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Bli inte ensam – vi tar tag i problemen tillsammans!
 Öppna tillställningar för att fira Finland 100 år på Europeiska civilrättsdagen

Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, som hör till rättsväsendet, arrangerar tillsammans med
utsökningsmyndigheten, som en del av justitieministeriets Finland 100-jubileumsår evenemang som är öppna för alla på
olika håll i Finland på Europeiska civilrättsdagen den 25 oktober eller kring denna tidpunkt i oktober-november.

Evenemangen arrangeras enligt temat för jubileumsåret, dvs. tillsammans med andra aktörer inom rättsväsendet,
ekonomi- och skuldrådgivning samt tredje sektorn. Ämbetsverken som arrangerar evenemangen informerar lokalt om
evenemangsdetaljerna. Kom med och diskutera, ta med din kompis och ta reda på saker! Evenemangsarrangörernas
sammansättning och genomförandet av evenemangen varierar enligt ort, de lokala ämbetsverken ansvarar för
arrangemangen.

Finland är en rättsstat och alla har rätt till en lagenlig handläggning av ärenden och rättsskydd. När samhället blir allt mer
komplext har medborgarna allt fler rättsliga problem som de behöver sakkunnig hjälp med. Ett rättvist bemötande är den
primära principen även i situationer där det uppstår problem i en individs personliga liv. Var och en i en rättsstat ska
garanteras en jämlik, opartisk och lagenlig behandling av ärenden. Detta är kärnan och en central princip i rättsstaten.

Bli inte ensam med dina problem

Vet du vad som händer om din förmåga att bevaka dina intressen eller sköta dina egna ärenden försämras till exempel på
grund av en svår sjukdom eller hög ålder? Vet du var du får sakkunnig hjälp för ditt rättsliga problem, ett rättegångsbiträde
eller hjälp med att upprätta ett dokument? Vet du vad som händer om skulder inte betalas eller om avtalade förpliktelser
inte sköts? Och vad gör man i situationer när penningärenden får ett minustecken och det börjar kännas som att man inte
klarar av skulderna och vardagen?

Allmän intressebevakning.

En intressebevakare eller en intressebevakningsfullmäktige kan behövas när en persons mentala förmåga har försvagats
på grund av till exempel en svår sjukdom eller hög ålder så att han eller hon inte kan bevaka sina intressen eller sköta
sina ärenden. Intressebevakaren utses av magistraten eller domstolen. Intressebevakaren kan vara en privatperson, till
exempel en anhörig eller annan närstående. Magistraten eller tingsrätten kan även utse en allmän intressebevakare för
personen. Vanligtvis är den allmänna intressebevakaren en statstjänsteman som arbetar vid intressebevakningsbyråerna.
Inom vissa områden kan även en allmän intressebevakare anställd av en producent av köptjänster fungera som allmän
intressebevakare. En intressebevakningsfullmäktige är alltid en privatperson och han eller hon bevakar personens
intressen i de fall fullmaktsgivare på förhand har upprättat en intressebevakningsfullmakt med tanke på att
funktionsförmågan kan försämras.

Offentlig rättshjälp

Vid en rättegång behöver man ofta anlita ett lagkunnigt biträde, likaså vid förlikningsförhandlingar och vid upprättandet av
olika slags handlingar. Rättshjälpen innebär att en medborgare kan få ett biträde som hjälper till i en rättslig angelägenhet
och att biträdet helt eller delvis bekostas med statens medel. Rättshjälpen omfattar alla slags rättsliga angelägenheter. I
rättegångsärenden erbjuds rättshjälp av de offentliga rättsbiträdena, advokater och andra jurister och i övriga
angelägenheter av de offentliga rättsbiträdena. De offentliga rättsbiträdena arbetar vid de statliga rättshjälpsbyråerna.
Byråerna finns i allmänhet på samma orter som tingsrätterna. Rättshjälp beviljas inte företag eller organisationer eller om
sökanden har en rättsskyddsförsäkring som kan användas för att ersätta kostnaderna i saken.

Ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivningen erbjuder privata personer rådgivning i ekonomifrågor och skulder och i planering av den
ekonomiska hushållningen samt hjälper att ta reda på olika alternativa lösningar och i att skriva ansökningar.



Utsökning

Utsökning är verkställande av försummad förpliktelse. Det är oftast frågan om indrivning av penningfordringar. Riktigheten
i borgenärens fordran undersöks vid en rättegång och man bestämmer om gäldenärens betalningsskyldighet. Om
domstolens dom inte iakttas frivilligt, verkställs den på borgenärens ansökan genom utsökning.
Vissa offentligrättsliga fordringar, till exempel skatter och vissa försäkringspremier, kan drivas in utan domstolsbeslut.
Även straffrättsliga penningpåföljder, som böter och ordningsbot, indrivs genom utsökning. Dessutom skall
utsökningsmyndigheterna verkställa beslut som gäller vräkning, beslag enligt domstolsbeslut samt beslut som gäller
vårdnaden om barn och umgängesrätt. Utsökningsmyndighetens uppgift är att se till både gäldenärens och borgenärens
intresse.
Utmätningsmyndigheterna strävar efter att gäldenären skall betala sina skulder frivilligt genom betalningsuppmaning. Om
betalning inte sker frivilligt, görs en utmätning av lön, pension, inkomst av näringsverksamhet eller egendom. Den utmätta
egendomen kan säljas.

Inom området verkar dessutom andra viktiga intressentgrupper och medborgarorganisationer som erbjuder rådgivning.
Genom samspel blir situationerna tydligare och målet är alltid att komma framåt i livet.

Målet är att hitta hjälp i tid

På evenemangen vill vi föra fram att man inte ska bli ensam med problemen, utan genast försöka finna en lösning, innan
de blir större. Det finns hjälp att få, och man bör ta tag i saker i ett så tidigt skede som möjligt.
På evenemangen i oktober-november får vi lyssna på presentationer och diskutera allting som man undrar över kring
temat. Målet med evenemangen är att öka öppenheten i frågor som rör rättshjälp, intressebevakning, ekonomi- och
skuldrådgivning samt utmätning och att uppmuntra till att söka lösningar och råd i svåra situationer.

Dessutom uppmuntras lokala aktörer att via evenemangen skapa nätverk för ett närmare samarbete.
För att fira jubileumsåret vill vi också på evenemangen föra fram budskapet om att hundraåriga Finland är en västerländsk
rättsstat. Vårt land är en del av den europeiska rättsstatsfamiljen, där rättigheterna tillgodoses enligt reglering och vid
behov också över gränser. Även våra myndigheter samarbetar över gränserna med myndigheter och aktörer i andra
länder och den internationella verksamheten syns redan på ett praktiskt plan.

Evenemangsinformationen uppdateras på https://om.fi/ allt eftersom de preciseras

Mer information om bland annat utmätning, rättshjälp och intressebevakning på https://oikeus.fi/sv/
Bifogat hittar du aktuell evenemangsinformation.

Utsökningsmyndigheterna ansvarar för evenemangens arrangemang och fungerar även som kontaktpersoner.

Evenemangen arrangeras tillsammans med den allmänna intressebevakningen, den offentliga rättshjälpen,
ekonomi- och skuldrådgivningen och andra aktörer, beroende på ort.

Södra Finland rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Helsingfors, östra och mellersta Nylands samt västra Nylands utsökningsverk, Helsingfors 25.10.2107, klockslaget
fastställs, Europasalen, Malmgatan 16, 00100 Helsingfors, Kontaktperson ledande häradsfogde Visa Kallio, tfn 029 56
22600

Västra Nylands utsökningsverk,
Evenemang i skolor och läroinrättningar under året. Kontaktperson ledande häradsfogde Ari Ranta, tfn 029 56 21100

Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Mellersta Österbotten och Österbotten utsökningsverk
Vasa 25.10.2018
Polishuset i Vasa, kl. 10.00 - 14.00
Kontaktperson för media, häradsfogde Annika Björkqvist, tfn. 029 56 26855

Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt.

Egentliga Finlands utsökningsverk
Åbo 25.10.2017
Hansakvarteret kl. 11.00 - 14.00
Kontaktpersoner för media, häradsfogde Silja Fonsén och ledande häradsfogde Olli Sippola
tfn. 029 56 26400


