VUOSITILI-/PÄÄTÖSTILILOMAKKEEN
TÄYTTÖOHJE
Tilivelvollisuus Edunvalvoja, jonka tehtäviin kuuluu omaisuuden hoitamista, on velvollinen pitämään kirjaa pääym. yleistä
miehensä varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. Edunvalvojan on kolmen kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä annettava maistraatille vuositili. Vuositilistä tulee käydä selville
päämiehen varat ja velat tilikauden alkaessa ja päättyessä, tilikauden aikana niissä tapahtuneet
muutokset, päämiehen puolesta tehdyt merkittävät oikeustoimet sekä muut vastaavat toimenpiteet,
joihin edunvalvoja on ryhtynyt omaisuutta hoitaessaan. Myös tilikauden aikana päämiehen
vallittavaksi annettu omaisuus on ilmoitettava.
Edunvalvoja, jonka tehtävä lakkaa, on velvollinen viipymättä antamaan maistraatille päätöstilin
vallinnastaan siirtyvän omaisuuden hoidosta. Päätöstili annetaan samalla lomakkeella kuin
vuositili. Mitä vuositilistä sanotaan, koskee yleensä myös päätöstiliä.
Vuositili ja sen liitteet toimitetaan maistraattiin. Alkuperäiset liitteet palautetaan edunvalvojalle.
Maistraatin yhteystiedot ovat:
Omaisuuden arvot ilmoitetaan tilissä käyvän arvon mukaisina. Arvojen kauden alussa on oltava
samat kuin edellisen kauden lopussa. Jos arvoissa on tapahtunut oleellisia ja pysyvänluontoisia
muutoksia, arvot ilmoitetaan tilikauden lopussa korjattuina oikeaan arvoon. Tuloista ja menoista
ilmoitetaan niiden määrät koko tilikauden aikana.
Tiliin on liitettävä päämiehen verolipun jäljennös viimeksi toimitetusta verotuksesta. Muista
liitteistä mainitaan täyttöohjeen eri kohdissa. Liitteiden osalta sopimusasiakirjat toimitetaan
jäljennöksinä ja muu tositemateriaali alkuperäisenä tarkastettavaksi maistraattiin.
Jäljennöksinä toimitettuja liitteitä ei palauteta. Tili palautetaan edunvalvojalle tarkastuksen jälkeen.
Edunvalvoja on velvollinen säilyttämään tiliin liittyvät tositteet. Tilin tietoihin perustuva
vahingonkorvausvaatimus, joka perustuu edunvalvojan toimintaan, vanhenee kolmen vuoden
kuluttua siitä, kun holhousviranomainen edunvalvojan tehtävän päätyttyä on antanut
huomautuksensa ja luovuttanut jäljennöksen päätöstilistä niihin oikeutetuille. Päämiehellä, hänen
oikeudenomistajillaan tai uudella edunvalvojalla on tämän jälkeen oikeus saada tositteet haltuunsa.
Jos lomaketila ei riitä annettaviin selvityksiin, voidaan käyttää erillisiä liitteitä.
1Tili ja
tilikausi

Tiliin on merkittävä, miltä ajalta se annetaan. Vuositili annetaan kalenterivuodelta eli vuosittain
ajalta 1.1. – 31.12, jollei maistraatti ole päättänyt toisin. Ensimmäinen vuositili annetaan
edunvalvonnan alkamispäivästä kuluvan vuoden loppuun. Päätöstili annetaan siltä ajalta, jolta ei
ole aikaisemmin annettu tiliä, yleensä siis vuoden alusta edunvalvonnan päättymispäivään.

2 Päämies

Jos päämiehiä, esim. alaikäisiä lapsia, on useita, jokaisesta päämiehestä täytetään oma tililomake. Päämiehen osoitteeksi ilmoitetaan se, missä päämies tosiasiallisesti asuu. Laitoshoidossa
olevista on mainittava laitoksen nimi.

3 Edunvalvojat

Täysi-ikäisellä päämiehellä on yleensä vain yksi edunvalvoja. Lapsen huoltajina olevat vanhemmat
ovat yleensä kumpikin lapsensa edunvalvojia, jolloin edunvalvojien on yhdessä annettava tili ja
allekirjoitettava se. Jos käräjäoikeus on päättänyt tehtävien jaosta edunvalvojien kesken, kukin
edunvalvoja antaa tilin hoidettavanaan olevasta omaisuudesta.

4 Yleiskatsaus

Tässä kohdassa selvitetään lyhyesti päämiehen puolesta tehdyt merkittävät oikeustoimet (kuten
kiinteistön kauppa, perinnönjako), muut merkittävät tapahtumat (kuten perinnön tai lahjan
saaminen ja vakuuden antaminen päämiehen varoista) sekä hänen asumis- ja muissa olosuhteissaan
tapahtuneet merkittävät muutokset. Merkittävistä oikeustoimista on liitettävä jäljennökset
sopimusasiakirjoista. Päämiehen asumistilanteesta on ilmoitettava, asuuko hän kotona vai onko
hän laitoshoidossa.

5 Kiinteistöt

Kiinteistöt on yksilöitävä (esim. Loppi, Räyskälä, Niemelä Rn:o 1:2) ja niistä on ilmoitettava
kiinteistötunnukset. Mukaan on liitettävä viimeisimmät kiinteistöveroliput. On myös ilmoitettava,
missä käytössä kiinteistöt ovat (asuin, toimisto, kesämökki yms.). Omaisuus arvostetaan käypään
arvoon. Tarvittaessa edunvalvoja tarkistaa käyvän arvon. Tässä kohdassa ilmoitetaan myös
kiinteistöt, joiden hallinta perustuu vuokraoikeuteen (esim. omakotitalo vuokratontilla)
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6 Asuntoosakkeet ja
huoneistot

Asunto-osakkeista ja muiden huoneistojen hallintaan oikeuttavista osakkeista ja osuuksista
merkitään yhtiön nimi, osakenumerot, huoneiston pinta-ala ja osoite. Tässä kohdassa tai erikseen
ilmoitetaan, missä käytössä huoneistot ovat. Omaisuus arvostetaan käypään arvoon. Tarvittaessa
edunvalvoja tarkistaa käyvän arvon.

7 Muut
arvopaperit

Osakkeista ilmoitetaan yhtiön nimi sekä osakkeiden laji ja lukumäärä. Myös puhelinyhtiön osake
ilmoitetaan tässä kohdassa. Joukkovelkakirjoista ilmoitetaan liikkeellelaskija ja laina-aika. Mukaan
on liitettävä arvopaperisäilytyksen pitäjän todistus tai muu asiakirjaselvitys omaisuudesta
tilikauden lopussa.

8 Osuudet
kuolinpesissä

Kuolinpesä yksilöidään merkitsemällä vainajan nimi, kotikunta, syntymä- ja kuolinaika. Päämiehen
osuus kuolinpesästä ilmoitetaan murtolukuna ja lisäksi ilmoitetaan lukua vastaava arvo. Mukaan
on liitettävä jäljennös perukirjasta ja perintöverolaskelma, jollei niitä ole toimitettu aiemmin.
On myös ilmoitettava, onko kuolinpesän jakaminen vireillä ja kenen hoidossa kuolinpesä on.
Kuolinpesästä on täytettävä tarvittaessa erillinen kuolinpesän tietoja koskeva liite.

9 Osuudet
henkilöyhtiössä tai
yrityksessä

Osuudet yksilöidään merkitsemällä yhtiön/yrityksen nimi ja y-tunnus. Päämiehen osuus ilmoitetaan
murtolukuna ja kommandiittiyhtiön osalta panoksen arvona. Mukaan on liitettävä viimeisimmät
tilinpäätösasiakirjat.

10 Pankkitalletukset ja
säästövakuutukset

Talletukset ja säästövakuutukset on yksilöitävä tili- ja sopimusnumeroin. Mukaan on liitettävä
tiliotteet koko tilikaudelta. Tileistä, joilla ei ole ollut tilikauden aikana tapahtumia, tulee liittää
saldovahvistus tilikauden viimeiseltä päivältä. Säästövakuutuksista tulee tiliin liittää
vakuutuksen antajan vahvistus tilikauden viimeiseltä päivältä. Vakuutukset arvostetaan
takaisinostoarvoon. Myös päämiehen omassa käytössä olevat tilit on ilmoitettava.

11 Muut
saatavat

Saatavat eritellään saamisen luonteen mukaisesti (esim. saamatta vuokratuloja, velkasaatavaa tms.).
Saatavista on ilmoitettava velallisen nimi, saatavan peruste ja onko päämiehelle annettu vakuus
saatavasta.

12 Käteinen
raha

Edunvalvojan hallussa olevat päämiehen käteiset rahat, myös ulkomaan valuutta euromääräisenä.

13 Irtaimisto

Irtaimistoa ovat asuntoirtaimiston lisäksi esimerkiksi kulkuneuvot, arvokkaat taide-esineet, soittimet
ja aseet. Omaisuus arvostetaan arvoon, joka sille on annettu edunvalvonnan alkaessa annetussa
omaisuusluettelossa. Tarvittaessa edunvalvoja arvioi irtaimiston käypään arvoon.
Irtaimistoa, jolla ei ole sanottavaa taloudellista arvoa, ei tarvitse yksilöidä, ellei omaisuudella ole
päämiehelle erityistä arvoa. Irtaimistosta on tarvittaessa laadittava erillinen luettelo. Irtaimistoon
luetaan kaikki se omaisuus, jota ei ole mainittu muissa kohdissa.

14 Pankkilainat

Lainoista ilmoitetaan käyttötarkoitus, luottolaitos, lainan numero ja jäljellä oleva pääoma. Mukaan
on liitettävä asiakirjat, joista selviävät em. asiat. Kuolinpesän lainoja ei ilmoiteta tällä
lomakkeella.

15 Muut velat

Näitä ovat esim. erääntyneet laskut ja osamaksuvelat sekä tilikaudella erääntymättömät menoerät,
kuten perintövero, remontointikustannukset, maksamaton kauppahinta, luovutusvoittovero ja
arvonlisävero. Mukaan on liitettävä asiakirjat, joita ei ole aiemmin toimitettu. Tähän kohtaan
merkitään myös sellaiset edunvalvojan palkkiot, joita ei ole nostettu.

16 Takaukset
ja vastuut
muiden
veloista

Muista vastuista (annetut takaukset ja omaisuuden panttaukset muiden henkilöiden tai yhteisöjen
velkojen vakuudeksi) ilmoitetaan yksilöityinä päävelallinen, päävelan määrä ja päävelasta annettu
vakuus. Mukaan on liitettävä selvitys jäljellä olevasta vakuuden turvaamasta velkapääomasta.

17 Palkka- ja
eläketulot

Palkoista, eläkkeistä ja etuuksista ilmoitetaan niiden maksajat. Tulona ilmoitetaan tilikauden palkan
ja/tai eläkkeen ja etuuden määrä sen mukaisesti, kuin suoritukset ovat tulleet tilille (netto).
Palkkojen osalta tulee liittää asiakirjat, jossa näkyy tilivuoden aikana maksetut palkat ja
ennakonpidätys. Eläkkeiden ja etuuksien osalta tulee liittää eläkelaitosten ilmoitukset
maksetuista eläkkeistä. Erilajiset tulot merkitään omille riveilleen.

18 Vuokratulot

Vuokratulot ilmoitetaan bruttomääräisinä, yhtiövastiketta niistä vähentämättä. Mukaan on liitettävä
jäljennös vuokrasopimuksesta, jollei sitä ole aiemmin toimitettu.

19 Osinkotulot Osingot on eriteltävä yhtiöittäin. Myös sijoitusrahastojen maksamat voitto-osuudet ilmoitetaan tässä
kohdassa.
20 Korkotulot

Korkotulot talletuksista, joukkovelkakirjoista ja muista saatavista. Tulot eritellään tileittäin ja
saatavakohtaisesti.

21 Muut tulot

Kaikki muut tulot, esim. tuet ja avustukset, elinkeinotulot, veronpalautukset ja metsänmyyntitulot
merkitään tähän. Tulot on eriteltävä. Tositteet on liitettävä tiliin. Omaisuuden myynnistä saatua
vastiketta ei pidetä tässä tarkoitettuna tulona. Se näkyy varallisuuden muutoksena.

22 Käyttövarat Päämiehelle luovutettujen käyttövarojen määrä tilikauden aikana.
23 Elinkustannukset

Elinkustannuksia ovat päämiehen jokapäiväiseen elämiseen käytetyt varat. Niihin kuuluvat myös
esim. ravinto- ja matkakulut, puhelin-, vesi- ja sähkömaksut sekä vaatemenot ja pienehköt kodin
hankinnat. Kauppakuitteja ei liitetä tiliin, mutta maistraatti voi pyytää niitä tarvittaessa nähtäväkseen.

24 Hoitomaksut

Laitoshoidosta ja palveluasumisesta perityt hoitomaksut ja -korvaukset. Maksun saajan nimi on
ilmoitettava. Päätös hoitomaksujen määräytymisperusteista on liitettävä tiliin.

25 VuokraVuokra- yhtiövastikemenot päämiehen omassa käytössä olevasta tai vieraalle vuokratusta asunnosta
menot ja yhtiö- ilmoitetaan huoneistoittain.
vastikkeet
26 Velanhoitomenot

Korkojen ja lyhennysten määrät sekä perintäkulut vuodessa ilmoitetaan velkakohtaisesti.

27 Verot

Saadusta palkasta, eläkkeestä tai etuudesta suoritettua ennakonpidätystä ei ilmoiteta. Sen sijaan itse
maksetut verot kuten kiinteistöverot, ennakonpidätykset, veroennakot, jäännösverot (ts. lisäverot)
sekä perintö- ja lahjaverot ilmoitetaan eriteltyinä eri lajeittain.

28 Muut
menot
tilikaudella

Muut menot, kuten huomattavammat käyttötavaroiden ostot, korjauskustannukset, asiantuntijapalkkiot ja pankkien palvelumaksut. Maistraatin perimät maksut tilintarkastuksesta, luvista ja
muista päätöksistä ilmoitetaan tässä. Myös ne tilikauden aikana perityt edunvalvojan palkkiot,
jotka koskevat aikaisempia tilikausia, merkitään tähän.

29 Edunvalvojan palkkio
tilikaudelta

Edunvalvojalla (alaikäisen edunvalvojana toimivaa vanhempaa lukuun ottamatta) on oikeus saada
päämiehensä varoista oikeusministeriön voimassa olevan palkkio-ohjeen mukainen palkkio. Palkkio
on saajalleen veronalaista tuloa. Jos edunvalvoja perii palkkiona muutakin kuin perusmaksun,
edunvalvojan erittely palkkiolaskelmasta on liitettävä tiliin. Mikäli edunvalvoja luopuu
tilikaudella palkkiosta, se tulee ilmoittaa vuositilissä.
Tähän merkitään edunvalvojan palkkion suuruus tältä tilikaudelta ja se, onko palkkio nostettu
tilikauden aikana vai ei.

30 Edunvalvo- Edunvalvojalla on oikeus saada päämiehensä varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan.
jan kuluKulukorvausten perusteet on selvitettävä eri liitteellä. Edunvalvojan erittely kulukorvauksista on
korvaus
liitettävä tiliin. Jos edunvalvoja luopuu tilikaudella kulukorvauksista, se tulee ilmoittaa vuositilissä.
Edunvalvojien Tili on päivättävä (paikka ja aika) sekä kaikkien edunvalvojien allekirjoitettava.
allekirjoitukset
Tilin tarkastamiseen liittyvät merkinnät tekee maistraatti.
Huomautukset Jos tiliä ei vaadita heti korjattavaksi, vähäisistä puutteista ja virheistä voidaan huomauttaa vastaisen
varalle. Huomautus on lievin keino oikaista edunvalvojan toimintaa. Jos edunvalvoja laiminlyö
asianmukaisen tilin, tositteen tai pyydetyn selvityksen antamisen, maistraatti voi määrätä
edunvalvojan suorittamaan laiminlyödyn toimenpiteen ja tehostaa päätöstään sakon uhalla tai uhalla,
että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.
Maksu
tarkastuksesta

Tilintarkastus on julkisoikeudellinen holhoussuorite, josta maistraatti perii maksun valtiovarainministeriön asetuksen mukaisesti.

