
   
  

 
Liite nro 1 Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen (4.10.2016) 
 
 
 
Yleinen edunvalvonta Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä 
 
 
1. Palveluntuottajat 
 
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä yleisen edunvalvonnan palveluja tuottavat 
seuraavat palveluntuottajat: 
 
Kainuun edunvalvontatoimisto 
Lapin edunvalvontatoimisto 
Oulun edunvalvontatoimisto ja  
Ylivieskan edunvalvontatoimisto 
 
sekä ostopalvelusopimusten perusteella  
 
Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy 
Lapin Edunvalvonta Oy 
Pellon kunta 
Posion kunta 
Pudasjärven kaupunki  
Sallan kunta 
Tervolan kunta 
Ylitornion kunta 
 
2. Päämiesten jakautuminen palveluntuottajille 
 
Päämiehet jakautuvat edellä mainituille palveluntuottajille seuraavasti. Perusteina ovat koti-
kuntalain (201/1994) mukainen väestötietojärjestelmään merkitty päämiehen kotikunta sekä 
ostopalveluntuottajien osalta ostopalvelusopimusten määräykset.   
 
Kainuun edunvalvontatoimisto: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, 
Sotkamo ja Suomussalmi. 

Lapin edunvalvontatoimisto: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, 

Muonio, Pelkosenniemi, Ranua (muut kuin Lapin Edunvalvonta Oy:lle tulevat päämiehet), 

Rovaniemi (muut kuin Lapin Edunvalvonta Oy:lle tulevat päämiehet), Savukoski, Simo, So-

dankylä, Tornio ja Utsjoki.  

Oulun edunvalvontatoimisto: Hailuoto, Kempele, Kuusamo, Liminka, Muhos, Pyhäntä, Raahe, 

Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala sekä Iin, Lumijoen, Oulun, Pyhäjoen ja Yli-

Iin (nykyään osa Oulun kaupunkia) osalta muut kuin Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy:lle tu-

levat päämiehet. 

Ylivieskan edunvalvontatoimisto: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Me-

rijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska. 

Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy: Sopimuksen alaan jo kuuluvien päämiesten lisäksi käräjä-
oikeuden tai maistraatin määräämät uudet edunvalvonnat niille päämiehille, joiden kotikunta 
on Ii, Lumijoki, Pyhäjoki ja Yli-Ii (nykyään osa Oulun kaupunkia) sekä ne Oulun kaupungissa 
asuvat päämiehet, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla Hi – I. 
 
Lapin Edunvalvonta Oy: Sopimuksen alaan jo kuuluvien päämiesten lisäksi Ranuan sekä Ro-

vaniemen osalta ne päämiehet, joille määrätään yleinen edunvalvoja ajalla 1.1.2016 - 
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30.9.2016 maistraatissa tai suoraan käräjäoikeudessa vireille tulleen hakemuksen perusteella 

sekä tämän jälkeen ne päämiehet, joille käräjäoikeus tai maistraatti vuosittain ajalla 1.1. – 31.3 

maistraatissa tai suoraan käräjäoikeudessa vireille tulleen hakemuksen perusteella määrää ylei-

sen edunvalvojan.  
 
Pellon kunta: Pello. 
 
Posion kunta: Posio. 
 
Pudasjärven kaupunki: Pudasjärvi ja Taivalkoski. 
 
Sallan kunta: Salla. 
 
Tervolan kunta: Tervola. 
 
Ylitornion kunta: Ylitornio. 
 
3. Edunvalvojan esteellisyys 
 
Edunvalvontatoimiston yleisen edunvalvojan tulee ilmoittaa esteellisyydestään johtavalle ylei-
selle edunvalvojalle.  
 
Jos edunvalvontatoimiston kaikki yleiset edunvalvojat ovat esteellisiä edustamaan päämiestä, 
edunvalvojaksi määrätään Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin yleinen edunval-
voja siitä edunvalvontatoimistosta, jonne päämiehen asuinpaikasta on lyhin matka tai se on 
muusta syystä tarkoituksenmukaista. 
 
Jos Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy:n yleiset edunvalvojat ovat esteellisiä edustamaan pää-
miestä, edunvalvojaksi määrätään Oulun edunvalvontatoimiston yleinen edunvalvoja. 
 
Jos Lapin Edunvalvonta Oy:n yleiset edunvalvojat ovat esteellisiä edustamaan päämiestä, 
edunvalvojaksi määrätään Lapin edunvalvontatoimiston yleinen edunvalvoja.  
 
Jos Pudasjärven kaupungin yleiset edunvalvojat ovat esteellisiä edustamaan päämiestä, edun-
valvojaksi määrätään Oulun edunvalvontatoimiston yleinen edunvalvoja. 
 
Jos Pellon, Posion, Sallan, Tervolan tai Ylitornion kunnan yleiset edunvalvojat asianomaisen 
kunnan kohdalla ovat esteellisiä edustamaan päämiestä, edunvalvojaksi määrätään Lapin 
edunvalvontatoimiston yleinen edunvalvoja. 
 
Jos myöskään esteellisen ostopalveluntuottajan tilalle määritelty edunvalvontapalvelun tuottaja 
ei voi toimia edunvalvojana, noudatetaan 3. kohdan kahta ensimmäistä kappaletta soveltuvin 
osin. 
 
Jos edunvalvontatoimiston ja oikeusaputoimiston yhteiset toimitilat aiheuttavat mahdollisuu-
den oikeusavustajan esteellisyydestä, johtava yleinen edunvalvoja ilmoittaa oikeusavulle an-
tamastaan yleisen edunvalvojan virkaa koskevasta määräyksestä. Esteellisyystilanteissa oike-
usavustaja luopuu toimeksiannosta. Jos toimeksiannosta luopuminen kuitenkin olisi oikeus-
avun päämiehen kannalta kohtuutonta, tulee edunvalvontamääräys siirtää toiseen edunvalvon-
tatoimistoon. 
 
4. Edunvalvojan esteellisyys suorittaa tiettyä tehtävää 
 
Edunvalvontatoimiston yleisen edunvalvojan tulee ilmoittaa esteellisyydestään johtavalle ylei-
selle edunvalvojalle.  
 
Jos edunvalvoja on esteellinen suorittamaan tiettyä tehtävää, edunvalvoja tekee hakemuksen 
holhousviranomaiselle tai tuomioistuimelle esteettömän edunvalvojan määräämiseksi. Edun-
valvoja esittää tällöin holhousviranomaiselle tai tuomioistuimelle esteetöntä edunvalvojaa. 
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5. Päämiesten jakautuminen palveluntuottajille erityistilanteissa 
 
Päämiehen edun erityisestä syystä sitä vaatiessa yleiseksi edunvalvojaksi voidaan määrätä 
yleinen edunvalvoja siitä edunvalvontatoimistosta, jonka toimialueen edellä mainitussa kun-
nassa päämies pääasiassa oleskelee tai päämiehen omaisuutta sijaitsee. 
 
Jos päämiehellä ei ole kotikuntaa Suomessa, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja 
siitä edunvalvontatoimistosta, jonka toimialueen edellä mainitussa kunnassa päämies pääasial-
lisesti oleskelee.  
 
Jos edunvalvoja tulee määrättäväksi poissaolevan tai tulevan omistajan oikeutta kuolinpesässä 
koskevaan asiaan, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja siitä edunvalvontatoimistos-
ta, jonka toimialueen kunnassa perittävällä on ollut viimeinen kotikunta.   
 
6. Edunvalvontamääräysten jakaminen edunvalvojille 
 
Johtava yleinen edunvalvoja määrää, mitä yleisen edunvalvojan virkaa edunvalvojan määräys 
koskee. Johtava yleinen edunvalvoja jakaa määräykset yleisten edunvalvojien kesken tasapuo-
lisesti. Määräyksessä tulee ottaa huomioon päämiehen etu. 
 
Johtavan yleisen edunvalvojan määräyksen tulee olla dokumentoitu. Määräys tulee toimittaa 
holhousviranomaiselle saman päivän aikana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Määräyk-
sestä tulee ilmoittaa päämiehelle. 
 
6a. Edunvalvontamääräysten jakaminen edunvalvojille ehdollisella määräyksellä 
 
Siirtymäaikana 1.10.2016 alkaen Merlin –järjestelmän käyttöönottoon saakka noudatetaan seu-
raavaa menettelyä.  
 
Holhousviranomaisen pyynnöstä johtavan yleisen edunvalvojan tulee antaa etukäteen ehdolli-
nen määräys siitä, mitä yleisen edunvalvojan virkaa tuleva määräys koskee.  
 
Johtava yleinen edunvalvoja jakaa nämä määräykset yleisten edunvalvojien kesken tasapuoli-
sesti. Määräyksessä tulee ottaa huomioon päämiehen etu. Johtavan yleisen edunvalvojan mää-
räyksen tulee olla dokumentoitu. 
 
7. Edunvalvojan virkaa koskevan määräyksen muuttaminen edunvalvontatoimistossa 
 
Edunvalvojan virkaa koskeva määräys voidaan muuttaa toiseen saman edunvalvontatoimiston 

virkaan, jos siihen on perusteltu syy. Muuttamisen tulee olla päämiehen edun mukainen. Syynä 

muutokseen voi olla esimerkiksi päämiesmäärien tasaaminen edunvalvojien kesken, jos tasaa-

mista ei voida toteuttaa muulla tavalla. Syynä voi olla myös päämiehen oma perusteltu pyyntö 

tai edunvalvojan esteellisyys koko edunvalvontatehtävään.  

 

Johtavan yleisen edunvalvojan tulee tehdä muuttamisesta perusteltu ja dokumentoitu määräys.  

 

Edunvalvojan on tiedusteltava päämiehensä mielipidettä, jos määräyksen muuttamista on tä-

män kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. 

Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämies ei kykene ymmärtämään asian merkitystä. 

(Laki holhoustoimesta 43§) 

 

Määräys tulee viipymättä toimittaa holhousviranomaiselle ja siitä tulee ilmoittaa päämiehelle.  
 
8. Edunvalvojan virkaa koskevan määräyksen muuttaminen edunvalvontatoimistojen välillä 
 
Johtava yleinen edunvalvoja siirtää edunvalvonnan toiseen edunvalvontatoimistoon:  

1. Jos päämiehen kotikunta muuttuu toisen edunvalvontatoimiston alueelle, ellei päämie-
hen etu muuta vaadi. 
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2. Jos edunvalvontatoimiston kaikki yleiset edunvalvojat tulevat esteellisiksi edustamaan 

päämiestä edunvalvonnan aikana. Edunvalvonta tulee siirtää siihen edunvalvontatoi-
mistoon, jonne päämiehen asuinpaikasta on lyhin matka tai se on muutoin päämiehen 
kannalta tarkoituksenmukaisinta. 

 
Johtava yleinen edunvalvoja voi siirtää edunvalvonnan toiseen edunvalvontatoimistoon myös:  

1. Jos päämiehen asuinpaikka muuttuu toisen edunvalvontatoimiston toimialueen kunnan 
alueelle ja päämiehen etu sitä edellyttää. 

2. Jos päämiehen oma perusteltu pyyntö sitä edellyttää. 
 
Edunvalvojan on tiedusteltava päämiehensä mielipidettä, jos määräyksen muuttamista on tä-

män kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. 

Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämies ei kykene ymmärtämään asian merkitystä. 

(Laki holhoustoimesta 43§) 

 

Siirtävän ja vastaanottavan edunvalvontatoimiston johtavien yleisten edunvalvojien tulee tehdä 

muuttamisesta perusteltu ja dokumentoitu määräys. 
 
Vastaanottavan edunvalvontatoimiston tulee toimittaa määräys viipymättä holhousviranomai-

selle ja siitä tulee ilmoittaa päämiehelle. 

 
9. Edunvalvojan virkaa koskevan määräyksen muuttaminen edunvalvontatoimistolta osto-
palveluntuottajalle 
 
Tehdyn ostopalvelusopimuksen johdosta oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja antaa mää-
räyksen edunvalvojan virkaa koskevien määräysten siirtämisestä edunvalvontatoimistolta os-
topalveluntuottajalle. 
 
Edunvalvontatoimisto ilmoittaa päämiehille palvelun tuottajan vaihtumisesta.  
 
Johtava yleinen edunvalvoja tekee siirtoa koskevat merkinnät tarkoitusta varten laaditulle lo-
makkeelle ja allekirjoittaa sen sekä toimittaa asiakirjan ostopalveluntuottajalle. Todetaan, että 
oikeusministeriön antaman menettelyohjeen 20.9.2016 (OM 7/33/2015) mukaan vastaanottava 
ostopalveluntuottaja antaa tällöin määräyksen siitä, mitä tehtävää edunvalvojan määräys kos-
kee ja toimittaa päätöksen holhousviranomaiselle. 
 
Edunvalvonnan siirtyessä ostopalveluntuottajalle, edunvalvontatoimiston yleisen edunvalvojan 
tulee tehdä päätöstili. 
 
10. Edunvalvojan tehtävää koskevan määräyksen muuttaminen ostopalveluntuottajalta 
edunvalvontatoimistolle 
 
Ostopalvelusopimuksen päättymisen johdosta oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja antaa 
edunvalvontatoimistolle määräyksen edunvalvojan tehtävää koskevien määräysten vastaanot-
tamisesta ostopalvelun tuottajalta. 
 
Johtava yleinen edunvalvoja määrää, mitä yleisen edunvalvojan virkaa määräys koskee. Johta-
va yleinen edunvalvoja jakaa määräykset yleisten edunvalvojien kesken tasapuolisesti. Määrä-
yksessä tulee ottaa huomioon päämiehen etu.  
 
Johtavan yleisen edunvalvojan määräyksen tulee olla dokumentoitu. Määräys tulee toimittaa 
holhousviranomaiselle viipymättä ja siitä tulee ilmoittaa päämiehelle. 
 
Edunvalvonnan siirtyessä ostopalvelun tuottajan yleiseltä edunvalvojalta edunvalvontatoimis-
tolle, tulee edunvalvontatoimiston yleisen edunvalvojan tehdä omaisuusluettelo. 
 
 


