
TÄRKEÄÄ TIETOA LUVAN HAKIJALLE   / 

Hakijan on täytettävä ja allekirjoitettava hakemuslomake ja liitettävä hakemukseen sen ratkaisemiseksi 
tarpeellinen selvitys (tutkintotodistus, työtodistukset ja muut mahdolliset liitteet). 
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta ei palauta hakemusta eikä sen liitteitä. 
  
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta voi tarkistaa hakijan antamien tietojen oikeellisuuden. 
  
Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee ilmoittaa muuttuneista henkilö- tai yhteystiedoista 
oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. 
 

Hakemus

Luvan myöntämisen 
edellytykset

Maksut

Luvan saamiseksi hakijalta edellytetään ylempää oikeustieteellistä tutkintoa, riittävää perehtyneisyyttä 
oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään ja rehellisyyttä. Lupaa ei voida myöntää, jos hakija on 
ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään tai hän on konkurssissa tai jos hänen 
toimintakelpoisuuttaan on rajoitettu. 
 

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta perii sekä hyväksytyn että hylätyn hakemuksen käsittelystä 365 euron 
suuruisen hakemusmaksun. 
  
Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan on lisäksi suoritettava valvontamaksu. Valvontamaksu on 
suoritettava siltä vuodelta, jona oikeudenkäyntiavustajalle myönnetään lupa, sekä lisäksi jokaiselta 
kalenterivuodelta, jonka alkaessa hänen lupansa on voimassa. Vuonna 2016 valvontamaksun määrä on 358 
euroa. Oikeusministeriö tarkistaa vuosittain valvontamaksun suuruuden elinkustannusindeksin nousua 
vastaavasti. 
  
Hallituksen esityksessä (318/2010 vp) eduskunnalle laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista todetaan, 
että valvontamaksua olisi pidettävä valtiosääntöoikeudellisessa mielessä verona. Tämän vuoksi 
valvontamaksun suuruudesta ja sen määrän muuttamisen perusteista säädettäisiin luvan saaneista 
oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 24 §:n 2 momentissa. Sääntely ei hallituksen esityksen mukaan jätä 
oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle harkinnanvaraa maksun määräämisessä tai sen suuruuden arvioinnissa. 
  
Valvontamaksuilla rahoitetaan luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta. Hallituksen esityksen 
mukaan valvontamaksu ei näin ollen olisi vastike yksilöidystä suoritteesta, vaan yleisesti luvan saaneiden 
oikeudenkäyntiavustajien valvonnan rahoittamiseksi perittävä suoritus. Valvontamaksua on pidettävä veron 
luonteisena maksuna. Sen suorittamisvelvollisuus syntyy, kun oikeudenkäyntiavustajalle myönnetään lupa. 
Sillä seikalla, onko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja suorittanut oikeudellisia toimenpiteitä luvan 
myöntämisen jälkeen, ei ole merkitystä. 
  
Hakemusmaksu ja valvontamaksu ovat suoraan ulosottokelpoisia. Maksuvelvollisuus syntyy suoraan lain 
nojalla hakijalle, joten maksuvelvollisuuden siirto kolmannelle, esimerkiksi hakijan ja hänen työnantajansa 
välisellä sopimuksella, ei vaikuta hakijan maksuvelvollisuuteen. Tämän johdosta lautakunta voi toimittaa 
maksulaskut VAIN hakijalle itselleen.

Oikeudenkäyntiavustaja-
luettelo

Tieto luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan nimestä, paikkakunnasta ja luvan myöntämisen päivämäärästä 
merkitään oikeudenkäyntiavustajalautakunnan pitämään julkiseen luetteloon 
(oikeudenkäyntiavustajaluettelo), josta tiedot ovat kaikkien saatavilla. 
 

Valvonta ja velvollisuudet Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään 
oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja 
oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen. 
 
Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut 
oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävät. Hänen tulee tehtävässään erityisesti noudattaa luvan 
saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (jäljempänä laki) 8 §:ssä kerrottuja ammattieettisiä sääntöjä. 
Jos hänen todetaan valvonta-asian käsittelyssä ilmitulleiden seikkojen perusteella menetelleen tehtävässään 
lain 8 §:n vastaisesti, hänelle voidaan määrätä kurinpidollinen seuraamus, joita ovat huomautus, varoitus, 
seuraamusmaksun määrääminen ja luvan peruuttaminen. 
 
Ammattimaisesti oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtäviä harjoittavalla luvan saaneella 
oikeudenkäyntiavustajalla tulee olla mainitussa tehtävässä toiselle aiheutuvien varallisuusvahinkojen varalta 
riittävä vastuuvakuutus. 
 



Pyydän, että minulle myönnetään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 2 §:ssä tarkoitettu lupa toimia 
oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana.

Sukunimi

HAKEMUS 

1. HENKILÖTIEDOT 
 

Etunimet

Henkilötunnus

Paikkakunta

(Paikkakunta näkyy julkisessa rekisterissä, hakijan valinnan mukaan voi olla esim. kotipaikka tai toimipaikka)

2. YHTEYSTIEDOT 
 

Kotiosoite

(Kotiosoite ei näy julkisessa luettelossa, ks. sivu 1 kohta Maksut)

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite



3. TUTKINTO 
 
Hakijan tulee olla suorittanut Suomessa oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen 
maisterin tutkinto taikka ulkomailla vastaava oikeustieteen tutkinto, joka on tunnustettu Suomessa sen mukaan kuin erikseen säädetään. 
 
Hakijan tulee liittää hakemukseensa jäljennös tai muu selvitys oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittamisesta. 
 
Ulkomaisen oikeustieteen tutkinnon osalta hakijan tulee ottaa huomioon, ettei ulkomainen oikeustieteellinen tutkinto suoraan täytä 
tutkintoedellytystä, vaan se on asianomaisen järjestelmän mukaisesti tunnustettava Suomessa. Tutkintojen tunnustamisesta säädetään 
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1093/2007) ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta 
virkakelpoisuudesta annetussa laissa (531/1986). Hakijan täytyy esittää kelpoisuudestaan Opetushallituksen päätös ammattipätevyyden 
tunnustamisesta, jossa todetaan hakijan olevan kelpoinen virkaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin / 
oikeustieteen maisterin tutkinto. Pelkkä päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta, jossa 
rinnastetaan tutkinto ylempään korkeakoulututkintoon, ei riitä luvan saamiseen.

Oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamispäivä

4. TYÖKOKEMUS 
 
Luvan myöntämisen edellytyksenä on edellä sanotun tutkinnon lisäksi riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan 
tehtävään. 
  
Riittävä perehtyneisyys on henkilöllä, joka on 1) suorittanut asianajajista annetun lain (496/1958) 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun 
asianajajatutkinnon tai 2) suorittanut tuomioistuinharjoittelun tai 3) toiminut vähintään vuoden ajan syyttäjän tehtävässä taikka 4) toiminut 
edellä kohdassa 3 tarkoitetun tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään vuoden ajan muussa tehtävässä, joka perehdyttää 
oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan toimeen. Työtodistuksessa on syytä selvittää erityisesti hakijan työtehtävien laatu, 
oikeudenkäyntiasioiden valmistelu ja mahdollinen oikeudenkäyntien seuraaminen sekä tehtävien kesto ja määrät. 
  
Hakijan tulee liittää hakemukseensa jäljennös todistuksesta asianajajatutkinnon suorittamisesta (todistukset kaikkien osioiden suorittamisesta) 
tai todistuksesta varatuomarin arvonimen myöntämisestä tai työtodistuksesta taikka muu selvitys riittävästä perehtyneisyydestä tehtävään.

Asianajajatutkinto (pvm)

Varatuomarin arvonimen myöntäminen (pvm)

Työsuhteen kesto Työnantaja Työtehtävät



5. LUVAN MYÖNTÄMISEN MUUT EDELLYTYKSET 
 
a) Rehellisyys ja sopivuus 
  
Lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen voidaan myöntää vain henkilölle, joka on rehellinen ja joka ei ole ilmeisen 
sopimaton oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään. 
  
Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 2 §:n mukaan rehellinen ei ole henkilö, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden 
viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa 
henkilön olevan sopimaton toimimaan oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta voi tarvittaessa omasta 
aloitteestaan tarkistaa hakijan rikosrekisterin. 
  
Henkilölle, joka on kurinpidollisena seuraamuksena erotettu asianajajista annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta maan yleisestä 
asianajajayhdistyksestä tai poistettu asianajajayhdistyksen pitämästä mainitun lain 5 b §:n 1 momentissa tarkoitetusta EU-luettelosta, ei voida 
myöntää tässä laissa tarkoitettua lupaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut erottamisesta tai poistamisesta. 
  
Henkilölle, jonka lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen on peruutettu kurinpidollisena seuraamuksena, ei voida myöntää 
uutta lupaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut siitä, kun luvan peruuttaminen on lainvoiman saaneella päätöksellä ratkaistu. 
  
Henkilön sopimattomuuden oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään täytyy olla ilmeistä, jotta lupa voidaan tällä perusteella evätä. 
Kyseessä saattaa olla esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelma, joka estää tehtävän asianmukaisen hoidon. Näiden osalta ks. HE 
318/2010 vp s. 28. Tällaisia seikkoja voivat olla myös ylivelkaisuus ja esimerkiksi ulosottoperinnässä olevat velat ja tuomioistuinten 
määräämät esiintymiskiellot. 
  
 

b) Konkurssi ja toimintakelpoisuuden rajoittaminen 
  
Lupaa ei voida myöntää henkilölle, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnalla ei 
ole käyttöoikeutta väestörekisterin tai maistraatin rekistereihin. Hakijan tulee antaa hakemuksessaan vakuutus siitä, ettei hänen 
toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta tarkistaa viran puolesta konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot 
hakijasta. 
  
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta voi tarvittaessa omasta aloitteestaan tarkistaa hakijan antamat tiedot. 
  
 

6. HAKEMUKSEN LIITTEET 
 

 • tutkintotodistus OTK/OTM, josta ilmenee kohdan 3 tutkinnon suorittaminen. Muiden kuin vaaditun tutkinnon 
suorittamisesta ei tarvitse esittää todistuksia. 

 • työtodistukset tai todistus varatuomarin arvonimen myöntämisestä tai asianajajatutkinnon kaikkien osioiden 
suorittamisesta taikka muu selvitys riittävästä perehtyneisyydestä 

 • mahdolliset muut selvitykset 



- muu seikka, joka voi vaikuttaa rehellisyys- ja sopivuusharkintaan: 
(Katso kohta 5. Esimerkiksi esiintymiskiellot, ylivelkaisuus, ulosottoperinnässä olevat velat, päihdeongelmat)

Vakuutan tästä hakemuksesta ja mukana seuraavista liitteistä ilmenevät tiedot oikeiksi. 
Tietokoneella täytetty lomake allekirjoitetaan koneellisesti.

Paikka Päiväys

Allekirjoitus

Hakemus ja sen liitteet pyydetään toimittamaan suomen tai ruotsin kielellä oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle osoitteella: 
 
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta 
PL 25 
00023 Valtioneuvosto 
 
tai  
 
oikeudenkayntiavustajaltk@oikeus.fi 
 
Hakemusta ja sen liitteitä ei palauteta. 

- poistettu EU-luettelosta (pvm)

- rikostuomio jäljennöksenä (myös ei-lainvoimaiset) tai muu oma selvitys tuomion sisällöstä (tuomio annettu/rikosnimike/
tekoaika/rangaistusseuraamus):

- erotettu asianajajayhdistyksestä (pvm)

Vakuutan, ettei minua ole viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana 
sakkorangaistukseen. 
Hakijan tulee ilmoittaa lainvoiman saaneiden tuomioiden lisäksi kaikki vireillä olevat rikosasiat. 
  
Vakuutan, ettei minua ole kurinpidollisena seuraamuksena viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana erotettu edellä mainitusta 
asianajajayhdistyksestä tai poistettu viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana asianajajayhdistyksen pitämästä mainitun lain 5 b §:n 
1 momentissa tarkoitetusta EU-luettelosta ja ettei tiedossani ole muita seikkoja, joilla voisi olla merkitystä harkittaessa sopivuuttani 
tehtävään. Vakuutan myös, ettei toimintakelpoisuuttani ole rajoitettu. 
  
Jos hakija ei voi antaa edellä sanottuja vakuutuksia, hänen tulee antaa selvitys siitä: 
  

7. VAKUUTUKSET, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 
 


TÄRKEÄÄ TIETOA LUVAN HAKIJALLE 
  / 
Hakijan on täytettävä ja allekirjoitettava hakemuslomake ja liitettävä hakemukseen sen ratkaisemiseksi tarpeellinen selvitys (tutkintotodistus, työtodistukset ja muut mahdolliset liitteet). Oikeudenkäyntiavustajalautakunta ei palauta hakemusta eikä sen liitteitä.
 
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta voi tarkistaa hakijan antamien tietojen oikeellisuuden.
 
Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee ilmoittaa muuttuneista henkilö- tai yhteystiedoista oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.
 
Hakemus
Luvan myöntämisen edellytykset
Maksut
Luvan saamiseksi hakijalta edellytetään ylempää oikeustieteellistä tutkintoa, riittävää perehtyneisyyttä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään ja rehellisyyttä. Lupaa ei voida myöntää, jos hakija on ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään tai hän on konkurssissa tai jos hänen toimintakelpoisuuttaan on rajoitettu.  
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta perii sekä hyväksytyn että hylätyn hakemuksen käsittelystä 365 euron suuruisen hakemusmaksun.
 
Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan on lisäksi suoritettava valvontamaksu. Valvontamaksu on suoritettava siltä vuodelta, jona oikeudenkäyntiavustajalle myönnetään lupa, sekä lisäksi jokaiselta kalenterivuodelta, jonka alkaessa hänen lupansa on voimassa. Vuonna 2016 valvontamaksun määrä on 358 euroa. Oikeusministeriö tarkistaa vuosittain valvontamaksun suuruuden elinkustannusindeksin nousua vastaavasti.
 
Hallituksen esityksessä (318/2010 vp) eduskunnalle laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista todetaan, että valvontamaksua olisi pidettävä valtiosääntöoikeudellisessa mielessä verona. Tämän vuoksi valvontamaksun suuruudesta ja sen määrän muuttamisen perusteista säädettäisiin luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 24 §:n 2 momentissa. Sääntely ei hallituksen esityksen mukaan jätä oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle harkinnanvaraa maksun määräämisessä tai sen suuruuden arvioinnissa.
 
Valvontamaksuilla rahoitetaan luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta. Hallituksen esityksen mukaan valvontamaksu ei näin ollen olisi vastike yksilöidystä suoritteesta, vaan yleisesti luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonnan rahoittamiseksi perittävä suoritus. Valvontamaksua on pidettävä veron luonteisena maksuna. Sen suorittamisvelvollisuus syntyy, kun oikeudenkäyntiavustajalle myönnetään lupa. Sillä seikalla, onko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja suorittanut oikeudellisia toimenpiteitä luvan myöntämisen jälkeen, ei ole merkitystä.
 
Hakemusmaksu ja valvontamaksu ovat suoraan ulosottokelpoisia. Maksuvelvollisuus syntyy suoraan lain nojalla hakijalle, joten maksuvelvollisuuden siirto kolmannelle, esimerkiksi hakijan ja hänen työnantajansa välisellä sopimuksella, ei vaikuta hakijan maksuvelvollisuuteen. Tämän johdosta lautakunta voi toimittaa maksulaskut VAIN hakijalle itselleen.
Oikeudenkäyntiavustaja-luettelo
Tieto luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan nimestä, paikkakunnasta ja luvan myöntämisen päivämäärästä merkitään oikeudenkäyntiavustajalautakunnan pitämään julkiseen luetteloon (oikeudenkäyntiavustajaluettelo), josta tiedot ovat kaikkien saatavilla.  
Valvonta ja velvollisuudet
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.  Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävät. Hänen tulee tehtävässään erityisesti noudattaa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (jäljempänä laki) 8 §:ssä kerrottuja ammattieettisiä sääntöjä. Jos hänen todetaan valvonta-asian käsittelyssä ilmitulleiden seikkojen perusteella menetelleen tehtävässään lain 8 §:n vastaisesti, hänelle voidaan määrätä kurinpidollinen seuraamus, joita ovat huomautus, varoitus, seuraamusmaksun määrääminen ja luvan peruuttaminen.  Ammattimaisesti oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtäviä harjoittavalla luvan saaneella oikeudenkäyntiavustajalla tulee olla mainitussa tehtävässä toiselle aiheutuvien varallisuusvahinkojen varalta riittävä vastuuvakuutus.  
Pyydän, että minulle myönnetään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 2 §:ssä tarkoitettu lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana.
Sukunimi
HAKEMUS 
1. HENKILÖTIEDOT
 
Etunimet
Henkilötunnus
Paikkakunta
(Paikkakunta näkyy julkisessa rekisterissä, hakijan valinnan mukaan voi olla esim. kotipaikka tai toimipaikka)
2. YHTEYSTIEDOT
 
Kotiosoite
(Kotiosoite ei näy julkisessa luettelossa, ks. sivu 1 kohta Maksut)
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
3. TUTKINTO
 
Hakijan tulee olla suorittanut Suomessa oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto taikka ulkomailla vastaava oikeustieteen tutkinto, joka on tunnustettu Suomessa sen mukaan kuin erikseen säädetään.  Hakijan tulee liittää hakemukseensa jäljennös tai muu selvitys oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittamisesta.  Ulkomaisen oikeustieteen tutkinnon osalta hakijan tulee ottaa huomioon, ettei ulkomainen oikeustieteellinen tutkinto suoraan täytä tutkintoedellytystä, vaan se on asianomaisen järjestelmän mukaisesti tunnustettava Suomessa. Tutkintojen tunnustamisesta säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1093/2007) ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetussa laissa (531/1986). Hakijan täytyy esittää kelpoisuudestaan Opetushallituksen päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta, jossa todetaan hakijan olevan kelpoinen virkaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin / oikeustieteen maisterin tutkinto. Pelkkä päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta, jossa rinnastetaan tutkinto ylempään korkeakoulututkintoon, ei riitä luvan saamiseen.
Oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamispäivä
4. TYÖKOKEMUS
 
Luvan myöntämisen edellytyksenä on edellä sanotun tutkinnon lisäksi riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään.
 
Riittävä perehtyneisyys on henkilöllä, joka on 1) suorittanut asianajajista annetun lain (496/1958) 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun asianajajatutkinnon tai 2) suorittanut tuomioistuinharjoittelun tai 3) toiminut vähintään vuoden ajan syyttäjän tehtävässä taikka 4) toiminut edellä kohdassa 3 tarkoitetun tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään vuoden ajan muussa tehtävässä, joka perehdyttää oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan toimeen. Työtodistuksessa on syytä selvittää erityisesti hakijan työtehtävien laatu, oikeudenkäyntiasioiden valmistelu ja mahdollinen oikeudenkäyntien seuraaminen sekä tehtävien kesto ja määrät.
 
Hakijan tulee liittää hakemukseensa jäljennös todistuksesta asianajajatutkinnon suorittamisesta (todistukset kaikkien osioiden suorittamisesta) tai todistuksesta varatuomarin arvonimen myöntämisestä tai työtodistuksesta taikka muu selvitys riittävästä perehtyneisyydestä tehtävään.
Asianajajatutkinto (pvm)
Varatuomarin arvonimen myöntäminen (pvm)
Työsuhteen kesto
Työnantaja
Työtehtävät
5. LUVAN MYÖNTÄMISEN MUUT EDELLYTYKSET
 
a) Rehellisyys ja sopivuus
 
Lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen voidaan myöntää vain henkilölle, joka on rehellinen ja joka ei ole ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään.
 
Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 2 §:n mukaan rehellinen ei ole henkilö, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa henkilön olevan sopimaton toimimaan oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta voi tarvittaessa omasta aloitteestaan tarkistaa hakijan rikosrekisterin.
 
Henkilölle, joka on kurinpidollisena seuraamuksena erotettu asianajajista annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta maan yleisestä asianajajayhdistyksestä tai poistettu asianajajayhdistyksen pitämästä mainitun lain 5 b §:n 1 momentissa tarkoitetusta EU-luettelosta, ei voida myöntää tässä laissa tarkoitettua lupaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut erottamisesta tai poistamisesta.
 
Henkilölle, jonka lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen on peruutettu kurinpidollisena seuraamuksena, ei voida myöntää uutta lupaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut siitä, kun luvan peruuttaminen on lainvoiman saaneella päätöksellä ratkaistu.
 
Henkilön sopimattomuuden oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään täytyy olla ilmeistä, jotta lupa voidaan tällä perusteella evätä. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelma, joka estää tehtävän asianmukaisen hoidon. Näiden osalta ks. HE 318/2010 vp s. 28. Tällaisia seikkoja voivat olla myös ylivelkaisuus ja esimerkiksi ulosottoperinnässä olevat velat ja tuomioistuinten määräämät esiintymiskiellot.
 
 
b) Konkurssi ja toimintakelpoisuuden rajoittaminen
 
Lupaa ei voida myöntää henkilölle, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnalla ei ole käyttöoikeutta väestörekisterin tai maistraatin rekistereihin. Hakijan tulee antaa hakemuksessaan vakuutus siitä, ettei hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta tarkistaa viran puolesta konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot hakijasta.
 
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta voi tarvittaessa omasta aloitteestaan tarkistaa hakijan antamat tiedot.
 
 
6. HAKEMUKSEN LIITTEET
 
tutkintotodistus OTK/OTM, josta ilmenee kohdan 3 tutkinnon suorittaminen. Muiden kuin vaaditun tutkinnon suorittamisesta ei tarvitse esittää todistuksia.työtodistukset tai todistus varatuomarin arvonimen myöntämisestä tai asianajajatutkinnon kaikkien osioiden suorittamisesta taikka muu selvitys riittävästä perehtyneisyydestämahdolliset muut selvitykset
- muu seikka, joka voi vaikuttaa rehellisyys- ja sopivuusharkintaan: (Katso kohta 5. Esimerkiksi esiintymiskiellot, ylivelkaisuus, ulosottoperinnässä olevat velat, päihdeongelmat)
Vakuutan tästä hakemuksesta ja mukana seuraavista liitteistä ilmenevät tiedot oikeiksi. Tietokoneella täytetty lomake allekirjoitetaan koneellisesti.
Paikka
Päiväys
Allekirjoitus
Hakemus ja sen liitteet pyydetään toimittamaan suomen tai ruotsin kielellä oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle osoitteella:  Oikeudenkäyntiavustajalautakunta PL 25 00023 Valtioneuvosto  tai   oikeudenkayntiavustajaltk@oikeus.fi  Hakemusta ja sen liitteitä ei palauteta. 
- poistettu EU-luettelosta (pvm)
- rikostuomio jäljennöksenä (myös ei-lainvoimaiset) tai muu oma selvitys tuomion sisällöstä (tuomio annettu/rikosnimike/tekoaika/rangaistusseuraamus):
- erotettu asianajajayhdistyksestä (pvm)
Vakuutan, ettei minua ole viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen.
Hakijan tulee ilmoittaa lainvoiman saaneiden tuomioiden lisäksi kaikki vireillä olevat rikosasiat.
 
Vakuutan, ettei minua ole kurinpidollisena seuraamuksena viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana erotettu edellä mainitusta asianajajayhdistyksestä tai poistettu viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana asianajajayhdistyksen pitämästä mainitun lain 5 b §:n 1 momentissa tarkoitetusta EU-luettelosta ja ettei tiedossani ole muita seikkoja, joilla voisi olla merkitystä harkittaessa sopivuuttani tehtävään. Vakuutan myös, ettei toimintakelpoisuuttani ole rajoitettu.
 
Jos hakija ei voi antaa edellä sanottuja vakuutuksia, hänen tulee antaa selvitys siitä:
 
 
 
7. VAKUUTUKSET, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
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