
RATKAISUPYYNTÖ

Perustelut

Ammatti

Asianumero

Hakija

Päätöksen päivämäärä

Osoite

SUKUNIMI ja etunimet

Päätöksen tehnyt oikeusaputoimisto

Vastapuolet / Muut asiaan osalliset

Lisäperustelut

Allekirjoitus

Oikeusapu-
päätös

Liitteet

Päiväys (paikka ja aika)

Muu syy.

Omavastuu on laskettu virheellisesti.

Oikeusavun antaminen ei ole selvästi tarkoituksetonta verrattuna siitä koituvaan hyötyyn.

Pyydän, että tuomioistuin tutkii oikeusapupäätöksen.

Tuomioistuimen nimi

Asian laatu

Oikeusapu tulee myöntää hakemuksen mukaisesti.

Asia

Käyttövarani on laskettu virheellisesti.
Käyttövarani ovat niin vähäiset, ettei oikeusapumaksua tule periä.

Asia ei ole vähäpätöinen.

Asia on sellainen, että avustajan määrääminen on tarpeen.
Hakijan esittämä avustaja on hylätty perusteettomasti.

Muut liitteet, mitkä:

Saapumispäivä

Asianumero

Asianumero

Tuomioistuin
täyttää ->

Oikeusputoimisto täyttää, jos
ratkaisupyyntö siirretään tuomio-
istuimen tutkittavaksi ->

Palkkiota on peritty liikaa.

Päiväys ja
allekirjoitus

Oikeusapupäätös

Ratkaisupyyntö liitteineen on toimitettava oikeusapupäätöksen tehneelle oikeusaputoimistolle. Ratkaisupyynnön voi lähettää myös sähköpostilla 
oikeusaputoimiston virastopostilaatikkoon tai faksilla. Ratkaisupyyntö on tehtävä 30 päivän kuluessa oikeusaputoimiston päätöksen tiedoksi saamisesta, 
kuitenkin ennenkuin pääasian ratkaisu tulee lainvoimaiseksi
Oikeusaputoimisto voi itse oikaista tekemänsä päätöksen. Jos aihetta oikaisuun ei oikeusaputoimiston käsityksen mukaan ole, oikeusaputoimisto 
siirtää ratkaisupyynnön asianomaisen tuomioistuimen tutkittavaksi. Tuomioistuin voi muuttaa oikeusaputoimiston päätöstä niin ratkaisupyynnön 
esittäneen eduksi kuin vahingoksikin.

Saapumispäivä

Oikeusputoimisto
täyttää ->

Omavastuuosuus on määrätty liian suureksi.

OIKEUSMINISTERIÖ
Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka voidaan sulkea klikkaamalla yläkulman laatikosta. Ohje voidaan avata uudelleen kaksoisklikkaamalla ohjeikonia. Ohjeikoni ei tulostu asiakirjaan  kun tulostusmääritysten valikossa (Print) kohdassa "Print Range" ei ole rastia ruudussa "Annotations".Siirry seuraavaan täyttökenttään mieluiten sarkainnäppäimellä (kenttien välillä voi liikkua myös siirtämällä kursoria hiirellä), edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä. Rastin valintaruutuun saat painamalla Enter-näppäintä tai hiiren 1-painikketta. Rastin voi poistaa  painamalla ruudun kohdalla hiiren painiketta. Monirivisessä kentässä rivin- vaihto tehdään Enter-näppäimellä. Täyttökenttään kirjoitettu teksti/ merkitty rasti (=kentän muutos) voidaan ennen seuraavaan täyttökenttään siirtymistä hyväksyä painamalla näppäimistön oikeassa laidassa  numeronäppäinten vieressä olevaa Enter-näppäintä.Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla. Käytä lomakkeen omaa painiketta, kun lomake on valmis ja haluat tulostaa sen.  Lomake voidaan tyhjentää "Tyhjennä lomake' -painikkeen avulla.
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