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KANTELU
Kantelija pyysi eduskunnan oikeusasiamiehelle 28.4.2004 osoittamassaan
kirjoituksessa ja Helsingin Sanomissa 15.4.2004 julkaistuun artikkeliin viitaten
tutkimaan, noudattaako Helsingin kaupunki holhoustoimen
edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annettua lakia (443/1999) tuottaessaan
holhoustoimilaissa tarkoitettuja edunvalvontapalveluita.
Kantelijan mukaan Helsingissä yhden yleisen edunvalvojan päämiesten
lukumäärä on sillä tasolla, ettei edunvalvojan aika riitä yksilöllisten
edunvalvontapalveluiden järjestämiseen ja päämiehen eduista huolehtimiseen.
Edellä mainittuun lehtiartikkeliin viitaten kantelija katsoi, että Helsingissä
edunvalvontapalveluiden tarjoamisesta oli tullut kaupungille liiketoimintaa, jossa
koko järjestelmän perusajatus oli uhattuna.
Kantelija pyysi myös selvittämään, tulisiko holhoustoimen
edunvalvontapalveluiden resursseja koskevia säännöksiä uudistaa siten, että
asetuksella määrättäisiin se enimmäismäärä päämiehiä, joita yhdellä määrätyllä
edunvalvojalla lain mukaan saa olla.
--3
RATKAISU
3.1
Oikeusohjeita edunvalvonnasta ja edunvalvontapalveluiden järjestämisestä
Holhoustoimen tarkoituksena on holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 1 §:n 1
momentin mukaan valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät
vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää
huolta taloudellisista asioistaan.
Edunvalvonnassa lähtökohtana on siten toisen puolesta toimiminen tämän etua
puolustaen. Edunvalvoja on henkilö, joka edustaa päämiestä tai toimii tämän
ohella eri oikeustoimissa. Edunvalvonta on pääsääntöisesti taloudellisten
asioiden hoitamista.

Edunvalvojan on lain 37 §:n 1 momentin mukaan hoidettava päämiehensä
omaisuutta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen
hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Tässä tehtävässään
edunvalvojan tulee tunnollisesti pitää huolta päämiehen oikeuksista ja edistää
hänen parastaan.
Täysi-ikäiselle määrätyn edunvalvojan tulee 42 §:n mukaan huolehtia siitä, että
päämiehelle järjestetään sellainen hoito, huolenpito ja kuntoutus, jota on
päämiehen huollon tarpeen ja olojen kannalta sekä päämiehen toivomukset
huomioon ottaen pidettävä asianmukaisena. Kyse on hoitoa ym. koskevasta
vireillepano- ja valvontavelvollisuudesta, ei sen sijaan siitä, että edunvalvojan olisi
itse konkreettisesti hoidettava päämiestään.
Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain
(443/1999)1 §:n 1 momentin mukaan valtio on velvollinen järjestämään
holhoustoimessa tarvittavia edunvalvontapalveluita siten kuin tässä laissa
säädetään. Maistraatti huolehtii toimialueellaan palveluiden järjestämisestä.
Edunvalvontapalveluiden järjestämisellä tarkoitetaan 1 §:n 2 momentin mukaan
huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitettuja
edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä yleisiä
edunvalvojia.
Kunta vastaa 2 §:n 1 momentin mukaan edunvalvontapalveluiden tuottamisesta
alueellaan, jos maistraatti ja kunta eivät toisin sovi. Kunnat voivat 2 momentin
mukaan tuottaa edunvalvontapalvelut perustamalla yhden tai useamman yleisen
edunvalvojan viran tai työsopimussuhteisen tehtävän. Virka tai tehtävä voi olla
osa-aikainen. Virka tai tehtävä voidaan kunnassa yhdistää toiseen virkaan tai
tehtävään, jollei yhdistäminen vaikuta edunvalvonnan puolueettomaan ja
asianmukaiseen hoitamiseen. Virka tai tehtävä voidaan perustaa kuntien
yhteiseksi siten kuin kuntalaissa (365/1995) säädetään. Kunnat voivat 3
momentin mukaan tuottaa edunvalvontapalvelut myös hankkimalla ne julkiselta tai
yksityiseltä palvelun tuottajalta.
Edunvalvojan määräys annetaan 5 §:n 4 momentin mukaan kunnan tai muun
edunvalvontapalvelun tuottajan palveluksessa olevalle yleiselle edunvalvojalle
eikä tehtävän hoitajalle henkilökohtaisesti.
Edunvalvontapalvelun tuottajalle maksetaan 6 §:n 1 momentin mukaan korvaus
valtion varoista sisäasiainministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.
Korvaus määrätään siten, että se vastaa palveluiden tarkoituksenmukaisesta
tuottamisesta aiheutuvia keskimääräisiä kustannuksia. Kun edunvalvojana on
yleinen edunvalvoja, oikeus holhoustoimesta annetun lain 44 §:ssä tarkoitettuun
tehtävän laatuun ja laajuuteen ja päämiehen varoihin nähden kohtuulliseen
palkkioon sekä korvaukseen tarpeellisista kuluista päämiehen varoista kuuluu 2
momentin mukaan kunnalle tai sille yhteisölle, jonka kanssa maistraatti on tehnyt
sopimuksen edunvalvontapalveluiden tuottamisesta. Määrättäessä 1
momentissa tarkoitettua korvausta otetaan huomioon tässä momentissa

tarkoitetut palkkiot ja korvaukset.
Holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta
korvauksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1125/2004) 3 §:n 1
momentin mukaan edunvalvontapalvelujen tuottajalle maksetaan vuonna 2005
korvauksena palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista enintään
puolet, vähintään kuitenkin 70 euroa ja enintään 240 euroa edunvalvontaa kohti
valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.
Nettokustannuksilla tarkoitetaan palvelun tuottajalle aiheutuneita vuoden 2004
tilinpäätöksen mukaisia kustannuksia päämiehiltä perityillä palkkioilla
vähennettyinä.
Holhoustoimen sisällöstä ja sisällön kehittämisestä huolehtii oikeusministeriö,
kun taas holhoustoimen hallinnollinen ohjaus ja kehittäminen kuuluvat
sisäasiainministeriölle. Paikallisina holhousviranomaisina toimivat maistraatit,
jotka huolehtivat toimialueellaan edunvalvontapalveluiden järjestämisestä.
3.2
Edunvalvontapalveluista Helsingin kaupungissa
Helsingin kaupunki on 22.2.1999 ilmoittanut Helsingin maistraatille, että se
vastaa edunvalvontapalveluiden tuottamisesta Helsingissä.
Edunvalvontapalveluiden tuottamisesta huolehti selvityksenantohetkellä
sosiaalilautakunnan alaisena toiminut holhoustoimen edunvalvontatoimisto, joka
on nyttemmin siirretty kaupunginkanslian yhteyteen.
Selvityksenantohetkellä virkaholhoojan virkoja oli 5. Vuoden 2005 kesällä
toimisto sai kaksi uutta yleisen edunvalvojan virkaa. Helsingin holhoustoimen
edunvalvontatoimiston vuoden 2005 talousarvioehdotuksesta ilmenevän vertailun
mukaan 30.6.2003 tilanteen mukaan eräissä suurimmissa kaupungeissa yhdellä
edunvalvojalla oli päämiehiä seuraavasti: Helsinki 495, Vantaa 250, Espoo 233,
Tampere 211 ja Turku 187. Vuonna 2004 tehdyn vertailun mukaan tilanne oli
31.12.2004 seuraava: Helsinki 539, Vantaa 290, Espoo 208, Tampere 268 ja
Turku 188.
Helsingin edunvalvontatoimiston vuoden 2004 toimintakertomuksessa esitetystä
vertailusta ilmenee, että vaikka Helsingissä edunvalvojilla onkin ylivoimaisesti
eniten päämiehiä, muun henkilökunnan määrään suhteutettuna tilanne on toinen:
Helsinki 112, Espoo 119, Turku 83, Vantaa 145 ja Tampere 58 päämiestä.
Mikäli taas päämiesten määrä suhteutetaan koko henkilökunnan määrään,
tilanne on tällöin seuraava: Helsinki 93, Espoo 76, Turku 58, Vantaa 97 ja
Tampere 49 päämiestä.
Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen laskelman mukaan 220
työpäivää kohdistettuna päämiesten lukumäärään antoi tulokseksi runsaat kolme
tuntia vuodessa eli n. 20 minuuttia työkuukautta kohden. Tämä oli laskettu 2500
päämiehen ja viiden edunvalvojan mukaan. Tällä hetkellä päämiehiä on noin
2700 ja edunvalvojia seitsemän, mikä ei merkitse ratkaisevaa muutosta

lopputulokseen.
Helsingin kaupungin yleiset edunvalvojat huolehtivat huomattavasta
varallisuusmassasta ja rahaliikenteestä. Vuoden 2004 toimintakertomuksen
mukaan päämiesten tilinpidon mukainen maksuliikenne ja varallisuuden
kokonaisarvo oli vuonna 2004 seuraava: tulot yhteensä 28,4 miljoonaa euroa,
menot yhteensä 28,5 miljoonaa euroa ja omaisuuden kirjanpitoarvo yhteensä
115,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 lopussa päämiesten omaisuutta oli
hoidettavana seuraavasti: talletustilejä, joukkovelkakirjoja ja rahasto-osuuksia oli
5 339 kappaletta varallisuusarvoltaan 57,5 miljoonaa euroa, arvo-osuuksia oli 77
eri pörssiyhtiössä 801 eri kirjanpitotilillä yhteensä 859 828 kappaletta markkinaarvoltaan 9,8 miljoonaa euroa, asunto osakkeita ja kiinteistöjä oli 8 858
kappaletta, joista oli vuokrattuina 160, kuolinpesäosuuksia ja -saatavia oli 310
kappaletta arvoltaan n. 3,4 miljoonaa euroa ja velkoja 285 kappaletta määrältään
0,9 miljoonaa euroa.
Tilinpidon lisäksi lähes kaikkien päämiesten osalta tehtiin veroilmoitus tai
tarkistettiin veroehdotuksen oikeellisuus. Tilinpidon tapahtumien määrä on
kasvanut toimintakertomuksen mukaan jatkuvasti nopeammin kuin päämiesten
kokonaismäärä. Päämiesten tilinpidossa tapahtuneiden kirjausvientien
lukumäärä oli 287 597 kappaletta.
Vuonna 2004 päämiesten edunvalvontatoimistolle maksamat
edunvalvontapalkkiot olivat yhteensä 1 098 431 euroa eli n. 411 euroa
päämiestä kohden. Päämiesten maksamat palkkiot muodostavat n. 2/3
edunvalvontatoimen tuloista.
Helsingissä edunvalvontatoimen kustannukset olivat alle koko maan keskiarvon,
kun kaupungin tavoitteena on ollut päästä yksikkökustannuksissa viiden
suurimman kaupungin keskiarvoon. Sisäasiainministeriön arvion mukaan yksi
edunvalvonta aiheuttaa noin 600 euron kustannukset, kun taas Helsingissä tämä
edunvalvontakohtainen kustannus on 400 euron luokkaa.
3.3
Mikä on alueellisesti riittävä määrä edunvalvojia?
Holhouslainsäädännön uudistamista koskevan lakipaketin
valmisteluasiakirjoissa (HE 146/1998 vp, LaVM 20/1998 vp, HaVL 19/1998 vp,
StVL 13/1998 vp) ei ole otettu kantaa edunvalvojien lukumääräiseen tarpeeseen
suhteessa päämiesten määrään. Myöskään holhouslainsäädännön
kokonaisuudistusta pohtineen holhouslakitoimikunnan mietinnössä (KM
1989:50) ei asiaa ole erikseen arvioitu.
Palveluiden riittävyyttä ei ole mahdollista arvioida yksinomaan sen perusteella,
kuinka monta päämiestä yhdellä edunvalvojalla on. Olennaista merkitystä on
ensinnäkin edunvalvojan tehtävää hoitavan henkilön koulutuksella ja
kokemuksella. Holhoustoimesta annetussa laissa ei edunvalvojille ole säädetty
varsinaisia erityisiä kelpoisuusehtoja, vaan lain 5 §:n mukaan edunvalvojaksi
voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa.

Sopivuutta arvioitaessa on muun ohella otettava huomioon edunvalvojaksi
esitetyn taito ja kokemus sekä tehtävän laatu ja laajuus.
Toiseksi olennaista on se, missä määrin edunvalvojalla on muuta henkilöstöä
käytettävänään. Jotta edunvalvoja voisi keskittyä oikeudellisesti vaativiin
tehtäviin, hänellä tulee olla riittävä määrä avustavaa henkilöstöä huolehtimassa
rutiiniluonteisista tehtävistä. Siihenkään, mikä on riittävä määrä avustavaa
henkilöstöä, ei lainvalmisteluasiakirjoissa kuitenkaan ole otettu kantaa.
Kolmanneksi arvioinnissa on otettava huomioon mm. edunvalvontatoimen
päätoimisuus/sivutoimisuus ja edunvalvojien sijaisuusjärjestelyt, jotka etenkin
pienissä kunnissa voivat aiheuttaa ongelmallisia tilanteita. Helsingin kaikki
yleiset edunvalvojat ovat päätoimisia ja koulutukseltaan juristeja.
Neljänneksi huomattava merkitys on kuitenkin ennen muuta kunkin päämiehen
yksilöllisyydellä. Kaikkien päämiesten asioiden hoitaminen ei vaadi yhtä lailla
aikaa, vaan siihen vaikuttaa edunvalvojan hoidettavana olevan päämiehen
omaisuuden sekä tulojen ja menojen laatu ja määrä. Esimerkiksi pysyvässä
laitoshoidossa olevan päämiehen, jonka tulot muodostuvat lähinnä eläkkeestä ja
menot hoitomaksuista, asioiden hoitaminen ei vaadi sellaista työpanosta kuin
päämiehen, jolla on monenlaista omaisuutta, kuten kiinteistöjä ja vuokralla olevia
huoneistoja. Etenkin pääkaupunkiseudulla on tässä suhteessa vaativia
päämiehiä runsaasti.
Holhoustoimen hallinnollisen uudistuksen toteutumisen aikaan loppuvuodesta
1999 Helsingissä arvioitiin, että alueellisesti tarkoituksenmukainen tuottaminen
täyttyy Helsingin virkaholhoustoimessa, kun keskimääräinen päämiesten
lukumäärä virkaholhoojaa kohden pysyy alle 500 henkilön.
Edunvalvontapalveluiden tuottamisen kustannusten korvausperusteiden
uudistamista selvittäneen sisäasiainministeriön asettaman työryhmän
ehdotuksessa katsottiin, että jos edunvalvojalla on riittävästi toimistoapua, yksi
päätoiminen edunvalvoja pystyy työryhmän selvitysten mukaan hoitamaan noin
110 päämiehen asiat (Edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettava korvaus.
Sisäasiainministeriön julkaisusarja 5/2002).
Sen seurauksena, että lakivaliokunta antoi mietinnössään hallituksen esityksestä
holhouslainsäädännön uudistamiseksi kehotuksen uudistuksen seurantaan,
oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö toteuttivat yhteistyössä vuosina 2002 ja
2003 holhoustoimen uudistuksen seurantatutkimuksen. Sisäasiainministeriön
asettama seurantatutkimuksen ohjausryhmä on 30.6.2003 julkaistussa
raportissaan todennut johtopäätöksenään seurantatutkimuksen
arviointituloksista, että holhoustoimen uusi organisointi oli onnistunut.
Kehittämistarvetta kuitenkin havaittiin erityisesti yleisten edunvalvontapalveluiden
järjestämisessä ja valtion korvausjärjestelmässä sekä holhoustoimen
ohjausjärjestelmässä.
Sisäasiainministeriön vuonna 2004 tekemään tiedusteluun on Helsingin
maistraatti ja kaupungin edunvalvontatoimisto yhteneväisesti ilmoittaneet, että

alueellisesti riittävä ja laadukas edunvalvonta on Helsingissä tuotettavissa silloin,
kun yhtä edunvalvojaa kohti on noin 200 päämiestä, mikäli avustavaa henkilöstöä
on riittävästi ja edunvalvojat ovat lakimieskoulutuksen saaneita ja tehtävässään
kokeneita henkilöitä.
Helsingin edunvalvontatoimiston tarkastuksen jälkeen minulle toimitetussa
aineistossa toimiston päällikkö esitti lisäksi, että mikäli sekä edunvalvonnan että
siihen liittyvän hallinnon halutaan toimivan kohtuullisesti, edunvalvojan ja muun
henkilöstön välisenä asianmukaisena suhdelukuna voitaisiin pitää neljää
vakinaista kokenutta toimistohenkilöä yhtä edunvalvojaa kohden päämiesten
määrän ollessa mainitut 200.
Sisäasiainministeriö on 7.12.2005 julkistanut asettamansa holhoustoimen
yhteistyöryhmän 29.11.2005 päivätyt edunvalvontapalveluiden
kehittämissuositukset. Työryhmä suosittelee, että edunvalvojien ja avustavan
henkilökunnan työpanos yhteensä muodostuisi sellaiseksi, että päämiesten
määrä/henkilötyövuosi olisi enintään 75, mutta kuitenkin niin, että edunvalvojaa
kohden päämiehiä olisi korkeintaan 150. Edelleen suosituksen mukaan suurissa
kaupungeissa saatetaan ylittää suositus päämiesten määrästä/edunvalvoja,
mutta silloin on erityisesti huolehdittava avustavan henkilökunnan riittävyydestä ja
työtehtävien tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä. Avustavaa henkilöstöä on
suosituksen mukaan oltava riittävästi erityisesti erilaisten rutiinitehtävien
hoitamiseen, jotta edunvalvoja voi keskittyä vaativampien asioiden hoitamiseen.
3.4
Helsingin edunvalvontatoimen tilanne päämiesten kannalta
3.4.1
Kanteluista välittynyt informaatio
Oikeusasiamiehelle on tehty joitakin Helsingin kaupungin edunvalvontatointa
koskevia kanteluita. Niiden perusteella ei ole tehtävissä yleisiä johtopäätöksiä
siitä, suoriutuuko Helsingin kaupungin edunvalvontatoimi asianmukaisesti
tehtävistään. Tässä on kuitenkin otettava huomioon, että edunvalvonnan
perimmäisestä luonteesta johtuen kyseessä ovat sellaiset henkilöt, jotka eivät
välttämättä kykene itse oikeuksiaan peräänkuuluttamaan.
Mahdollisten epäkohtien ilmituloa vaikeuttaa myös se, että holhoustointa
koskevat salassapitosäännökset rajoittavat lähiomaisten mahdollisuuksia saada
tietoonsa edunvalvonnassa olevan omaisensa asioita, jolloin tämä perinteinen
perheyhteydestä juontuva kontrollimekanismi ei välttämättä toimi, mikäli päämies
ei nimenomaisesti kykene antamaan suostumustaan tietojensa luovuttamiseen.
Valvovan viranomaisen eli Helsingin maistraatin oma resurssitilanne on omiaan
syventämään valvonnan vajetta.
Helsingin edunvalvontatoimen työtilanne on kuitenkin välittynyt kanteluista
esimerkiksi niin, ettei edunvalvoja ole tavoitettavissa niin usein kuin päämies
toivoisi. Edunvalvojan tavoitettavuudessa onkin päämiesten kannalta Helsingissä
ollut ongelmia, kun edunvalvontatoimistossa on jouduttu siirtymään erillisiin

vastaanottoaikoihin (kolmena päivänä viikossa klo 9-12). On myös sellaisia
päämiehiä, joita edunvalvoja ei ole kertaakaan tavannut. Tämä on mielestäni
jyrkässä ristiriidassa sen peruslähtökohdan kanssa, että edunvalvonnassa on
kyse päämiehen asioiden hoitamisesta yhteistoiminnassa hänen kanssaan.
3.4.2
Edunvalvontatoimiston ilmoittamat epäkohdat
Saadakseni kattavamman kuvan tilanteesta Helsingin edunvalvontatoimisto on
tarkastuskäyntini jälkeen pyynnöstäni toimittanut tietoja käytännössä ilmenneistä
ongelmista päämiesten taloudellisten asioiden hoitamisessa eri
toimintasektoreilla. Näistä tiedoista ilmeni 10.11.2005 tilanteen mukaan
seuraavaa:
Edunvalvojien ja työparien ongelmia:
- Omaisuusluettelot on lähetettävä maistraatille 3 kuukauden kuluessa
edunvalvonnan alkamisesta. Vuodelta 2004 on edelleen lähettämättä yli 50 ja
vuodelta 2005 yli sadan asiakkaan omaisuusluettelot. Tämä merkitsee, että
alkuselvittely näiden asiakkaiden taloudellisista asioista on tekemättä. Tästä
seuraa edelleen, että ei tiedetä edes sitä, mitä asioita päämiehen taloudessa
mahdollisesti on hoitamatta.
- Vuokrantarkastuksia ja vuokravalvontaa on tekemättä. Tästä voi aiheutua
päämiehille taloudellisia menetyksiä, jos vuokria ei ole maksettu päämiehelle
eikä niitä saada myöhemminkään perittyä.
- Päämiesten varoja on sijoittamatta eli rahoja on pienikorkoisella käyttötilillä,
mistä seuraa korkotappioita.
- Päättyneitä edunvalvontoja, joita ei ole ehditty selvittää ja luovuttaa
oikeudenomistajille, on noin 120.
- Systemaattista kartoitusta hoidettavista asioista on tekemättä (päämiesten
vakuutusturva, päämiesten saatavat ja kuolinpesäosuudet, metsäsuunnitelmat
metsäomaisuuden osalta, velkojen järjestely, tyhjien asuntojen kartoitus), mistä
voi aiheutua päämiehille taloudellista tappiota.
Etuustiimin ongelmia:
- Eläkkeitä tarkastavalta toimihenkilöltä on jopa vuodelta 2003 läpikäymättä
tapauksia, ja vuosilta 2004 ja 2005 suurin osa rutiinitarkastuksista on tekemättä,
vain akuutit tarkastukset on tehty. Tästä on seurauksena, että hoitotukia ja perheeläkkeitä hiljattain leskeytyneiden osalta voi olla hakematta. Työaika on mennyt
mm. lisääntyvien määräaikaisten eläkkeiden tarkastamiseen, valvomiseen ja
hakemiseen.
- Hoitotukiasioita päätoimisesti hoitava toimistosihteeri ei ehdi systemaattisesti
tarkastaa päämiesten oikeutta hoitotukeen, vaan hän ehtii tehdä vain juoksevat

hoitotukihakemukset ja sijaistaa asiakasvastaanottoa.
Kirjanpidon ongelmia:
- Vuoden 2004 vuositileihin on saatu lykkäys maistraatilta 30.9.2005 saakka,
johon mennessä on ehditty tehdä vain kirjaimilla A-D alkavien päämiesten
vuositilit.
- Päätöstilit tänä vuonna ja viime vuonna loppuvuodesta kuolleiden päämiesten
osalta tai muuten päättyneistä edunvalvonnoista on tehty 8.9.2005 mennessä eli
pahimmillaan kahdeksan kuukautta myöhässä, vaikka ne pitäisi tehdä heti
edunvalvonnan päättyessä.
- Koska vuositilit tehdään myöhässä, virheet jäävät huomaamatta pitkäksi aikaa,
jolloin niiden korjaaminen on vaikeampaa.
- Manuaalinen kirjanpito (päämiesten omaisuuden yms. kirjaaminen) on
myöhässä useita kuukausia. Tämä aiheuttaa vaikeuksia kaikkeen asioiden
hoitoon, koska ajan tasalla olevaa tietoa päämiesten omaisuudesta ei saa
esimerkiksi erilaisia etuushakemuksia varten.
Muita ongelmia:
- Laskuja maksavat toimihenkilöt eivät ainakaan loma-aikoina ehdi maksaa
päämiesten laskuja eräpäiviin mennessä, jolloin viivästyskorot koituvat
päämiesten tappioksi.
- Kiireestä johtuen laskuja voidaan maksaa vahingossa vääriltä tileiltä, minkä
korjaaminen kestää ja voi aiheuttaa ongelmia. Joskus tämä huomataan vasta
tilintekovaiheessa. Eräissä tapauksissa on jo maksettu korvauksia kaupungin
varoista.
- Lääke- ja sairausvakuutuskorvauksia ei ehditä hakea ajoissa, mistä voi
päämiehille syntyä taloudellista tappiota.
- Turhia maksuja, kuten vesimaksuja, voi jäädä maksurekisteriin, koska niitä ei
ehditä tarkastaa.
3.5
Helsingin edunvalvontatoimen tilanne henkilöstön kannalta
Edunvalvontajärjestelmä on luotu päämiesten etujen turvaamiseksi. Huomiota
tulee kuitenkin kiinnittää myös edunvalvojien ja edunvalvontatoimiston muun
henkilöstön työssä jaksamiseen, koska se heijastuu päämiesten asioiden
hoitamiseen.
Vaikka nyt onkin vielä kyetty tuottamaan palveluita taloudellisilla mittareilla
mitaten tehokkaasti, se on käytännössä tapahtunut edunvalvontatoimiston
henkilöstön jaksamisen kustannuksella. Tähän on maistraattikin viitannut

todetessaan edunvalvontatoimiston henkilöstön olevan kohtuuttomasti rasitettu.
Uusista viroista huolimatta tilanne ei nähdäkseni ole tässä suhteessa muuttunut
ratkaisevasti paremmaksi.
Esimerkkeinä voidaan mainita, että edunvalvojista neljä on viimeisenkin vuoden
aikana ylittänyt normaalin työajan ja siihen liittyvän liukuman eli tehnyt ilmaista
työtä, kaksi mainituista jatkuvasti. Tarkastuksella saamani tiedon mukaan
esimerkiksi yksi yleisistä edunvalvojista on käyttänyt vuosittain 100–200 tuntia
omaa aikaansa työtehtäviensä hoitamiseen, pahimmillaan määrä on ollut 400
tuntia vuodessa. Myös kirjanpidon ja toimiston esimies tekee jatkuvasti ylityötä ja
ilmaista työtä.
Yleistä onkin, että Helsingin kaupungin edunvalvontatoimiston työntekijöillä on
ollut toistuvasti kirjaantumattomia ja korvaamatta jääneitä ylitöitä. Helsingin
kaupungin työterveyskeskus on viime vuonna osaltaan kiinnittänyt huomiota
edunvalvontatoimiston henkilöstön ylikuormittumiseen, koska sairauspoissaolot
ja yhteydenotot työterveyshuoltoon uupumusreaktioiden vuoksi olivat lisääntyneet.
3.6
Arviointi
Edunvalvonnan tarkoitus
Edunvalvontajärjestelmän tarkoituksena on päämiehen yksilöllisen edun
turvaaminen tilanteessa, jossa hän ei itse ole kykenevä valvomaan omaa etuaan.
Edunvalvoja puolestaan on henkilö, jonka tulee hoitaa päämiehen omaisuutta tai
sitä koskevaa erityistä asiaa ja edustaa päämiestä omaisuutta ja taloudellisia
asioita koskevissa oikeustoimissa sekä erikseen määrättäessä myös
päämiehen henkilöön liittyvän asian hoitamisessa. Edunvalvojan tulee
tunnollisesti pitää huolta päämiehensä oikeuksista ja edistää hänen parastaan.
Edunvalvontapalvelun järjestäminen on luonteeltaan valtiolle kuuluva
oikeusturvatehtävä. Sen käytännön tuottamisvelvollisuus on säädetty kunnan
tehtäväksi, jolleivät maistraatti ja kunta toisin sovi.
Edunvalvontatoimiston toimintaa ohjaavat keskeiset säädökset ovat
holhoustoimesta annettu laki ja laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden
järjestämisestä. Kunnan sisäisillä säännöksillä ei ole mahdollista siirtää
edunvalvojalle kuuluvaa toimivaltaa muulle kunnan viranomaiselle tai antaa
määräyksiä, jotka rajoittaisivat edunvalvojan velvollisuutta toimia päämiehen
edun mukaisesti siten kuin holhoustoimesta annettu laki edellyttää.
Holhoustoimesta annetun lain keskeinen periaate on päämiehen
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tämä tarkoittaa, että
edunvalvojan määräämisestä huolimatta päämiehellä säilyvät ne perusoikeudet,
jotka jokaiselle perustuslain ja kansainvälisten Suomea velvoittavien
ihmisoikeussopimusten määräysten perusteella kuuluvat. Yksityisyyden ja perheelämän samoin kuin omaisuuden suojaan liittyviä periaatteita on kunnioitettava,
vaikka oikeus määrätä omaisuudesta siirretäänkin osittain toiselle henkilölle.

Edunvalvonnan tarkoituksena oleva päämiehen edun turvaaminen edellyttää
muun muassa seuraavaa.
Päämiesten perustoimeentulon turvaaminen
Edunvalvojien tulee huolehtia päämiehilleen lain mukaan kuuluvien etuuksien
kuten toimeentulotuen ja asumistuen hakemisesta. Yhtä päämiestä kohden
tukihakemuksia voidaan joutua tekemään lukuisia. Tämä johtuu esimerkiksi siitä,
että sosiaalipalvelutoimistoissa tehdään entistä lyhytaikaisempia tukipäätöksiä,
jolloin samalle päämiehelle joudutaan hakemaan toimeentulotukea monta kertaa
vuodessa. Terveydenhuollon osalta edunvalvojien tulisi kyetä seuraamaan ns.
maksukattojen täyttymistä, jottei päämiehiltä perusteetta veloiteta korvauksia
maksukaton ylittymisen jälkeen.
Tilanteissa, joissa päämies joutuu edunvalvontaan sen johdosta, ettei hän ole
kyennyt hoitamaan asioitaan ja on tämän seurauksena esimerkiksi velkaantunut,
olisi hänen perustoimeentulonsa näkökulmasta keskeistä, että tarvittavat
etuushakemukset saataisiin vireille tai mahdollisuudet velkojen järjestelyyn
kartoitettua mahdollisimman pian. Asiaa tutkittaessa on ilmennyt, ettei tämä aina
toteudu Helsingissä. Esimerkiksi hoitotukien, lääke- ja
sairausvakuutuskorvausten sekä perhe-eläkkeiden hakemisessa ajallaan on ollut
ongelmia.
Määräaikojen noudattaminen
Lainsäädännössä on useita sellaisia määräaikoja, joita päämiesten asioissa on
noudatettava. Tällaisia ovat esimerkiksi holhoustoimesta annetun lain 48 §:ssä
omaisuusluettelon laatimiselle säädetty kolmen kuukauden määräaika
edunvalvontatehtävän alkamisesta ja saman lain 51 §:n 2 momentissa vuositilin
tekemiselle säädetty kolmen kuukauden määräaika tilikauden päättymisestä
sekä verolainsäädännössä veroilmoituksen jättämiselle ja veroehdotuksen
palauttamiselle säädetyt määräajat. Edelleen voidaan mainita mm. perheeläkelaissa (38/1969) leskeneläkkeen hakemiselle säädetyt määräajat.
Myös oikeudenkäynteihin ja muuhun viranomaistoimintaan liittyy päämiehelle
asetettuja määräaikoja, joiden puitteissa edunvalvojankin on toimittava. Vuonna
2004 Helsingin edunvalvontatoimessa oikeudessa esiintymisiä oli päämiesten
asioissa 30 ja maistraattiin päämiesten asioissa tehtiin 136 lupahakemusta.
Tarkastuksella saamani tiedon mukaan Helsingin edunvalvontatoimessa ei
nykyisen holhouslainsäädännön voimassaoloaikana eli 1.12.1999 lukien ole
kertaakaan kyetty jättämään vuositilejä maistraatille tarkastettavaksi laissa
säädetyssä määräajassa, vaan määräajan pidentämispyynnöistä ja
määräaikojen pidentämisestä on muodostunut pääsääntö.
Holhoustoimesta annetun lain 51 §:n 3 momentin nojalla maistraatti voi pidentää
em. määräaikaa, jos edunvalvoja ei sairauden, tehtävänsä laajuuden tai muun
sellaisen syyn johdosta kykene tai ole kyennyt antamaan vuositiliä säädetyssä

ajassa. Käsitykseni mukaan määräajan pidentäminen on tarkoitettu
poikkeukselliseksi ja yksittäistapaukselliseksi menettelyksi eikä pääsäännöksi,
jollaiseksi se kuitenkin Helsingissä on holhoustoimilain tarkoituksen vastaisesti
muodostunut. Tämä ei kuitenkaan koske yksinomaan Helsinkiä, vaan vastaavaa
olen havainnut muuallakin. Samanlaisia ongelmia on myös omaisuusluettelojen
laatimisen osalta.
Pidän tilannetta tältä osin erittäin epätyydyttävänä, koska vuositilin antamisen
siirtyminen merkitsee, että myös vuositilin tarkastaminen viivästyy. Tämä
puolestaan on ongelmallista niin päämiehen kuin edunvalvojankin oikeusturvan
kannalta. Päämiehen etu vaatii, että tilit päästään tarkastamaan mahdollisimman
ripeästi, jotta mahdolliset epäselvyydet, puutteellisuudet tai lainvastaisuudet
tulisivat ilmi mahdollisimman hyvissä ajoin. Toisaalta on myös edunvalvojan
oikeusturvan kannalta tärkeää, että hän saa tilintarkastuksen myötä informaatiota
ja palautetta tekemästään työstä, jotta hän tarvittaessa voi jatkossa muuttaa
toimintatapojaan. Edunvalvonta tapahtuu virkavastuulla, ja päämiehille
aiheutuneista vahingoista voi kaupungille seurata myös korvausvastuu.
Vuositilien ohella myös päätöstilien antamisessa sekä päättyneiden
edunvalvontojen selvittämisessä ja luovuttamisessa on saatujen selvitysten
mukaan ollut viivettä.
Tilannetta on omiaan pahentamaan myös Helsingin maistraatin työtilanne. Sinne
10.12.2004 tekemäni tarkastuksen yhteydessä kävi ilmi, että tilintarkastukset
ovat viivästyneet maistraatissa jopa niin, että saman päämiehen tilejä on voinut
olla tarkastamatta kahdeltakin perättäiseltä tilivuodelta. Näin ollen laissa
säädetyt ensisijaiset valvontakeinot, jollainen maistraatin suorittama vuositilien
tarkastus on, eivät välttämättä tavoita kaikkia mahdollisia ongelmakohtia
ainakaan ajallaan.
Laissa säädettyjen määräaikojen noudattamisen ohella ongelmia on ilmennyt
myös juoksevien asioiden – kuten laskujen maksaminen – hoitamisessa oikeaaikaisesti, mistä voi päämiehille aiheutua ylimääräisiä kustannuksia.
Päämiesten asioihin ja henkilökohtaisiin olosuhteisiin perehtyminen
Päämiesten asioiden hoitamiseen liittyy vaativia oikeudellisia kysymyksiä ja
myös huomattavia taloudellisia intressejä. Niin päämiehen kuin edunvalvojankin
oikeusturvan kannalta on tärkeää, että edunvalvojalla on oikeus mutta
käytännössä myös tosiasiallinen mahdollisuus riittävästi perehtyä päämiehensä
asioihin.
Edunvalvontatoimisto ei voi kieltäytyä uusien päämiesten vastaanottamisesta.
Edunvalvojan vastuu alkaa päätöksen antamisajankohdasta, mikä tarkoittaa, että
myös päätöksen mukainen tehtävien hoito tulisi aloittaa välittömästi. Päämiesten
juoksevien asioiden hoitoa ei lähtökohtaisesti voida panna "jonoon" samalla
tavalla kuin esimerkiksi velkaneuvontapalveluihin pääsemisen osalta on tehty,
vaan suuri osa asioista vaatisi periaatteessa välitöntä hoitamista.

Edunvalvontatehtävän hoitaminen edellyttää luottamuksellista suhdetta
päämieheen. Yleiset edunvalvojat eivät entuudestaan tunne tulevaa
päämiestään. Tämä puolestaan merkitsee, että edunvalvojan on tutustuttava
päämieheensä, hänen taustoihinsa ja asioihinsa sekä mahdollisiin yksilöllisiin
ongelmiin voidakseen huolehtia tehtävästään asiaankuuluvalla tavalla. Jotta
edunvalvoja voisi huolehtia siitä, että päämiehen varoja käytetään hänen
hyväkseen, edunvalvojalla tulee olla hyvä tuntemus päämiehen henkilökohtaisista
olosuhteista (ks. HE 146/1998 vp, s. 51).
Jo holhoustoimesta annetun lain 42 §:n mukainen velvoite huolehtia siitä, että
päämiehelle järjestetään sellainen hoito, huolenpito ja kuntoutus, jota on
päämiehen huollon tarpeen ja olojen kannalta sekä päämiehen toivomukset
huomioon ottaen pidettävä asianmukaisena, edellyttää yhteydenpitoa
päämieheen. Päämiehen perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen,
hänen etujensa ensisijaisuus ja osallistumismahdollisuuksiensa turvaaminen
edellyttävät, että edunvalvoja toimii yhteistoiminnassa päämiehensä kanssa.
Yhteistoiminta päämiehen kanssa ja yhteydenpito häneen korostuvat myös
silloin, kun edunvalvoja arvioi holhoustoimesta annetun lain 38 §:n 1 momentin
edellyttämällä tavalla päämiehen käyttöön jätettävien käyttövarojen riittävää
määrää. Tässä harkinnassa on kyseisen säännöksen perusteluiden (HE
146/1998 vp, s. 49) mukaan otettava huomioon muun muassa ne olosuhteet,
joissa edunvalvonnassa oleva elää, sekä ne tottumukset, jotka hän on elämänsä
aikana omaksunut. Näidenkään kartoittaminen ei ole mahdollista ilman riittävää
yhteydenpitoa päämieheen.
Helsinginkin edunvalvontatoimessa on otettu käyttöön asiakasvastaanottoajat,
mikä merkitsee, että päämies ei aina pääse heti keskustelemaan
edunvalvojansa kanssa. Edunvalvojan tavoitettavuuteen liittyvät ongelmat ovat
tulleet esiin myös oikeusasiamiehelle tehdyissä kanteluissa.
Pidän ongelmallisena myös sitä, että nopea puuttuminen päämiesten asioihin ei
Helsingin edunvalvontatoimessa läheskään aina ole mahdollista. Edunvalvojan
määräämisen taustalla voi olla epäilys henkilön taloudellisesta hyväksikäytöstä,
jolloin olisi ensiarvoisen tärkeää, että edunvalvoja voisi ripeästi ryhtyä
toimenpiteisiin heti edunvalvonnan alettua.
Pidän hyvin huolestuttavana sitä, että kaikkien uusien päämiesten osalta
alkuselvittelyjä ei Helsingissä kyetä tekemään heti edunvalvonnan alettua, vaan
osassa tapauksista ne viivästyvät jopa useita kuukausia. Myös
omaisuusluettelojen laatimisessa ajallaan on ollut ongelmia. Nämä seikat ovat
omiaan vaikeuttamaan kaikkea myöhempää asioiden hoitoa.
Edunvalvonnassa ei ole myöskään saamani tiedon mukaan aina kyetty riittävän
joutuisasti selvittämään päämiesten yksityisoikeudellisia saamisia kuten oikeutta
mahdolliseen vahingonkorvaukseen tai oikeuksia kuolinpesissä. Ongelmia on
ollut myös vuokrantarkastuksissa ja vuokravalvonnassa samoin kuin päämiesten
varojen sijoittamisessa. Laajaa selvittelyä vaativat asiat jäävät helposti takaalalle yksinkertaisempiin asioihin nähden, millä voi olla päämiehen talouden

kannalta suurtakin merkitystä.
Edunvalvonnan toimintaedellytyksillä voi olla päämiehen ohella vaikutusta myös
ulkopuolisiin tahoihin nähden. Tällainen on esimerkiksi tarkastuksella esiin
nostettu tilanne, jossa päämies on kuolinpesän osakas. Mikäli edunvalvoja ei
ennätä perehtyä esimerkiksi perinnönjakosopimusluonnokseen päämiehensä
puolesta, perinnönjako voi viivästyä, mikä puolestaan voi aiheuttaa muille
osakkaille haittaa. Mielestäni sillä seikalla, että henkilö on edunvalvonnassa, ei
saisi olla olennaista vaikutusta siihen joutuisuuteen, jolla asiat ilman
edunvalvontaa muutoin hoituisivat.
3.7
Johtopäätökset
Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja
ihmisoikeuksien toteutuminen. Mielestäni edunvalvontapalveluiden
järjestämisessä tämä julkisen vallan vastuu on erityisen korostunut, koska
edunvalvonnassa on kyse sellaisten ihmisten oikeusturvasta ja muista
perusoikeuksista, jotka eivät itse kykene oikeuksistaan huolehtimaan.
Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetun lain mukaan
kunta vastaa edunvalvontapalveluiden tuottamisesta alueellaan, jos maistraatti ja
kunta eivät toisin sovi. Ottaessaan tehtävän hoitaakseen kunta ottaa samalla
vastatakseen siitä, että edunvalvontapalvelut on järjestetty niin, että päämiesten
etu toteutuu holhoustoimesta annetun lain edellyttämällä tavalla ja yleiset
edunvalvojat kykenevät hoitamaan lakiin perustuvat velvoitteensa
asianmukaisesti. Muutoin kunta voi itsehallintonsa puitteissa järjestää ja
organisoida edunvalvontapalvelut haluamallaan tavalla.
Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annettu laki on
tulkinnanvarainen siinä, mitä pidetään riittävänä edunvalvontapalveluna.
Helsingin holhoustointa tutkiessani on kuitenkin ilmennyt, että edunvalvontatoimi
ei esimerkiksi ole kyennyt noudattamaan holhoustoimesta annetussa laissa
vuosi- ja päätöstilien antamiselle säädettyjä määräaikoja, vaan maistraatille
tehdyistä määräaikojen pidentämispyynnöistä on tullut pääsääntö vastoin
holhoustoimesta annetun lain tarkoitusta. Lisäksi ongelmia on ollut
omaisuusluettelojen ja alkuselvittelyiden tekemisessä, vuosi- ja päätöstilien
laadinnassa, vuokrantarkastuksissa, vuokravalvonnassa, päämiesten varojen
sijoittamisessa, päättyneiden edunvalvontojen selvittämisessä ja
luovuttamisessa, päämiesten asioiden järjestelmällisessä kartoittamisessa,
päämiesten henkilökohtaisiin olosuhteisiin perehtymisessä, edunvalvojien
tavoitettavuudessa sekä hoitotukien, lääke- ja sairausvakuutuskorvausten ja
perhe-eläkkeiden hakemisessa samoin kuin laskujen maksamisessa ajallaan.
Minulla ei ole aihetta epäillä, että nämä ongelmat olisivat johtuneet yleisten
edunvalvojien tai muun edunvalvontatoimiston henkilöstön lainvastaisesta
menettelystä tai velvollisuuksien laiminlyönnistä. Päinvastoin,
edunvalvontatoimen henkilöstö on käsitykseni mukaan vaikeasta työtilanteesta
huolimatta pyrkinyt parhaansa mukaan toteuttamaan päämiesten etua jopa oman

jaksamisensa kustannuksella. Tarkastuskäynnilläni Helsingin
edunvalvontatoimistoon välittyi syvä huoli toimiston mahdollisuuksista hoitaa
päämiesten asiat heidän etujensa vaatimalla tavalla.
Johtopäätökseni on, että Helsingissä yleiset edunvalvontapalvelut eivät
nykyisellään kykene huolehtimaan päämiesten eduista holhoustoimesta annetun
lain edellyttämällä tavalla ja että tämä johtuu riittämättömistä voimavaroista.
Tämän vuoksi Helsingin edunvalvontapalveluiden ei voida katsoa olevan
holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain
tarkoittamalla tavalla riittäviä.
Tätä johtopäätöstä tukee myös se, että Helsingissä yleisten edunvalvojien
määrän suhde päämiesten lukumäärään poikkeaa olennaisesti valtakunnallisista
luvuista ja suosituksista. Helsingissä on tällä hetkellä seitsemän yleisen
edunvalvojan virkaa sen jälkeen, kun kesällä 2005 perustettiin kaksi uutta virkaa.
Tämä jo tapahtunut voimavarojen lisäys on syytä panna merkille myönteisenä
kehityksenä. Helsingin edunvalvontatoimiston tarkastuksella saamani tiedon
mukaan näiden kahden uuden viran perustaminen ei kuitenkaan käytännössä ole
vaikuttanut ratkaisevasti työtilanteeseen, koska avustavan henkilöstön määrä ei
ole vastaavasti lisääntynyt. Sitä vastoin päämiesten määrä on kasvanut
jatkuvasti. Vuoden 2004 lopussa päämiehiä oli yhteensä jo 2 697, ja vaikka tämä
määrä jaettaisiin tasan kaikkien seitsemän yleisen edunvalvojan kesken, yhdellä
edunvalvojalla olisi laskennallisesti silti 385 päämiestä, mikä edelleenkin on
huomattavasti enemmän kuin suurimmissa kaupungeissa keskimäärin.
Sisäasiainministeriön yhteistyöryhmän tuoreen enimmäissuosituksen (1
edunvalvoja enintään 150 päämiestä kohden) täyttyminen edellyttäisi, että
Helsingissä olisi 18 yleisen edunvalvojan virkaa. Edunvalvontatoimiston ja
maistraatin esittämä näkemys (yksi edunvalvoja 200 päämiestä kohden)
puolestaan edellyttäisi 14 virkaa, eli tarve olisi nykyiseen nähden joka
tapauksessa kaksinkertainen.
Kantelun tutkimisen yhteydessä tietooni on saatettu myös erilaisia taloudellisia
laskelmia ja tunnuslukuja edunvalvontapalveluiden tuottamisesta Helsingin
kaupungissa. Kantelu itse asiassa alun perin kohdistui osaksi siihen väitteeseen,
että edunvalvonta tuottaa Helsingissä voittoa. Tämä tarkoittaa sitä, että osa
edunvalvontatoimen tuloista eli päämiehiltä perittävistä edunvalvontapalkkioista
ja valtion maksamista korvauksista ohjautuu kunnan muiden toimintojen kuin
edunvalvontapalveluiden rahoittamiseen. Tältä osin totean, että sen arvioimisella,
tuottaako edunvalvonta voittoa vai tappiota, ei ole laillisuusvalvonnan
näkökulmasta ratkaisevaa merkitystä, koska edunvalvontapalveluiden tulee olla
riittäviä riippumatta siitä, onko toiminta kuntataloudellisten laskelmien perusteella
yli- tai alijäämäistä.
Edunvalvonnan voimavarojen riittämättömyys ei ole valtakunnallisesti tarkastellen
ainutlaatuista, vaan sama ongelma on Helsingin ohella lukuisissa muissakin
kunnissa. Tässä mielessä sisäasiainministeriön julkaisemilla edunvalvonnan
kehittämissuosituksilla on mahdollista antaa kunnille ja maistraateille
suuntaviivoja siitä, mikä olisi riittävää edunvalvontapalveluiden tuottamista.

Kunnallisesta itsehallinnosta johtuen tällaisilla suosituksilla kuntia ei kuitenkaan
voida sitovasti määrätä. Edunvalvonnassa olevien henkilöiden perustuslain 6
§:ssä turvatun yhdenvertaisuuden näkökulmasta tilannetta ei voida pitää
tyydyttävänä, mikäli yleisten edunvalvontapalveluiden riittävyys riippuu
asuinkunnasta.
Mielestäni olisikin paikallaan vakavasti pohtia, tulisiko asiasta säätää erikseen
laissa. Käsitykseni mukaan lainsäädännön tasolla vahvistetulla päämiesten sekä
edunvalvojien ja avustavan henkilökunnan suhdelukusääntelyllä olisi merkittävä
ennalta ohjaava vaikutus; se ohjaisi kuntia mitoittamaan edunvalvonnan
voimavarat jo ennakkoon riittäviksi. Toisaalta yhdellä edunvalvojalla olevien
päämiesten enimmäismäärän sääntely voitaisiin muotoilla joustavaksi niitä
tilanteita varten, joissa sallittu enimmäismäärä on tilapäisesti vaarassa ylittyä.
Mielestäni tämä kantelijan esiin nostama ajatus ansaitsisi tulla arvioitavaksi
lähemmin.
4
TOIMENPITEET
Saatan Helsingin kaupunginhallituksen ja Helsingin maistraatin tietoon edellä
esittämäni käsityksen siitä, että Helsingissä yleiset edunvalvontapalvelut eivät
nykyisellään kykene huolehtimaan päämiesten eduista holhoustoimesta annetun
lain edellyttämällä tavalla, minkä vuoksi Helsingin edunvalvontapalveluiden ei
voida katsoa olevan holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä
annetun lain tarkoittamalla tavalla riittäviä.
Pyydän Helsingin kaupunginhallitusta ja Helsingin maistraattia ilmoittamaan
30.6.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi on
mahdollisesti ryhdytty.
Samalla esitän oikeusministeriölle holhoustoimen sisällöstä ja sen
kehittämisestä vastaavana ministeriönä ja sisäasiainministeriölle
holhousviranomaisten hallinnollisesta ohjauksesta ja kehittämisestä vastaavana
ministeriönä, että ne ottaisivat harkittavakseen, tulisiko päämiesten määrästä
suhteessa yleisten edunvalvojien ja avustavan henkilökunnan määrään säätää
erikseen laissa taikka millä muulla tavalla yleisten edunvalvontapalveluiden
riittävän tuottamisen kriteerit voitaisiin lain tasolla turvata. Tässä tarkoituksessa
pyydän oikeusministeriötä ja sisäasiainministeriötä ilmoittamaan niin ikään
30.6.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin tämä päätökseni mahdollisesti on
antanut aihetta.
Edellä mainituissa tarkoituksissa lähetän jäljennöksen tästä päätöksestäni
Helsingin kaupunginhallitukselle edelleen muiden kaupungin puolesta selvityksiä
antaneiden viranomaisten tietoon saatettavaksi sekä Helsingin maistraatille,
oikeusministeriölle ja sisäasiainministeriölle.

