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Yleinen edunvalvoja
Lappeenrannan edunvalvontatoimisto

YLEISTÄ
EDUNVALVONNASTA

• Edunvalvontapalveluiden
tuottaminen siirtyi kunnilta valtiolle
vuonna 2009
• Suomi on jaettu kuuteen oikeusapuja edunvalvontapiiriin, joiden sisällä
edunvalvontatoimistot toimivat
• Edunvalvontatoimistojen lisäksi
palveluita tuottavat ulkopuoliset
palveluntuottajat eli ns.
ostopalvelutuottajat, kuten kunnat
ja asianajotoimistot
• Valtion edunvalvontatoimistot
tuottavat itse palveluista noin 90%
• Sekä valtion edunvalvontatoimiston
että muun palveluntuottajan
edunvalvojat ovat nimikkeiltään
yleisiä edunvalvojia (edellinen
nimike virkaholhooja) -> nykyinen
nimike kuvaa hyvin ydintehtävää

• Myös yksityishenkilö voidaan
määrätä edunvalvojaksi, mutta
tällöin nimike on yksityinen
edunvalvoja
• Edunvalvojaksi määrättävän tulee
olla sopiva tehtävään ja hänellä
tulee olla riittävä taito ja kokemus
• Kaikkia edunvalvojia velvoittaa
holhoustoimilaki, yleistä
edunvalvojaa (virkamiestä) vielä
laajempi virkamiesvastuu sekä
hyvän hallintotavan noudattaminen
• Yleiseen edunvalvontaan tulee
jonkin verran päämiessiirtoja
yksityisiltä edunvalvojilta

EDUNVALVOJAN
TEHTÄVÄT

• Edunvalvoja voidaan määrätä täysiikäiselle, joka sairauden, henkisen
toiminnan häiriintymisen, heikentyneen
terveydentilan tai muun vastaavan syyn
vuoksi on kykenemätön valvomaan
etuaan taikka huolehtimaan itseään tai
varallisuuttaan koskevista asioista, jotka
vaativat hoitoa eivätkä tule
asianmukaisesti hoidetuiksi muulla
tavoin
• Täysi-ikäisen julistaminen
vajaavaltaiseksi on viimeinen keino, jos
henkilö ei kykene huolehtimaan
taloudellisista asioistaan ja hänen
etunsa ovat siksi vaarassa
• Lievempi menettely on
toimintakelpoisuuden rajoittaminen
• Toimintakelpoisuuden rajoittamisella
voidaan rajoittaa esim. henkilön
mahdollisuutta ottaa velkaa (tosin
tavanomainen edunvalvonta estää jo
itsessään tehokkaasti velkaantumista)

• Pääsääntöisesti päämiesten
oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu
ja tehtäväsisältö kattaa vain taloudelliset
ja varallisuuteen liittyvät asiat, kuten
- maksuliikenteen hoitaminen
- verotusasiat
- sopimusasiat
- etuus- ja tulohakemukset
- päämiehen edustaminen
oikeustoimissa ja kuolinpesissä
- velkojen hoito
- omaisuudesta huolehtiminen
(asunto/kiinteistö, sijoitukset,
metsäomaisuus)
- tilintekovelvoite holhousviranomaiselle
• Henkilöä koskevat asiat huomattavasti
harvinaisempia
• Taloudelliset asiat linkittyvät usein
hyvinkin syvälle henkilöä koskeviin
asioihin, jolloin edunvalvoja on ainakin
osittain osallisena myös näissä
prosesseissa

AJANKOHTAISIA
ASIOITA JA HAASTEITA

• Päämiehen mahdollisuus hoitaa
asioitaan sähköisissä kanavissa
edunvalvonnan aikana
- sähköisten
tunnistautumisvälineiden
myöntämisessä eroja
pankkiryhmien välillä
- suppeat tunnukset eivät usein ole
riittäviä päämiehen arjessa
- päätöksen tunnusten
myöntämisestä tekee ensisijaisesti
pankki, ei edunvalvoja
• Päämies voi joutua vaihtamaan
pankkia edunvalvonnan myötä
• Päämiehen on henkilökohtaisesti
noudettava pankkikortti pankin
konttorista; päämiehellä ei voi olla
luottokorttia edunvalvonnan
voimassaollessa
• Vakuutusyhtiöt alkaneet vaatia
päämiehen henkilöllisyystodistusta
vakuutusten saamiseksi

• Apteekkariliiton uusi ohjeistus, jossa
edunvalvojat jaettu kahteen
ryhmään -> tal. asioita hoitavalle
edunvalvojalle ei näytetä laskun
sisältöä / ostettuja lääkkeitä
- erikseen pyydettäessä on saatu
toimeentulotukihakemusten
liitteeksi
• Sidosryhmäyhteistyön merkitys
- edunvalvoja saa usein kovin
vajavaiset tiedot uudesta
päämiehestä
- edunvalvontapäätöksen mukana ei
tule sosiaalitoimen lausuntoa eikä
näin ollen päämiehen,
sosiaalityöntekijän taikka omaisten
yhteystietoja
• Tietosuoja ja
salassapitovelvollisuus useilla
sektoreilla / toimijoilla
- tietojen saamiseksi täytyy olla
taloudellinen kytkös/peruste
• Edunvalvojan rinnakkainen
toimivalta tuntuu kapenevan
muiden toimijoiden tulkintalinjojen
myötä
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