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PUHEENJOHTAJAN VUOSIKATSAUSPUHEENJOHTAJAN VUOSIKATSAUS

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ensimmäinen ja erittäin työntäyteinen toi-
mintavuosi 2013 saatiin tuloksekkaasti päätökseen. Lupahakemuksia oikeuden-
käyntiavustajan tehtävään saapui suurin piirtein ennakoitu määrä, yhteensä 1153, 
niistä 979 ratkaistiin vuoden 2013 aikana. Tätä kirjoitettaessa toukokuussa 2014 
lupia on myönnetty yhteensä 1246, voimassa olevia lupia on 1228.

Lautakunnan työskentely alkoi kuitenkin jo vuonna 2012 sen jälkeen, kun jäsenet 
oli asetettu tehtäväänsä. Lautakunta piti 26.6.2012 ensimmäisen järjestäytymisko-
kouksensa, jossa keskusteltiin alustavasti toiminnan aloittamiseen liittyvistä kii-
reellisimmistä toimenpiteistä ja aikatauluista sekä laitettiin lautakunnan sihteerin 
virka haettavaksi. Loppuvuoden 2012 aikana pidettiin vielä viisi valmistelevaa 
kokousta. 

Kiireisimpänä tehtävänä oli tietenkin luoda lautakunnalle asianhallintajärjestelmä, 
johon kirjataan saapuneet asiat, hakijaa, asian käsittelyn vaiheita, ratkaisua, muu-
toksenhakua ja lainvoimaisuutta koskevat tiedot. Sen lisäksi järjestelmästä tuli 
saada tarpeelliset tilastotiedot. Asianhallintajärjestelmän yhteyteen luotiin myös 
oikeudenkäyntiavustajaluettelo. Tietosuojavaltuutetun suosituksesta päädyttiin 
siihen, että luettelosta saa tiedon oikeudenkäyntiavustajan luvan voimassaolosta 
yksilöidyn nimihaun perusteella (samoin toimii Valviran ylläpitämä terveyden-
huollon ammattihenkilöiden tietopalvelurekisteri eli ns. JulkiTerhikki 
-tietokanta). Rekisteristä ei siis saa luetteloa kaikista luvan saaneista oikeuden-
käyntiavustajista. Pelkkään nimihakuun päädyttiin myös sillä perusteella, että ei 
katsottu kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta olevan perusteltua, että asianajoa 
harjoittavista tahoista vain luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat olisi luetteloitu 
oikeusministeriön ylläpitämillä sivustoilla. Tätä kirjoitettaessa luvan saaneet oi-
keudenkäyntiavustajat ovat järjestäytyneet ja perustaneet yhdistyksen, jonka puit-
teissa he voinevat markkinoida jäsentensä toimintaa.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta olisi katsonut tarpeelliseksi luoda asianhallin-
tajärjestelmään muun muassa sellaisen toiminnon, että luvan saaneiden oikeuden-
käyntiavustajien nimilista yhteystietoineen olisi saatu järjestelmästä esimerkiksi 
tuomiopiireittäin ja että järjestelmään olisi voitu tilastoida tiedot vaikkapa siitä, 
toimivatko luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat yksityisyrittäjinä vai asianajo-
toimiston palveluksessa. Tämä järjestelmä olisi palvellut esimerkiksi tuomioistui-
mia niiden tarvitessa tuomiopiirinsä lupalakimiesten yhteystietoja. Valitettavasti 
myönnetyt resurssit eivät riittäneet tällaiseen asianhallintajärjestelmään.

Perustamistoimiin kuuluivat myös internet-sivustojen sekä hakemusohjeiden ja 
-lomakkeen laatiminen, asiakirjapohjien luominen, työjärjestyksen ja arkiston-
muodostussuunnitelman laatiminen sekä hakemus- ja valvontamaksujen laskutus-
järjestelmän luominen, mikä sittemmin toteutettiin sähköisen laskutuksen pilotti-
hankkeena. Ensimmäisen toimintavuoden aikana myös tiedottaminen uudesta jär-
jestelmästä ja hakijoiden neuvonta on ollut keskeisellä sijalla.

Internetin ohjeet hakemuksen täyttämisestä pyrittiin tekemään mahdollisimman 
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selkeiksi. Yllättävän monet hakijat eivät vaivautuneet lukemaan ohjeita lupaa var-
ten tarvittavista selvityksistä, mikä johti lukuisiin täydennyspyyntöihin. Osa haki-
joista myös katsoi, että kelpoisuusedellytysten selvittäminen kuuluu lautakunnal-
le. Käsittelyajat pitkittyivät monen kohdalla täydennystä odotettaessa.  

Lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen voidaan myöntää 
vain henkilölle, joka on rehellinen ja joka ei ole ilmeisen sopimaton tähän tehtä-
vään. Henkilön sopimattomuuden täytyy olla ilmeistä, jotta lupa voidaan tällä pe-
rusteella evätä. Hallituksen esityksen mukaan kyseeseen saattaa tulla esimerkiksi 
päihde- tai mielenterveysongelma, joka estää tehtävän asianmukaisen hoidon. 
Tällaisia seikkoja voivat olla myös ylivelkaisuus ja tuomioistuinten määräämät 
esiintymiskiellot. 

Lautakunnalla ei ole mahdollisuuksia viran puolesta tehdä tai teettää selvityksiä 
edellä mainituista seikoista. Joissakin tapauksissa hakija itse kertoi tällaisista on-
gelmistaan. Joissakin tapauksissa yksittäiset tuomioistuimet ilmoittivat lautakun-
nalle näkemyksistään jonkun hakijan puutteellisesta osaamisesta. Yksittäiset il-
moitukset kuitenkin hyvin harvoin voivat johtaa luvan epäämiseen, sillä kynnys 
”ilmeisen sopimattomaksi” arvioimiseen on varsin korkea. 

Lain kärki tuleekin olemaan luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvon-
nassa. Esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:n nojalla annetuista 
esiintymiskielloista on ilmoitettava valvontalautakunnalle, mikä ilmoitus aina 
käynnistää valvonta-asian. Tuomioistuimet voivat muutoinkin havaitessaan avus-
tajan menettelevän velvollisuuksiensa vastaisesti ilmoittaa asian valvontalauta-
kunnan käsiteltäväksi. Tuomioistuimilla on siten asiakkaiden ja muiden tahojen 
ohella merkittävä rooli luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonnassa.

Lautakunta onnistui tehtävässään erinomaisesti ottaen erityisesti huomioon sen, 
että hakemusten ruuhkahuippu osui siirtymäsäännöksistä johtuen odotetusti syys-
kuulle 2013, jolloin hakemuksia jätettiin 634. Lähes kaikki hakemukset saatiin 
ratkaistua vuoden 2013 ja tammikuun 2014 aikana. Nähtäväksi jää, kuinka paljon 
valvonta-asioita luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tullaan saattamaan tu-
levaisuudessa vireille valvontalautakunnassa. Näistä vakavimpiin seuraamuksiin 
(seuraamusmaksu tai luvan peruuttaminen) mahdollisesti johtavat tapaukset tule-
vat valvontalautakunnan esityksestä oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkais-
taviksi. 

Kiitän lämpimästi oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäseniä ja varajäseniä ah-
kerasta, sitoutuneesta ja vastuullisesta työstä. Sananmukaisesti olette urakoineet 
sivutoimisessa tehtävässänne. Kaikkein suurin kiitos kuuluu kuitenkin lautakun-
nan lakimiessihteerille ja osastosihteerille, jotka ovat rakentaneet meille toimivan 
”viraston” ja myös urakoineet ruuhkan purkamiseksi. Lupalakimiesjärjestelmä ei 
ole ollut kaikkien hakijoiden mieleen, siitä kritiikistä olette jaksaneet ottaa vas-
taan suurimman osan. 

Rovaniemellä, toukokuussa 2014

Marianne Wagner-Prenner
oikeudenkäyntiavustajalautakunnan puheenjohtaja
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ORDFÖRANDES ÖVERSIKTORDFÖRANDES ÖVERSIKT

Rättegångsbiträdesnämndens första verksamhetsår var mycket arbetsfyllt men re-
sultatrikt. Till nämnden inkom under år 2013 enligt förväntningarna totalt 1153 
tillståndsansökningar, och 979 av dessa avgjordes före slutet av året. Nu i maj 
2014 är det totala antalet beviljade tillstånd 1246, och för närvarande finns det 
1228 personer med ett giltigt tillstånd.

Nämnden inledde sitt arbete dock redan år 2012 efter att dess medlemmar hade 
utsetts och det konstituerande mötet ordnades den 26 juni 2012. Vid detta möte 
diskuterades de förberedande åtgärderna för att inleda verksamheten och tidspla-
nen för genomförandet av dessa åtgärder. Därtill utlystes uppgiften som rät-
tegångsbiträdesnämndens sekreterare. Före slutet av år 2012 ordnade nämnden yt-
terligare fem beredningsmöten. 

Den mest brådskande uppgiften var naturligtvis att skapa ett ärendehanteringssys-
tem för registrering av uppgifterna om de inkomna ärendena, sökandena, behand-
lingsskedena, avgörandena, ändringssökande och lagakraftvunna beslut. Systemet 
skulle också kunna användas för att få nödvändiga statistiska uppgifter. I ärende-
hanteringssystemet skapades även ett register över rättegångsbiträden. I enlighet 
med dataombudsmannens rekommendation fungerar registret så att man genom 
att söka med ett enskilt rättegångsbiträdes namn kan få uppgift om denna person 
har ett giltigt tillstånd (på samma sätt fungerar den offentliga informationstjänsten 
om yrkesutbildade personer inom hälsovården, dvs. Terhikki-databasen, som upp-
rätthålls av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården). Ur registret 
kan alltså inte fås en förteckning över alla rättegångsbiträden med tillstånd. Det 
ansågs att det ur en konkurrensrättslig synvinkel inte skulle ha varit motiverat att 
på en webbplats som upprätthålls av justitieministeriet ha en förteckning över rät-
tegångsbiträden med tillstånd men inte över andra instanser som idkar advokat-
verksamhet. I dagens läge har rättegångsbiträdena med tillstånd organiserat sig 
genom att bilda en förening, och inom ramen för föreningsverksamheten har de 
möjlighet att marknadsföra sin verksamhet.

Enligt rättegångsbiträdesnämnden skulle det i ärendehanteringssystemet ha be-
hövts bland annat en funktion med vilken man ur systemet skulle ha fått en för-
teckning över rättegångsbiträden samt deras kontaktuppgifter till exempel enligt 
domkrets och att man i systemet skulle ha kunnat föra in uppgift t.ex. om rät-
tegångsbiträdet med tillstånd är verksam som privatföretagare eller anställd vid en 
advokatbyrå. Exempelvis domstolarna skulle ha kunnat utnyttja denna funktion 
för att söka rättegångsbiträden med tillstånd inom en viss domkrets. Tyvärr var 
det dock inte möjligt att bygga upp ett sådant system med de resurser som anvisa-
des för detta ändamål.

Till de förberedande åtgärderna hörde också att skapa en webbplats, att utarbeta 
ansökningsanvisningar och en ansökningsblankett, att fastställa nämndens arbet-
sordning och en arkivbildningsplan samt att skapa ett faktureringssystem för an-
söknings- och tillsynsavgifterna. Det sistnämnda genomfördes som ett försök med 
e-fakturering. Under det första verksamhetsåret bestod en stor del av verksamhe-
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ten dessutom av att sprida information om det nya systemet och av rådgivning till 
sökandena.

Det strävades efter att ge så tydliga anvisningar som möjligt på webben om hur 
ansökningsblanketten ska fyllas i. Förvånansvärt många av sökandena hade dock 
inte läst anvisningarna som gällde de utredningar som krävs för tillståndet och 
detta ledde till att man i många fall var tvungen att begära sökandena komplettera 
sina ansökningar. En del av sökandena ansåg också att utredningen av om behö-
righetsvillkoren uppfylls hör till nämndens uppgifter. I många fall drogs behand-
lingstiden ut på grund av att man väntade på kompletteringar.  

Tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde kan endast 
beviljas en person som är redbar och inte uppenbart olämplig för uppdraget. Det 
måste vara uppenbart att personen i fråga inte är lämplig för uppgiften för att an-
sökan om tillstånd ska kunna avslås på denna grund. Enligt regeringspropositio-
nen som gäller detta kan till exempel missbruksproblem eller mentala problem 
förhindra en ändamålsenlig skötsel av uppdraget. Andra sådana omständigheter 
kan vara överskuldsättning och domstolsbeslut om förbud att uppträda. 

Nämnden har inte möjlighet att på tjänstens vägnar göra eller låta göra utrednin-
gar om ovan nämnda omständigheter. I vissa fall har sökanden själv berättat om 
sina problem. I andra fall har domstolarna anmält till nämnden att en viss sökande 
enligt deras erfarenhet har bristfällig kompetens. Enskilda meddelanden kan dock 
ytterst sällan leda till att tillstånd inte beviljas, eftersom tröskeln för att någon be-
döms vara "uppenbart olämplig för uppdraget" är mycket hög. 

Tyngdpunkten i tillämpningen av lagen ligger således på tillsynen av rättegångs-
biträdenas verksamhet. Till exempel ett domstolsbeslut om förbud att uppträda 
som utfärdats med stöd av 15 kap. 10 a § i rättegångsbalken ska alltid anmälas till 
tillsynsnämnden och denna anmälan inleder alltid ett tillsynsärende. Domstolarna 
kan också annars göra en anmälan till tillsynsnämnden om de upptäcker att ett 
biträde handlar i strid med sina skyldigheter. Domstolarna har därmed vid sidan 
om rättegångsbiträdenas klienter och andra instanser en betydande roll i tillsynen 
över rättegångsbiträdenas verksamhet.

Nämnden skötte sina uppgifter utmärkt, i synnerhet med tanke på att det största 
antalet ansökningar till följd av övergångsbestämmelserna inkom i september 
2013, då totalt 634 ansökningar lämnades in. Nästan alla ansökningar avgjordes 
före slutet av år 2013 och under januari 2014. Det återstår att se hur många till-
synsärenden beträffande rättegångsbiträdenas verksamhet som kommer att inle-
das i tillsynsnämnden. De fall som eventuellt leder till de allvarligaste påföljderna 
(återkallande av tillstånd eller påförande av påföljdsavgift) behandlas på frams-
tällning av tillsynsnämnden av rättegångsbiträdesnämnden.   

Jag vill varmt tacka rättegångsbiträdesnämndens medlemmar och deras ersättare 
för ett flitigt, engagerat och ansvarsfullt arbete. Ni har arbetat hårt i er bisyssla. 
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Det största tacket går dock till nämndens juristsekreterare och avdelningssekrete-
rare, som tillsammans har byggt upp ett fungerande "ämbetsverk" och arbetat 
energiskt för att upplösa anhopningen av ärendena. Alla av sökandena har inte 
heller varit så nöjda med det nya tillståndssystemet, och det är ni som har fått ta 
emot största delen av de kritiska kommentarerna. 

I Rovaniemi, maj 2014

Marianne Wagner-Prenner
ordförande för rättegångsbiträdesnämnden
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OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNTAOIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNTA
 JA SEN TEHTÄVÄT JA SEN TEHTÄVÄT

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta aloitti ensimmäisen toimikautensa 1.1.2013. 
Lautakunnan toimintaa ja lupamenettelyä sääntelee laki luvan saaneista oikeuden-
käyntiavustajista (715/2011).

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi tuomari hovioikeuksista, 
yksi tuomari hallinto-oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksi tuomari käräjä-
oikeuksista sekä yksi oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava jäsen. 
Vuoden 2015 alusta jäseneksi valitaan ensimmäistä kertaa myös yksi luvan saanut 
oikeudenkäyntiavustaja. 

Riippumattoman, valtakunnallisen oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tehtävänä 
on

– myöntää luvat oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen
– päättää luvan peruuttamisesta
– ratkaista valvontalautakunnan sille esittämät seuraamusmaksun 

määräämistä ja luvan peruuttamista koskevat valvonta-asiat. 

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on tehtävissään oikeuskanslerin, asianajaja-
liiton yhteydessä toimivan riippumattoman valvontalautakunnan ja oikeuden-
käyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen. Valvontalautakunta käsittelee niin 
asianajajaa, julkista oikeusavustajaa kuin myös luvan saanutta oikeudenkäynti-
avustajaa koskevat valvonta-asiat. Jos luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on 
menetellyt säädettyjen eettisten sääntöjen vastaisesti, hänelle määrätään kurinpi-
dollisena seuraamuksena huomautus, varoitus, seuraamusmaksu tai hänen lupansa 
peruutetaan. Mikäli valvontalautakunta päätyy seuraamusmaksun määräämiseen 
taikka luvan peruuttamiseen, se tekee siitä esityksen oikeudenkäyntiavustajalauta-
kunnalle.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan päätöksistä voi valittaa Helsingin hovioikeu-
teen. Tieto luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan nimestä, kotipaikasta ja luvan 
myöntämisen päivämäärästä merkitään oikeudenkäyntiavustajalautakunnan pitä-
mään julkiseen luetteloon, josta tiedot ovat kaikkien saatavilla.

Hallituksen esityksen 318/2010 vp yleisperusteluissa on todettu, että oikeuden-
käynnin tulee johtaa oikeaan lopputulokseen oikeudenmukaisessa menettelyssä, 
nopeasti ja edullisesti. Asianosaisten asiaa ajavien oikeudenkäyntiasiamiesten 
ammattitaidolla ja työn laadulla on tärkeä merkitys pyrittäessä näihin tavoitteisiin. 
Ammattitaito sisältää paitsi tiedollisen ja taidollisen pätevyyden myös korkea-
luokkaisen ammattietiikan. Tehtävänsä osaava ja eettisesti korkeatasoinen asia-
mies toteuttaa päämiehensä oikeusturvaa ja edistää samalla muiden asianosaisten 
oikeusturvan toteutumista.

Aikaisemmin oikeudenkäyntiasiamiesten valvonta riippui siitä, oliko asiamies 
asianajaja tai julkinen oikeusavustaja tai muu lakimies. Asianajajaliiton yhteydes-
sä toiminut valvontalautakunta valvoi ainoastaan asianajajien ja julkisten oikeus-
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avustajien toimintaa. Muita lakimiehiä koski ainoastaan tuomioistuinten suoritta-
ma valvonta esiintymiskieltojen muodossa. Tämä valvonta oli varsin tehotonta ja 
hajanaista. Lisäksi epäasianmukaisesti toimineen oikeudenkäyntiasiamiehen toi-
mintaa ei voitu lopettaa, ei myöskään asianajajaliitosta erotetun asianajajan tai 
julkisen oikeudenkäyntiavustajan. Vaikka asiamies/avustaja olisi syyllistynyt 
merkittäviin väärinkäytöksiin, hän kykeni edelleen jatkamaan toimintaansa. 

Lupajärjestelmässä voidaan ennen luvan myöntämistä kontrolloida kelpoisuuseh-
tojen täyttyminen. Toisaalta myönnetty lupa voidaan tarvittaessa peruuttaa. Lu-
paan on liitetty velvollisuus ammattieettisten sääntöjen noudattamiseen ja velvol-
lisuuksien valvonta. 

Hallituksen esityksessä on kuitenkin katsottu, että kelpoisuusvaatimuksia ei tule 
tiukentaa liikaa. Sääntelyn pitää olla oikeassa suhteessa tavoitteeseen, toisin sa-
noen oikeusturvan toteutumiseen ja asianmukaiseen oikeudenhoitoon nähden. 
Liian kireät kelpoisuusehdot vaikeuttaisivat alalle pääsyä ja vähentäisivät kilpai-
lua sekä siten nostaisivat oikeudenkäyntien kustannuksia entisestään. 
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OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNNAN JÄSENETOIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNNAN JÄSENET
JA VARAJÄSENET JA VARAJÄSENET 

JÄSENET VARAJÄSENET

puheenjohtaja 
hovioikeudenlaamanni hovioikeudenlaamanni
Marianne Wagner-Prenner Robert Liljenfeldt
Rovaniemen hovioikeus Vaasan hovioikeus, 

13.12.2012 asti

hovioikeudenneuvos
Antti Vaittinen
Vaasan hovioikeus, 
1.1.2013 alkaen

varapuheenjohtaja
ylituomari hallinto-oikeustuomari
Liisa Talvitie Hannele Sarell
Vaasan hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus 

käräjätuomari käräjätuomari 
Marja Virtanen Pekka Päivänsalo
Pirkanmaan käräjäoikeus Helsingin käräjäoikeus

professori professori
Pekka Viljanen Johanna Niemi
Turun yliopisto Helsingin yliopisto

Lautakunnan sihteerinä on 1.1.2013 alkaen toiminut varatuomari Riikka Meroma.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi tuomari hovioikeuksista, 
yksi tuomari hallinto-oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksi tuomari käräjä-
oikeuksista, yksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja sekä yksi oikeustieteellistä 
tutkimusta ja opetusta edustava jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen va-
rajäsen. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtioneuvosto asetti 14.6.2012 oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäsenet ja va-
rajäsenet ensimmäiseksi, poikkeukselliseksi 2-vuotiskaudeksi 1.1.2013 – 
31.12.2014. 

1.1.2015 lukien jäsenet ja varajäsenet tullaan asettamaan säännönmukaiseksi 5-
vuotiskaudeksi. Tällöin lautakuntaan asetetaan ensimmäisen kerran myös  luvan 
saanut oikeudenkäyntiavustaja. 
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LAUTAKUNNAN HENKILÖKUNTA, TOIMITILAT LAUTAKUNNAN HENKILÖKUNTA, TOIMITILAT 
JA YHTEYSTIEDOTJA YHTEYSTIEDOT

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan päätoimisen henkilökunnan 
muodostivat:

lautakunnan sihteeri, varatuomari Heidi Viitala 1.9. - 31.12.2012 ja 
lautakunnan sihteeri, varatuomari Riikka Meroma 1.1.2013 -
osastosihteeri Hanne Sarimo 1.1.2013 alkaen (virkavapaalla 28.9.2013 lukien) ja 
osastosihteeri Maarit Hellgren sijaisena 16.9.2013 -. 

Lautakunta toimii oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston kanssa 
yhteisissä tiloissa osoitteessa Mannerheimintie 4, Helsinki. 

Yhteystiedot:

Postiosoite:
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri Riikka Meroma
p. 029 5643410, 050 3428238
riikka.meroma@om.fi

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan osastosihteeri Maarit Hellgren
p. 029 5643411, 050 4002528
maarit.hellgren@om.fi

Hakemusohjeet ja -lomake:

http://www.oikeus.fi/fi/

Oikeudenkäyntiavustajaluettelo:

https://asiointi.oikeus.fi/
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TILASTOTIETOJATILASTOTIETOJA

Kokoukset Kokoukset 

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia. Lautakunnan ko-
kouksia on pidetty keskimäärin kerran kuukaudessa elokuuhun 2013 saakka ja tä-
män jälkeen lautakunta on kokoontunut kaksi kertaa kuukaudessa. Vuonna 2013 
kokouksia pidettiin yhteensä 13. 

Saapuneet asiatSaapuneet asiat

Vuonna 2013 oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan saapui 1154 hakemusta, joista 
1153 koski luvan myöntämistä ja yksi luvan peruuttamista.  Hakemusten jättämi-
nen painottui voimakkaasti syyskuulle eli siirtymäsäännöksessä asetetun määrä-
ajan päättymisen ajankohtaan. Syyskuun loppuun mennessä hakemuksensa jättä-
nyt oli kelpoinen toimimaan oikeudenkäyntiavustajana siihen saakka, kunnes hä-
nen hakemuksensa oli lainvoimaisesti ratkaistu. 

Hakemukset vuonna 2013, yhteensä 1154
tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu
47 32 23 38 24 32

heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
38 114 634 63 46 63

    

RatkaisutRatkaisut

Saapuneista asioista ratkaistiin vuoden 2013 aikana 979 asiaa. Lupahakemuksista 
hyväksyttiin 969, hylättiin 4, hakija peruutti hakemuksensa 5 tapauksessa ja yksi 
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja haki lupansa peruuttamista.

Yksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja hyväksyttiin asianajajayhdistyksen 
jäseneksi, jolloin lupa raukeaa suoraan lain nojalla. 

Vuonna 2013 lupa myönnettiin 616 miehelle (64%) ja 353 naiselle (36%). 

Vuonna 2013 siis hylättiin neljä hakemusta. Hakemuksen hylkäämisen perusteena 
oli yhdessä tapauksessa riittämätön tutkinto, yhdessä tapauksessa erottaminen 
asianajajayhdistyksestä alle kolme vuotta aiemmin sekä kahdessa tapauksessa ri-
kostuomio sellaisesta rikoksesta, joka osoitti hakijan olevan sopimaton toimimaan 
oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissä. 
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MuutoksenhakuMuutoksenhaku

Kaikki neljä hakijaa, joiden hakemus hylättiin, valittivat päätöksestään Helsingin 
hovioikeuteen. Yhdessä tapauksessa Helsingin hovioikeus on antanut ratkaisunsa 
alkuvuodesta 2014. Hovioikeus ei muuttanut lautakunnan ratkaisua. 
Ratkaisuja muista valituksista ei vielä tätä kirjoitettaessa ole annettu. 

KäsittelyajatKäsittelyajat

Hyväksyttyjen hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 50 päivää, hy-
lättyjen 97 päivää. Käsittelyaikaan on vaikuttanut pidentävästi se, että lukuisiin 
hakemuksiin on jouduttu pyytämään täydennystä.

Valvonta-asiatValvonta-asiat

Ensimmäisen toimintavuoden aikana valvontalautakuntaan tehtiin luvan saaneista 
oikeudenkäyntiavustajista yhteensä viisi kantelua. Näistä yksi jätettiin tutkittavak-
si ottamatta. Muut kantelut olivat vielä vireillä vuoden 2013 päättyessä.

MaksutMaksut

Hakijat ovat velvollisia suorittamaan hakemuksen käsittelystä 350 euron hake-
musmaksun. Sen lisäksi luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan on suoritettava 
vuosittain valvontamaksu, joka vuonna 2013 oli 350 euroa. Maksetuista valvonta-
maksuista oikeudenkäyntiavustajalautakunta on velvollinen vuosittain tilittämään 
2/3 asianajajayhdistykselle eli Suomen Asianajajaliitolle.
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JÄSENEN MIETTEITÄ ENSIMMÄISESTÄ JÄSENEN MIETTEITÄ ENSIMMÄISESTÄ 
TOIMINTAVUODESTATOIMINTAVUODESTA

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ensimmäinen varsinainen toimintavuosi on 
takana. Lautakunnalle tuli 1154 hakemusta. Luvan saaneista oikeudenkäyntiavus-
tajista annetun lain (LSOL; 715/2011) säätämiseen johtaneessa hallituksen esityk-
sessä (HE 318/2010 vp) arvioitiin, että hakemuksia tulisi noin 1000. Arvio osui 
siis varsin hyvin kohdalleen. Lautakunta myönsi 969 lupaa ja hylkäsi 4 hakemus-
ta. 

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on tähänastisen toimintansa aikana havainnut 
myös ongelmia, joita ei lakia säädettäessä ole ilmeisesti kyetty ennakoimaan. 
LSOL 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on 
muun ohessa hakijan rehellisyys. Pykälän 2 momentin mukaan rehellinen ei ole 
henkilö, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen vuoden aikana 
tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, joka osoittaa henkilön olevan sopimaton toimimaan oi-
keudenkäyntiasiamiehenä  tai -avustajana. Kohtuuttomilta ovat saattaneet vaikut-
taa tapaukset, joissa rikos on tehty jopa yli kymmenen vuotta sitten ja joissa haki-
ja on tuomiosta valittamalla tullut lykänneeksi sen lainvoimaiseksi tulemista niin, 
että lautakunnan on ollut pakko hylätä hakemus. 

Luvan myöntämisedellytyksiin kuuluva riittävä perehtyneisyys oikeudenkäynti-
asiamiehen ja -avustajan tehtävään puolestaan on osoittautunut ongelmalliseksi 
kahdellakin tavalla. LSOL 2 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan riittävä perehty-
neisyys on muiden ohessa henkilöllä, joka on suorittanut tuomioistuinharjoittelun. 
Voidaan perustellusti epäillä, onko tuomioistuinharjoittelun esimerkiksi 1960- tai 
1970-luvulla suorittaneella varatuomarilla, joka on toiminut koko työuransa ajan 
muunlaisissa tehtävissä, todella riittävät tiedot ja taidot nykypäivän oikeuden-
käyntiin. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnalla ei kuitenkaan ole tältä osin har-
kintavaltaa. Toisaalta taas niillä, jotka eivät onnistu pääsemään tuomioistuinhar-
joitteluun, on aikaisempaa pienemmät mahdollisuudet saavuttaa tarvittava pereh-
tyneisyys, koska esimerkiksi asianajotoimistossa työskentelevät avustavat laki-
miehet eivät voi enää esiintyä oikeudessa ilman lupaa. Suoran reitin riittävän pe-
rehtyneisyyden saavuttamiseen tarjoaa tosin asianajajatutkinnon suorittaminen jo 
opiskeluaikana, mutta sen kustannukset ovat melko korkeat. 

LSOL:n voimaantulo on merkinnyt myös muutosta siihen aiempaan käytäntöön, 
että Suomen Asianajajaliitosta erotettu asianajaja on voinut jatkaa toimintaansa 
lakiasiaintoimistosta käsin. Lain 2 §:n 3 momentin mukaan nimittäin henkilölle, 
joka on kurinpidollisena seuraamuksena erotettu Asianajajaliitosta, ei voida 
myöntää lupaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut erottamisesta. Kurinpidolli-
nen erottaminen on siten nykyisin tosiasiassa erittäin ankara seuraamus, koska se 
rajoittaa suuresti lakimiehen mahdollisuutta harjoittaa ammattiaan. 

Luvan myöntämiselle on edellä todetun mukaan yksiselitteisen ehdottomia estei-
tä, mutta muutoin oikeudenkäyntiavustajalautakunnan mahdollisuudet harkita ha-
kijan sopivuutta, joka sekin on luvan myöntämisen edellytys, ovat varsin rajalli-
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set. LSOL:n esitöiden mukaan henkilön sopimattomuuden oikeudenkäyntiasia-
miehen tai -avustajan tehtävään täytyisi olla ilmeistä, jotta lupa voitaisiin tällä pe-
rusteella evätä. Esimerkkeinä HE:ssä on mainittu päihde- tai mielenterveysongel-
ma, joka estäisi tehtävän asianmukaisen hoitamisen. Tällaisissa kysymyksissä 
lautakunta on pääasiassa hakijan itsensä esittämän selvityksen varassa. Näin ollen 
sopivuus tulee pääosin harkittavaksi vasta jälkikäteen luvan saaneesta oikeuden-
käyntiavustajasta mahdollisesti tehdyn kantelun perusteella.

LSOL:n myötä tullut keskeisin uudistus onkin se, että asianajajien lisäksi nyt 
myös muut oikeudenkäyntiasiamiehinä ja -avustajina toimivat lakimiehet ovat 
näissä tehtävissä valvonnan alaisia. Valvontaa suorittaa ensisijaisesti asianajajista 
annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitettu valvontalautakunta. Ankarimmista 
seuraamuksista eli luvan peruuttamisesta ja seuraamusmaksun määräämisestä 
päättää LSOL 12 §:n mukaan kuitenkin oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Asian 
käsittelee silti ensin valvontalautakunta, jonka katsottuaan luvan saaneen oikeu-
denkäyntiavustajan ansaitsevan menettelystään luvan peruuttamisen tai seuraa-
musmaksun, tulee saattaa asia oikeudenkäyntiavustajalautakunnan käsiteltäväksi 
ja ratkaistavaksi. Yhtään tällaista asiaa ei oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle 
sen ensimmäisenä toimintavuotena tullut. 

Kaikki ei silti ole sujunut aivan odotetusti. Jo hakemuksen tekeminen on tuottanut 
vaikeuksia yllättävän suurelle osalle hakijoista, mitä ei voida lukea yksinomaan 
lain syyksi. Hakemuslomakkeet ovat olleet usein puutteellisesti täytettyjä niin, 
että jopa noin puolelta hakijoista on jouduttu pyytämään täydentävää selvitystä, 
monilta jopa useaan kertaan. 

Joiltakin lakimiehiltä näyttää jääneen huomaamatta koko LSOL tai ainakin sen 
voimaantulosäännöksen 4 momentti. Jos LSOL:n voimaan tullessa eli 1.1.2013 
voimassa olleiden säännösten mukaan oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana 
toimimaan kelpoinen lakimies haki lupaa syyskuun 2013 loppuun mennessä, eikä 
hänen hakemustaan ollut vuoden 2013 loppuun mennessä lainvoimaisesti ratkais-
tu, hakija on tuon momentin mukaan kelpoinen jatkamaan toimintaansa siihen 
saakka, kunnes hänen hakemuksensa on lainvoimaistesti ratkaistu - ja tietysti siitä 
eteenpäinkin, mikäli hakemus hyväksytään. Hakemuksensa myöhemmin jättäneil-
le on voinut käydä niin, että he ovat menettäneet kelpoisuutensa vuoden 2014 
alusta lukien lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi. Kelpoisuuden menettämisen 
uhka on saanut jotkut kiirehtimään lautakunnan päätöstä tavalla, jota ei ole aina 
voinut toteuttaa. Hakijat eivät aina näytä tiedostaneen sitä tosiasiaa, että oikeu-
denkäyntiavustajalautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia, mistä johtuen lautakunta 
kokoontuu vain noin kerran kuukaudessa. 

Jossakin määrin on esiintynyt myös sellaisia väärinkäsityksiä, että oikeudenkäyn-
tiavustajalautakunta olisi luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien edunvalvon-
tajärjestö. Sitä se ei ole. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on lupa- ja valvonta-
viranomainen. 

Pekka Viljanen
rikos- ja prosessioikeuden professori
oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava oikeudenkäyntiavustajalauta-
kunnan jäsen
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VUOSI 2013 LAKIMIESSIHTEERIN VUOSI 2013 LAKIMIESSIHTEERIN 
NÄKÖKULMASTANÄKÖKULMASTA

Tammikuun ensimmäisenä arkipäivänä saavuin Mannerheimintielle toimistoon, 
jossa minua odotti tietokone, puhelin ja kaksi kynää. Pöydällä oli myös muutama 
lupahakemus, jotka oli jätetty jo reilusti vuoden 2012 puolella. Päivän postissa 
taisi tulla kaksi uutta hakemusta. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 
oli toista päivää voimassa. Lautakunta oli vuoden 2012 puolella valmistellut 
muun muassa asianhallintajärjestelmän, internetsivut sekä hakemuspohjan. Paljon 
tehtävää oli kuitenkin edessä, sillä mitään valmista toimintamallia "näin perustat-
te uuden viranomaisen" ei ole olemassa. 

Erilaisten yhteydenottojen ja tiedustelujen määrä uuteen järjestelmään ja lainsää-
däntöön liittyen oli alusta asti runsasta. Kyseessä oli ja on edelleen uusi lainsää-
dännöllinen tilanne, josta ei ole olemassa vielä oikeuskäytäntöä. Osalle kysyjistä 
on ollut vaikea ymmärtää sitä, että lautakunnan tehtävänä tai velvollisuutena ei 
ole antaa lainsäädännön soveltamiseen ehdottomia ohjeita ja että päätösvalta 
avustajaksi ilmoittautuneen, esimerkiksi työnantajansa asiaa ajavan juristin kel-
poisuudesta toimia asiamiehenä on aina tuomioistuimella. Paljon kriittisiä yhtey-
denottoja tuli myös siitä, miksi tällainen laki on ylipäätään säädetty. Loppuvuo-
desta yhteydenottojen määrää voisi kuvailla jo valtavaksi. Niitä tuli useita kym-
meniä päivässä sekä puhelimitse että sähköpostilla. Toimistoa pyöritettiin kuiten-
kin vain kahden ihmisen voimin. Erityistä huomiota kiinnitti myös se, että hake-
mukset olivat varsin puutteellisia ja niitä piti hyvin usein kehottaa täydentämään, 
vaikka hakemusohjeet oli laadittu erittäin yksityiskohtaisiksi ja selviksi. Onpa 
muutama hakija käyttänyt jopa avustajaa lupaa hakiessaan. 

Yhteydenottoja on tullut myös siitä syystä, että on ihmetelty, miksi jollekin tietyl-
le henkilölle on myönnetty lupa. Luvan myöntämisen edellytyksistä on säädetty 
lain 2 §:ssä. Hakijan täyttäessä luvan myöntämisen edellytykset, lupa oikeuden-
käyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen on myönnettävä hänelle. Lupaha-
kemuksen hylkääminen ei voi perustua tarkoituksenmukaisuusnäkökohtiin. Edel-
lä mainitusta syystä hakijaa, josta vaikkapa yhdellä taholla on huono kokemus oi-
keussalissa, ei voitane pelkästään sen perusteella katsoa ilmeisen sopimattomaksi 
oikeudenkäyntiavustajaksi. Hylättyjen hakemusten määrä on jäänyt vähäiseksi, 
mutta se ei kerro koko totuutta. Osa sellaisista henkilöistä, jotka ovat epäilleet ha-
kemuksensa menestymistä, on jättänyt sitä hakematta. 

Jossakin määrin epätietoisuutta on aiheuttanut myös se, ettei ole ymmärretty sitä, 
että lautakunta ei ole luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien edunvalvontajär-
jestö, vaan lupaviranomainen, joka ei toimi samoin toimintaperiaattein taikka pal-
veluntarjoajana kuten yksityinen yhdistys voi toimia ja toimintaansa jäsenmak-
suilla rahoittaa. Vuoden 2013 loppupuolella luvan saaneet oikeudenkäyntiavusta-
jat olivat perustamassa omaa edunvalvontaan keskittyvää yhdistystään. 
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Kulunut vuosi on ollut, jos ei nyt ainutlaatuinen niin ainakin harvinainen tilaisuus 
olla mukana perustamassa ja luomassa uutta viranomaista ja sen käytänteitä. Pal-
jon on vuoden aikana saatu aikaan ja suurin hakemusruuhka purettua. Tästä on 
mielenkiintoista jatkaa sivutoimisena oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihtee-
rinä siirtyessäni hoitamaan vakinaista virkaani Pirkanmaan käräjäoikeuteen. 

Riikka Meroma
oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 
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SAMMANFATTNINGSAMMANFATTNING

Rättegångsbiträdesnämnden inledde sin första mandatperiod den 1 januari 2013. 
Nämndens verksamhet och tillståndsförfarandet regleras i lagen om rättegångsbi-
träden med tillstånd (715/2011).

Till rättegångsbiträdesnämnden hör en domare från hovrätterna, en domare från 
förvaltningsdomstolarna eller specialdomstolarna, en domare från tingsrätterna 
samt en medlem som företräder den juridiska forskningen och undervisningen. 
Från och med ingången av år 2015 utses till medlem även ett rättegångsbiträde 
med tillstånd. 

Den oberoende riksomfattande rättegångsbiträdesnämnden har till uppgift att 
– bevilja tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och -biträde 
– bestämma om återkallande av tillstånd 
– behandla tillsynsnämndens framställningar om påförande av  

påföljdsavgift och återkallande av tillstånd 

Ett rättegångsbiträde med tillstånd står i sitt uppdrag under tillsyn av justitiekans-
lern, den tillsynsnämnd som är verksam i samband med advokatförbundet och rät-
tegångsbiträdesnämnden. Tillsynsnämnden behandlar tillsynsärenden som gäller 
såväl advokater, offentliga rättsbiträden som rättegångsbiträden med tillstånd. Om 
ett rättegångsbiträde med tillstånd har handlat i strid med de föreskrivna etiska 
reglerna, ska det bestämmas en disciplinär påföljd för honom eller henne. Påfölj-
den kan vara påförande av påföljdsavgift, varning, anmärkning eller återkallande 
av tillstånd. Om tillsynsnämnden som påföljd föreslår återkallande av tillstånd el-
ler påförande av påföljdsavgift, ska den göra en framställning om detta till rätte-
gångsbiträdesnämnden. 

Ändring i rättegångsbiträdesnämndens beslut kan sökas hos Helsingfors hovrätt. 
Namnen på och hemorterna av rättegångsbiträden med tillstånd samt datum då 
tillstånd beviljats antecknas i ett offentligt register som förs av rättegångsbiträdes-
nämnden. Dessa uppgifter är tillgängliga för alla.

Sammanträden Sammanträden 

Medlemmarna i rättegångsbiträdesnämnden har uppgiften som bisyssla. Fram till 
augusti 2013 sammanträdde nämnden i genomsnitt en gång i månaden och däref-
ter två gånger i månaden. År 2013 sammanträdde nämnden totalt 13 gånger. 

Inkomna ärendenInkomna ärenden

Till rättegångsbiträdesnämnden inkom år 2013 totalt 1154 ansökningar, varav 
1153 gällde beviljande av tillstånd och en återkallande av tillstånd. Största delen 
av ansökningarna lämnades in i september, dvs. strax före utgången av tidsfristen 
som anges övergångsbestämmelsen. Om ansökan om ett tillstånd har lämnats in 
senast den 30 september 2013, är man behörig att vara verksam som rättegångsbi-
träde till dess att ansökan har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. 
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Ansökningar år 2013, totalt 1154
januari februari mars april maj juni
47 32 23 38 24 32

juli augusti september oktober november december
38 114 634 63 46 63

BeslutBeslut

Av de inkomna ärenden avgjordes 979 under år 2013. Tillstånd beviljades till 
969 personer och fyra av ansökningarna avslogs. En av sökandena återkallade sin 
ansökan och ett rättegångsbiträde som beviljats tillstånd ansökte om återkallelse 
av tillståndet.

Ett rättegångsbiträde med tillstånd antogs som medlem i advokatföreningen, var-
vid tillståndet direkt med stöd av lagen upphörde att gälla.  

Av tillstånden beviljades 616 (64%) till män och 353 (36%) till kvinnor. 

År 2013 avslogs fyra ansökningar. Grunden för avslaget var i ett fall otillräcklig 
examen och i ett fall att sökanden hade uteslutits ur landets allmänna advokatföre-
ning för mindre än tre år sedan. I två fall var grunden att sökanden hade dömts till 
straff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som rättegångsombud 
och rättegångsbiträde. 

ÄndringssökandeÄndringssökande

Alla fyra sökanden vars ansökan hade avslagits sökte ändring i beslutet hos Hel-
singfors hovrätt. Helsingfors hovrätt har avgjort ett av dessa ärenden i början av 
år 2014. Hovrätten ändrade inte nämndens beslut. De andra besvären har inte 
ännu avgjorts.

BehandlingstiderBehandlingstider

Den genomsnittliga behandlingstiden var i sådana fall att ansökningen godkändes 
50 dagar och i sådana fall att den avslogs 97 dagar. I många fall har varit tvungen 
att begära sökanden komplettera sin ansökan, vilket har förlängt behandlingstider-
na.

TillsynsärendenTillsynsärenden

Under det första verksamhetsåret tog tillsynsnämnden emot fem klagomål som 
gällde rättegångsbiträden med tillstånd. Ett av dessa lämnades utan prövning. De 
andra var fortfarande anhängiga vid utgången av år 2013.

AvgifterAvgifter

Sökandena ska betala en ansökningsavgift på 350 euro för behandlingen av ansö-
kan. Därtill ska ett rättegångsbiträde med tillstånd betala en årlig tillsynsavgift. 
År 2013 var tillsynsavgiften 350 euro. Rättegångsbiträdesnämnden betalar årligen 
2/3 av de influtna tillsynsavgifterna till advokatföreningen, dvs. till Finlands Ad-
vokatförbund.



20

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan toimintakertomus            2013            Rättegångsbiträdesnämndens verksamhetsberättelse

RÄTTEGÅNGSBITRÄDESNÄMNDENS MEDLEMMAR, RÄTTEGÅNGSBITRÄDESNÄMNDENS MEDLEMMAR, 
ERSÄTTARE OCH  KONTAKTINFORMATIONERSÄTTARE OCH  KONTAKTINFORMATION

Medlemmar Ersättare

Ordförande Hovrättslagman
Hovrättslagman Robert Liljenfeldt
Marianne Wagner-Prenner Vasa hovrätt, till 13.12.2012
Rovaniemi hovrätt

Hovrättsrådet 
Antti Vaittinen 
Vasa hovrätt, från 1.1.2013

Vice ordförande Förvaltningsrättsdomare
Överdomare Hannele Sarell
Liisa Talvitie Åbo förvaltningsdomstol
Vasa förvaltningsdomstol

Tingsdomare Tingsdomare
Marja Virtanen Pekka Päivänsalo
Birkalands tingsrätt Helsingfors tingsrätt

Professor Professor
Pekka Viljanen Johanna Niemi
Åbo universitet Helsingfors universitet

Som nämndens sekreterare fungerade vicehäradshövding Riikka Meroma från och med 
1.1.2013.

Rättegångsbiträdesnämndens medlemmar är en domare från hovrätterna, en domare från 
förvaltningsdomstolarna eller specialdomstolarna, en domare från tingsrätterna,
ett rättegångsbiträde med tillstånd samt en medlem som företräder den juridiska forskningen 
och undervisningen. Varje medlem har en personlig ersättare. 

Statsrådet tillsatte den 14 juni 2012 den första rättegångsbiträdesnämnden. Medlemmarna 
och ersättarna utsågs undantagsvis för en 2-årsperiod 1.1.2013–31.12.2014. 

Från och med den 1 januari 2015 utses medlemmarna och deras ersättare för fem år i sänder.
Då utses till medlem även ett rättegångsbiträde med tillstånd.
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Kontaktuppgifter:

Postadress:
PB 25
00023 STATSRÅDET

Rättegångsbiträdesnämndens sekreterare Riikka Meroma,
tfn 029 5643410, 050 3428238
(riikka.meroma@om.fi)

Rättegångsbiträdesnämndens avdelningssekreterare Maarit Hellgren,
tfn 029 5643411, 050 4002528
maarit.hellgren@om.fi

Ansökningsanvisningar och -blanketten:

http://www.oikeus.fi/fi/

Register över rättegångsbiträden

https://asiointi.oikeus.fi/
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