna intressebevakning (fi) 
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VIRHO:s kontoplan för Jakobstads allmänna intressebevakning (fi) 
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Haastateltava henkilö 

Nimenne ja virkanne? 

Kauanko olette työskennelleet edunvalvonnan parissa? 

Kertoisitteko lyhyesti mikä yleisen edunvalvojan tehtävä on? 

Päämiehet 

Mitkä ovat tavallisimmat syyst edunvalvontaan? 

Mitkä koette olevan syyt siihen että päämiehillänne on juuri yleinen edunvalvoja 

eikä yksityinen edunvalvoja? 

Onko Teillä päämiehiä joiden toimivaltaa on rajoitettu? Rajoitettiinko kyseisien 

päämiehien toimivalta ennen vuoden 1999 lakimuutoksia? 

Kuka yleensä tekee aloitteen yleisen edunvalvojan hankkimiseksi, henkilö itse vai 

joku muu? 

Muutokset vuosina 1999 & 2009 

Mitkä koette olevan suurimmat muutokset (postitiiviset tai negatiiviset) 

päämiehienne kannalta lakimuutosten jälkeen 1999? 

Mitkä koette olevan suurimmat muutokset (postitiiviset tai negatiiviset) yleisen 

edunvalvonnan henkilökunnan kannalta lakimuutosten jälkeen 1999? 

Mitkä koette olevan suurimmat muutokset (postitiiviset tai negatiiviset) 

päämiehienne kannalta edunvalvonnan valtiollistamisen jälkeen 2009? 

Mitkä koette olevan suurimmat muutokset (postitiiviset tai negatiiviset) yleisen 

edunvalvonnan henkilökunnan kannalta edunvalvonnan valtiollistamisen jälkeen 

2009? 

Päämiehien talouden hallinta 

Mitkä ovat tavallisimmat syyt edunvalvonnan päättymiseen? 
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Mitkä ovat tärkeimmät käytännön asiat saadessanne uuden päämiehen? 

Onko päämiehillänne usein varoja tai velkoja joiden hoitamisesta he itse 

vastaavat? 

Miten ja kenelle pidätte kirjaa päämiehienne tuloista ja menoista sekä vuoden 

muista tapahtumista, sekä millon vastaatte näistä? 

Mitkä ovat kirjanpitoohjelma VIRHO:n positiivisia ja negatiivisia puolia? 

Oliko mielestänne olemassa tarve edunvalvonnan atk-ohjelmiston kehittämiselle? 

Mitkä ovat odotuksenne uudesta EDVARD ohjelmasta? Mitkä luulette olevan sen 

positiiviset tai negatiiviset puolet sekä miten oletatte siirtymisen EDVARD:iin 

vaikuttavan päivittäiseen työhönne? 

Edunvalvonnan tulevaisuus 

Mitä pidätte yleisen edunvalvonnan suurimpina tulevaisuuden haasteina? 

Mitkä ovat ajatuksenne koskien mahdollisuutta yleispiirteiseen 

tilintarkastustapaan? 

Pitäisinkö maistraatin antaa yleisille edunvalvojille kevennyksiä koskien tilien 

jättöaikaa? 

Onko olemassa tarve laissa tarkentaa edunvalvojan tehtävää? 


