
   
  

 
Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen:  
 
Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä 
 
 
1. Palveluntuottajat 
 
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä yleisen edunvalvojan palveluja tuottavat 
seuraavat palveluntuottajat: 
 
Helsingin edunvalvontatoimisto 
Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimisto 
Länsi-Uudenmaan edunvalvontatoimisto 
Keski-Uudenmaan edunvalvontatoimisto 
 
sekä ostopalvelusopimuksen perusteella  
Asianajotoimisto Ari Orvas Oy 
Tuusulan kunta 
Asianajotoimisto Fagerholm-Mård Advokatbyrå 
 
 
2. Päämiesten jakautuminen palveluntuottajille 
 
Päämiehet jakautuvat kotikuntalain (201/1994) mukaisesti väestötietojärjestelmään merkityn 
päämiehen kotikunnan mukaan edellä mainituille palveluntuottajille seuraavasti:  
 
Helsingin edunvalvontatoimisto 
 

Helsinki 
 

Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimisto  
 

Askola 
Lapinjärvi 
Loviisa 
Myrskylä 
Porvoo 
Pukkila 
Sipoo 
Vantaa 
 

Länsi-Uudenmaan edunvalvontatoimisto 
 

Espoo 
Hanko 
Inkoo 
Karkkila 
Kauniainen 
Lohja 
Raasepori 
Vihti 
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Keski-Uudenmaan edunvalvontatoimisto 
 
Hausjärvi 
Hyvinkää 
Loppi 
Nurmijärvi 
Riihimäki 
 
Äidinkieleltään ruotsinkielisille päämiehille edunvalvontapalvelut tuottaa Itä-Uudenmaan, 
Helsingin ja Länsi-Uudenmaan edunvalvontatoimistot 
 

Asianajotoimisto Ari Orvas Oy 
 

Helsinki 
 
Koskee vuonna 2012 Helsingin oikeusaputoimiston siirtämiä päämiehiä sekä 
vuonna 2012 ja 2013 Helsingin maistraatissa tai Helsingin käräjäoikeudessa maaliskuun 6.-
31. päivien aikana vireille tulleiden hakemusten perusteella määrättäviä täysi-ikäisiä hel-
sinkiläisiä päämiehiä sekä 
vuonna 2014 Helsingin maistraatissa tai Helsingin käräjäoikeudessa vireille tulleiden ha-
kemusten perusteella määrättäviä täysi-ikäisiä helsinkiläisiä päämiehiä sekä 
vuodesta 2015 alkaen vuosittain maaliskuussa ja lokakuussa holhousviranomaisessa tai kä-
räjäoikeudessa vireille tulleiden hakemusten perusteella määrättäviä täysi-ikäisiä helsinki-
läisiä päämiehiä  

 
Tuusulan kunta 
 
    Järvenpää  
   Kerava 
     Mäntsälä 
     Pornainen 
     Tuusula 
 
Asianajotoimisto Fagerholm-Mård Advokatbyrå 
 
     Kirkkonummi 
     Siuntio 
     Espoo ja Kauniainen 
 

Koskee vuonna 2012 Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimiston siirtämiä päämiehiä, joiden 
kotipaikka on Espoo tai Kauniainen sekä 
vuosittain holhousviranomaisessa tai käräjäoikeudessa maalis- ja huhtikuussa vireille tule-
vien hakemusten perusteella määrättäviä päämiehiä joiden kotikunta on Espoo tai Kauniai-
nen  sekä 
1.4.2012 jälkeen määrättäviä edunvalvojan tehtäviä joissa päämiehen kotikunta on Espoo 
tai Kauniainen ja joissa edunvalvojan tehtävä on rajoitettu koskemaan määrättyä oikeus-
tointa, asiaa tai omaisuutta eli ns. erityistehtäviä sekä tehtäviä jotka määrätään holhoustoi-
milain 10 §:n mukaisesti 
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3. Edunvalvojan esteellisyys 
 
Edunvalvojan tulee ilmoittaa esteellisyydestään johtavalle yleiselle edunvalvojalle.  
 
Jos edunvalvontatoimiston kaikki yleiset edunvalvojat ovat esteellisiä edustamaan päämiestä, 
edunvalvojaksi määrätään Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin yleinen edunvalvo-
ja siitä edunvalvontatoimistosta, jonne päämiehen asuinpaikasta on lyhin matka tai se on 
muusta syystä tarkoituksenmukaista. 
 
Jos Asianajotoimisto Ari Orvas Oy:n kaikki yleiset edunvalvojat ovat esteellisiä edustamaan 
päämiestä, edunvalvojaksi määrätään Helsingin edunvalvontatoimiston yleinen edunvalvoja. 
 
Jos Asianajotoimisto Fagerholm-Mård Advokatbyrå:n kaikki yleiset edunvalvojat ovat esteel-
lisiä edustamaan päämiestä, edunvalvojaksi määrätään Länsi-Uudenmaan edunvalvontatoimis-
ton yleinen edunvalvoja. 
 
Jos Tuusulan kunnan kaikki yleiset edunvalvojat ovat esteellisiä edustamaan päämiestä, edun-
valvojaksi määrätään Keski-Uudenmaan edunvalvontatoimiston yleinen edunvalvoja tai äi-
dinkieleltään ruotsinkielisille päämiehille Itä-Uudenmaan, Helsingin tai Länsi-Uudenmaan 
edunvalvontatoimiston yleinen edunvalvoja.   
 
Jos edellä määritetyllä esteellisen ostopalvelun tuottajan sijalle määrättävällä palveluntuotta-
jalla on esteellisyys, noudatetaan kappaleen ensimmäistä kohtaa soveltuvin osin. 
 
Jos yhteiset toimitilat aiheuttavat mahdollisuuden oikeusavustajan esteellisyydestä, johtava 
yleinen edunvalvoja ilmoittaa oikeusavulle antamastaan virkaa koskevasta määräyksestä. Es-
teellisyystilanteissa oikeusavustaja luopuu tehtävästä, jos luopumista ei voida pitää päämiehen 
kannalta kohtuuttomana. Jos tehtävästä luopuminen olisi päämiehen kannalta kohtuutonta, tu-
lee edunvalvontamääräys siirtää toiseen edunvalvontatoimistoon. 
 
4. Edunvalvojan ollessa esteellinen suorittamaan tiettyä tehtävää 
 
Edunvalvojan tulee ilmoittaa esteellisyydestään johtavalle yleiselle edunvalvojalle. Jos edun-
valvoja on esteellinen suorittamaan tiettyä tehtävää, edunvalvoja tekee hakemuksen holhous-
viranomaiselle esteettömän edunvalvojan määräämiseksi. Edunvalvojan tulee esittää holhous-
viranomaiselle esteetöntä edunvalvojaa. 
 
5. Päämiesten jakautuminen palveluntuottajille erityistilanteissa 
 
Päämiehen edun erityisestä syystä sitä vaatiessa yleiseksi edunvalvojaksi voidaan määrätä 
yleinen edunvalvoja siitä edunvalvontatoimistosta, jonka toimialueella päämies pääasiassa 
oleskelee tai päämiehen omaisuutta sijaitsee. 
 
Jos päämiehellä ei ole kotikuntaa Suomessa, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja 
siitä edunvalvontatoimistosta, jonka toimialueella päämies pääasiallisesti oleskelee.  
 
Jos edunvalvoja tulee määrättäväksi poissaolevan tai tulevan omistajan oikeutta kuolinpesässä 
koskevaan asiaan, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja siitä edunvalvontatoimistos-
ta, jonka toimialueella perittävällä on ollut viimeinen kotikunta.   
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6. Edunvalvontamääräysten jakaminen edunvalvojille 
 
Johtava yleinen edunvalvoja määrää, mitä yleisen edunvalvojan virkaa määräys koskee. Joh-
tava yleinen edunvalvoja jakaa määräykset yleisten edunvalvojien kesken tasapuolisesti. Mää-
räyksessä tulee ottaa huomioon päämiehen etu. 
 
Johtavan yleisen edunvalvojan määräyksen tulee olla dokumentoitu. Määräys tulee toimittaa 
holhousviranomaiselle saman päivän aikana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä ja siitä tu-
lee ilmoittaa päämiehelle. 
 
6a. Edunvalvontamääräysten jakaminen edunvalvojille ehdollisella etukäteismääräyksellä 
(Siirtymäaika 1.10.2016-Merlin käyttöönotto) 
 
Holhousviranomaisen pyynnöstä johtavan yleisen edunvalvojan tulee antaa etukäteen ehdolli-
nen määräys siitä, mitä yleisen edunvalvojan virkaa tuleva määräys koskee.  
 
Johtava yleinen edunvalvoja jakaa määräykset yleisten edunvalvojien kesken tasapuolisesti. 
Määräyksessä tulee ottaa huomioon päämiehen etu. Johtavan yleisen edunvalvojan määräyk-
sen tulee olla dokumentoitu. 
 
7. Edunvalvojan virkaa koskevan määräyksen muuttaminen  
edunvalvontatoimiston sisällä 
 
Edunvalvojan virkaa koskevan määräyksen muuttamiselle tulee olla perusteltu syy ja sen tulee 

olla päämiehen edun mukainen. Syynä voi olla esimerkiksi päämiesmäärien tasaaminen edun-

valvojien kesken, jos tasaamista ei voida toteuttaa muulla tavalla. Syynä voi olla myös pää-

miehen 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. 

(HolhTL 43§) 

 

Määräys tulee viipymättä toimittaa holhousviranomaiselle ja siitä tulee ilmoittaa päämiehelle.  

 
8. Edunvalvojan virkaa koskevan määräyksen muuttaminen edunvalvontatoimistojen välil-
lä 
 
Johtava yleinen edunvalvoja siirtää edunvalvonnan toiseen toimistoon:  

1. Jos päämiehen kotikunta muuttuu toisen edunvalvontatoimiston alueelle, ellei pää-
miehen etu muuta vaadi. 
 

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:  
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1. Jos päämiehen asuinpaikka muuttuu toisen edunvalvontatoimiston alueelle ja päämie-
hen 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. 

(HolhTL 43§) 

 

Siirtävän ja vastaanottavan edunvalvontatoimiston johtavien yleisten edunvalvojien tulee teh-

dä muuttamisesta perusteltu ja dokumentoitu määräys. 
 
Vastaanottavan edunvalvontatoimiston tai palveluntuottajan tulee toimittaa määräys viipymät-

tä holhousviranomaiselle ja siitä tulee ilmoittaa päämiehelle. 

 
9. Edunvalvojan virkaa koskevan määräyksen muuttaminen edunvalvontatoimistolta osto-
palvelun tuottajille 
 
Tehdyn ostopalvelusopimuksen perusteella piirin johtaja antaa määräyksen edunvalvojan vir-
kaa koskevien määräysten siirtämisestä edunvalvontatoimistolta ostopalvelun tuottajalle. 
 
Edunvalvontatoimisto ilmoittaa päämiehille palvelun tuottajan vaihtumisesta. 
Johtava yleinen edunvalvoja tekee siirtoa koskevat merkinnät tarkoitusta varten laaditulle lo-
makkeelle ja allekirjoittaa sen sekä toimittaa asiakirjan ostopalvelun tuottajalle.  
Edunvalvonnan siirtyessä ostopalvelun tuottajalle, edunvalvontatoimiston yleisen edunvalvo-
jan tulee tehdä päätöstili. 
 
10. Edunvalvojan tehtävää koskevan määräyksen muuttaminen ostopalvelun tuottajilta 
edunvalvontatoimistolle 
 
Ostopalvelusopimuksen päättymisen johdosta piirin johtaja antaa edunvalvontatoimistolle 
määräyksen edunvalvojan tehtävää koskevien määräysten vastaanottamisesta ostopalvelun 
tuottajalta. 
 
Johtava yleinen edunvalvoja määrää, mitä yleisen edunvalvojan virkaa määräys koskee. Joh-
tava yleinen edunvalvoja jakaa määräykset yleisten edunvalvojien kesken tasapuolisesti. Mää-
räyksessä tulee ottaa huomioon päämiehen etu. Johtavan yleisen edunvalvojan määräyksen tu-
lee olla dokumentoitu. Määräys tulee toimittaa holhousviranomaiselle viipymättä ja siitä tulee 
ilmoittaa päämiehelle. 
 
Edunvalvonnan siirtyessä ostopalvelun tuottajan yleiseltä edunvalvojalta, edunvalvontatoimis-
ton yleisen edunvalvojan tulee tehdä omaisuusluettelo. 
 
 
 
 
 


