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PUHEENJOHTAJAN VUOSIKATSAUSPUHEENJOHTAJAN VUOSIKATSAUS

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan toinen toimintavuosi 2014 alkoi rutiinin-
omaisemmin, joskin yhtä työntäyteisesti kuin aloitusvuosi. Ensimmäisen syksyn 
hakemusruuhka saatiin purettua heti tammikuun aikana. Hakemuksia saapui ker-
tomusvuonna yhteensä 374. Niistä lupahakemuksia oikeudenkäyntiavustajan teh-
täviin oli 339, luvan peruuttamishakemuksia 33 ja maksujen oikaisupyyntöjä 2. 
Lautakunta on työskennellyt varsin tuloksekkaasti, ratkaisuja annettiin 526. Lupa-
hakemuksista oikeudenkäyntiavustajan tehtäviin hyväksyttiin 471, hylättiin 13. 
Yleisimmät hylkäämisperusteet olivat ilmeinen sopimattomuus tehtävään aiem-
man rikostuomion tai ylivelkaantumisen perusteella. Tätä kirjoitettaessa touko-
kuussa 2015 lupia on myönnetty ajanjaksolla 1.1.2013 – 21.5.2015 yhteensä 
1561. Voimassa olevia lupia on tällä hetkellä 1 435.

Hylätyistä 13 hakemuksesta valitti kahdeksan hakijaa. Helsingin hovioikeus hyl-
käsi seitsemän valitusta ja hyväksyi yhden (HkiHO 13.11.2014/2159), jonka osal-
ta korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan. Kysymys on siitä, mikä merkitys lu-
paharkinnassa voidaan antaa sille, miten hakija on ennen luvan hakemista hoita-
nut tehtäviään (ammattitaito, huolellisuus).

Hyväksyttyjen hakemusten keskimääräinen vireilläoloaika oli 38 päivää, mitä 
voidaan pitää jopa ideaalituloksena ottaen huomioon, että kokouksia pidetään 
keskimäärin kerran kuukaudessa. Hylättyjen 13 hakemuksen keskimääräinen vi-
reilläoloaika oli noin 5 kuukautta, mikä johtuu tehdyistä täydennys- tai selvitys-
pyynnöistä ja niihin kohdistuneista määräaikojen lykkäyspyynnöistä. 

Kelpoisuusedellytyksistä riittävä perehtyneisyys tehtävään saavutetaan esimerkik-
si suorittamalla asianajajatutkinto tai tuomioistuinharjoittelu. Hakijoissa oli suh-
teellisen paljon sellaisia, jotka olivat työllistymismahdollisuuksiaan parantaak-
seen suorittaneet asianajajatutkinnon jo opiskeluaikanaan. Asianajajatutkinnon 
voi nimittäin suorittaa heti oikeustieteen notaaritutkinnon jälkeen. Näissä tapauk-
sissa hakijoista on siis osa suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon parhaim-
millaan vain muutamia viikkoja tai jopa muutamia päiviä ennen hakemuksensa 
jättämistä. Osa hakijoista taas oli suorittanut tutkintonsa jo vuosikymmeniä aikai-
semmin, esimerkiksi1960-luvulla, ja suorittanut tuolloin myös tuomioistuinhar-
joittelun. Hakemuksissaan he eivät tuoneet esille työhistoriaansa tuomioistuinhar-
joittelun jälkeen. Kun lupaedellytyksistä riittävä perehtyneisyys tehtäviin täyttyy 
lain mukaan esimerkiksi tuomioistuinharjoittelun suorittamisella, lautakunnalle ei 
jää enempää harkintavaltaa perehtyneisyyden osalta. Lupa on myönnettävä, vaik-
ka on mahdollista, ettei hakija ole tuomioistuinharjoittelunsa jälkeen toiminut 
lainkaan oikeudenkäynteihin liittyvissä tehtävissä. Tosiasiassa jää kysymyksen-
alaiseksi, täyttyykö riittävä perehtyneisyys tehtävään näiden hakijoiden osalta. 
Oikeudenkäyntiavustajalautakunnalla tulisi olla tämän suhteen harkintavaltaa ja 
siten mahdollisuus lisäselvityksen pyytämiseen myöhemmästä ammattitoiminnas-
ta, mikäli tuomioistuinharjoittelun suorittamisesta on kulunut aikaa.

Erityisen ongelmalliseksi luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevissa kan-
teluissa on muodostunut rajanveto sen suhteen, kuuluvatko kulloinkin kysymyk-
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sessä olevat avustajan toimet valvonnan piiriin. Luvan saaneet oikeudenkäynti-
avustajat ovat nimittäin valvonnan piirissä ainoastaan oikeudenkäyntiasioissa, 
muut kuin tuomioistuinasiat on suljettu valvonnan ulkopuolelle. Esimerkiksi 
kauppakirjan/testamentin laatiminen ja oikeudellinen neuvonta eivät kuulu val-
vonnan piiriin. Käytännössä Helsingin hovioikeus on tulkinnut oikeudenkäynti-
asian käsitettä tiukemmin kuin valvontalautakunta (Helsingin hovioikeus 
2.10.2014/1884 ja 1885). Ongelmallisin tämä kysymys on tietenkin asiakkaiden 
oikeusturvan kannalta. Joissakin asioissa avustaja on valvonnan piirissä, joissakin 
ei. Myös oikeuskansleri Jaakko Jonkka on katsonut lain vaarantavan tältä osin ku-
luttajansuojaa (Valvontalautakunnan valvontakertomus 2014, s. 6).

Valvontalautakunta ratkaisi vuonna 2014 yhteensä 29 luvan saanutta oikeuden-
käyntiavustajaa koskevaa kantelua. Niistä 8 jätettiin tutkimatta, 5 tapauksessa 
määrättiin kurinpidollisena seuraamuksena varoitus, 6 tapauksessa huomautus ja 
10 tapauksessa seuraamusta ei määrätty. Kertomusvuonna valvontalautakunnasta 
ei tullut oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan esityksiä luvan saaneen oikeuden-
käyntiavustajan luvan peruuttamisesta kurinpidollisena seuraamuksena taikka 
seuraamusmaksun määräämisestä. 

Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 20 §:n 1 momentin 
2 kohdan mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunnan on peruutettava luvan saa-
neen oikeudenkäyntiavustajan lupa, jos avustaja ei enää täytä 2 §:ssä säädettyjä 
luvan myöntämisen edellytyksiä. Esimerkkinä voisi mainita, että avustaja asetet-
taisiin konkurssiin taikka hänet tuomittaisiin vankeusrangaistukseen rikoksesta, 
joka osoittaisi hänen olevan sopimaton avustajan tehtävään. Vuonna 2014 tällai-
sia kelpoisuusedellytyksiin liittyviä peruuttamisasioita ei saatettu vireille lauta-
kunnassa. Tähän mennessä vuotta 2015 on pantu viran puolesta vireille kaksi pe-
ruuttamisasiaa, joista molemmissa on kysymys ilmeisestä sopimattomuudesta oi-
keudenkäyntiavustajan tehtäviin (huomattava velkaantuminen, avustajan toimin-
ta). 

Tällä hetkellä keskeisenä hankkeena oikeudenkäyntiavustajalautakunnan toimin-
nassa on asianhallintajärjestelmän kehittäminen niin, että siitä voitaisiin saada 
huomattavasti enemmän tilasto- ja muita tietoja. Esimerkiksi luettelot luvan saa-
neista oikeudenkäyntiavustajista yhteystietoineen, myös hovioikeus- tai käräjäoi-
keuspiireittäin. Tarpeen olisi muun muassa tieto siitä, missä tehtävissä luvan saa-
nut oikeudenkäyntiavustaja toimii; esimerkiksi yksityisyrittäjänä vai asianajotoi-
miston tai lakiasiantoimiston palveluksessa. Sähköinen asiointijärjestelmä on 
myös suunnitteilla.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ensimmäinen kahden vuoden toimintakausi 
päättyi 31.12.2014 hyvissä merkeissä. Perustamistoimet on hoidettu ja alun hake-
musruuhka saatu purettua tehokkaasti. Uusi lautakunta asetettiin vuoden 2015 
alusta säännönmukaiseksi 5-vuotiskaudeksi. Uuteen lautakuntaan on nimitetty 
myös luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustava jäsen ja varajäsen.

Kiitän lämpimästi oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäseniä ja varajäseniä ah-
kerasta työstä, hyvästä tuloksesta ja erinomaisesta yhteishengestä. 

Rovaniemellä, toukokuussa 2015

Marianne Wagner-Prenner
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ORDFÖRANDES ÅRSÖVERSIKTORDFÖRANDES ÅRSÖVERSIKT

Rättegångsbiträdesnämndens andra verksamhetsår 2014 fick en rutinmässigare, 
men lika arbetskrävande start som det första verksamhetsåret. Anhopningen av 
ansökningar som uppstod under den första hösten avklarades framgångsrikt redan 
i januari. Under berättelseåret inkom totalt 374 ansökningar. 339 av dem var an-
sökningar om tillstånd att vara verksam som rättegångsbiträde. Därtill inkom 33 
begäran om återkallande av tillstånd och 2 begäran om omprövning av avgiftsbes-
lut. Nämnden arbetade mycket effektivt och meddelade 526 avgöranden. Under 
verksamhetsåret godkändes 471 ansökningar om tillstånd att vara verksam som 
rättegångsbiträde. 13 ansökningar avslogs. De vanligaste orsakerna bakom ett 
beslut att avslå ansökan var att den sökande var uppenbart olämplig för uppdraget 
på grund av en tidigare brottmålsdom eller överskuldsättning. Enligt uppgifterna 
från maj 2015 har nämnden under perioden 1.1.2013–21.5.2015 beviljat totalt 1 
561 tillstånd. Antalet giltiga tillstånd är 1 435.

Åtta av 13 sökande vars ansökan avslogs sökte ändring i beslutet. Helsingfors 
hovrätt förkastade sju av besvären och godkände ett besvär (HkiHO 
13.11.2014/2159). Högsta domstolen har beviljat besvärstillstånd i ärendet. Det 
handlar om vilken vikt som vid tillståndsprövningen kan läggas vid hur sökanden 
skött sina tidigare uppgifter (yrkeskunnighet, omsorg).

Den genomsnittliga behandlingstiden för de godkända ansökningarna var 38 da-
gar, vilket kan betraktas som ett idealt resultat med tanke på att nämnden sam-
manträder i genomsnitt en gång per månad. Den genomsnittliga behandlingstiden 
för de 13 avslagna ansökningarna var cirka 5 månader, vilket berodde på att 
nämnden begärde sökandena om komplettering eller utredningar och på att sökan-
dena begärde senareläggning av tidsfristerna. 

Enligt behörighetskraven kan tillräckliga insikter i uppdraget uppfyllas till exem-
pel genom att avlägga advokatexamen eller utföra domstolspraktik. Det fanns 
förhållandevis många sökande som avlagt advokatexamen redan under studieti-
den i syfte att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Advokatexamen kan 
nämligen avläggas omedelbart efter att man avlagt rättsnotarieexamen. I vissa av 
de mest påtagliga fallen hade sökanden avlagt sin juris magisterexamen bara någ-
ra veckor eller till och med några dagar före han eller hon lämnade in sin ansö-
kan. Å andra sidan hade en del sökande avlagt examen och utfört sin domstolsp-
ratik flera årtionden tidigare, till exempel på 1960-talet. I sina ansökningar gav 
dessa sökande inga upplysningar om sin arbetshistoria efter domstolspraktiken. I 
och med att sökanden genom att ha utfört domstolspraktiken uppfyller behörig-
hetskravet om tillräckliga insikter i uppdraget, har nämnden i dessa fall ingen 
prövningsrätt när det gäller att bedöma om sökanden är tillräckligt insatt i uppdra-
get. Nämnden är tvungen att bevilja tillståndet, fastän sökanden inte skulle ha nå-
gon som helst erfarenhet av domstolsarbete efter att han eller hon har utfört 
domstolspraktiken. I verkligheten förblir det oklart om dessa sökande egentligen 
uppfyller kravet på att vara tillräckligt insatt i uppdraget. Rättegångsbiträdes-
nämndens prövningsrätt i denna fråga bör utvidgas och nämnden ska ges möjlig-
het att begära ytterligare utredningar om senare verksamhet i yrket i fall där det 
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har gått en lång tid sedan sökanden utförde sin domstolspraktik.

När det gäller att behandla klagomål över rättegångsbiträden med tillstånd har det 
varit särskilt svårt att bestämma om de uppgifter som biträdet i fråga har utfört 
omfattas av tillsynsnämndens tillsyn. Verksamheten av rättegångsbiträden med 
tillstånd övervakas nämligen endast för de delar som gäller rättegångsärenden, 
medan andra ärenden än domstolsärenden har lämnats utanför tillsynen. Upprät-
tande av testamente eller ett köpebrev och juridisk rådgivning omfattas till exem-
pel inte av nämndens tillsyn. I praktiken har Helsingfors hovrätt tillämpat en 
striktare tolkning av definitionen av ett rättegångsärende än tillsynsnämnden 
(Helsingfors hovrätt 2.10.2014/1884 och 1885). Den största problematiken i den-
na fråga gäller naturligtvis kundernas rättssäkerhet. I vissa ärenden omfattas biträ-
det av tillsynen, i andra gör han eller hon det inte. Även justitiekansler Jaakko 
Jonkka anser att lagen till denna del äventyrar konsumentskyddet (Tillsynsnämn-
dens tillsynsberättelse 2014, s. 6).

Tillsynsnämnden avgjorde under 2014 totalt 29 klagomål som gällde rättegångs-
biträden med tillstånd. 8 klagomål lämnades utan prövning. I 5 fall tilldelades en 
varning och i 6 fall en anmärkning. I 10 fall bestämdes inga disciplinära påfölj-
der. Under berättelseåret har tillsynsnämnden inte gjort framställningar till rät-
tegångsbiträdesnämnden om återkallande av tillstånd som en disciplinär påföljd 
eller påförande av påföljdsavgift. 

Enligt 20 § 1 mom. 2 punkten i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd ska rät-
tegångsbiträdesnämnden återkalla ett beviljat tillstånd, om rättegångsbiträdet inte 
längre uppfyller uppfyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges 
i 2 §. Tillståndet ska återkallas om biträdet till exempel försätts i konkurs eller 
döms till fängelsestraff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som 
rättegångsbiträde. Under 2014 väcktes vid nämnden inga ärenden som skulle ha 
gällt återkallande av tillstånd på dessa grunder. Under 2015 har det hittills väckts 
två ärenden för att återkalla tillståndet på tjänstens vägnar. I båda fallen grundar 
sig återkallandet på att personen är uppenbart olämplig för uppdraget som rät-
tegångsbiträde (avsevärd skuldsättning, biträdets förfarande). 

Ett av rättegångsbiträdesnämndens viktigaste aktuella projekt gäller utveckling av 
ärendehanteringssystemet. Avsikten är att avsevärt förbättra möjligheterna att 
producera statistiska uppgifter och annan information, till exempel listor med rät-
tegångsbiträden och deras kontaktuppgifter, också distriktvis i hovrätts- och tings-
rättsdistrikten. Bland annat behövs det information om i vilka uppgifter rät-
tegångsbiträdet med tillstånd utövar yrket, dvs. om han eller hon är verksam som 
privatföretagare eller anställd vid en advokatbyrå eller juridisk byrå. Nämnden 
planerar också ibruktagande av en e-tjänst.

När rättegångsbiträdesnämndens första tvååriga verksamhetsperiod avslutades 
den 31 december 2014 var framtidsutsikterna goda. Nämnden har skött de obliga-
toriska startåtgärderna och klarat av den initiala anhopningen av ärenden. Den 
nya nämnden tillsattes för en ordinarie mandatperiod på fem år vid början av 
2015. Till den nya nämnden tillsattes också en medlem som företräder rättegångs-
biträden med tillstånd och en ersättare för honom.
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Jag vill varmt tacka rättegångsbiträdesnämndens medlemmar och medlemmarnas 
ersättare för det flitiga arbetet, det goda resultatet och den goda sammanhållnin-
gen. 

I Rovaniemi, maj 2015

Marianne Wagner-Prenner
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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 on valittu ensimmäistä kertaa myös yksi luvan saa-
neiden oikeudenkäyntiavustajien edustaja. 

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, paikkakunnasta ja lu-
van myöntämisen päivämäärästä merkitään oikeudenkäyntiavustajalautakunnan 
pitämään julkiseen luetteloon, josta tiedot ovat kaikkien saatavilla.

Lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 318/2010 vp yleisperusteluissa 
on todettu, että oikeudenkäynnin tulee johtaa oikeaan lopputulokseen oikeuden-
mukaisessa menettelyssä, nopeasti ja edullisesti. Asianosaisten asiaa ajavien oi-
keudenkäyntiasiamiesten ammattitaidolla ja työn laadulla on tärkeä merkitys py-
rittäessä näihin tavoitteisiin. Ammattitaito sisältää paitsi tiedollisen ja taidollisen 
pätevyyden myös korkealuokkaisen ammattietiikan. Tehtävänsä osaava ja eetti-
sesti korkeatasoinen asiamies toteuttaa päämiehensä oikeusturvaa ja edistää sa-
malla 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-



9

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan toimintakertomus            2014            Rättegångsbiträdesnämndens verksamhetsberättelse

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. Lu-
van saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain säätämisellä päästiin vaikut-
tamaan näihin epäkohtiin.

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 
hovioikeuden presidentti hovioikeudenneuvos
Marianne Wagner-Prenner Antti Vaittinen
Rovaniemen hovioikeus Vaasan hovioikeus

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

laamanni käräjätuomari 
Marja Virtanen Pekka Päivänsalo
Etelä-Savon käräjäoikeus Helsingin käräjäoikeus

professori professori
Pekka Viljanen Johanna Niemi
Turun yliopisto Helsingin yliopisto

Lautakunnan sihteerinä on 1.1.2013 alkaen toiminut käräjätuomari Riikka Mero-
ma.

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 on asetettu säännönmukaiseksi 5-
vuotiskaudeksi. Tällöin lautakuntaan asetettiin jäseneksi ensimmäisen kerran lu-
van saaneiden oikeudenkäyntiavustajien edustajaksi, varatuomari Filip Markelin 
ja hänen varajäsenekseen varatuomari Timo Riissanen. 
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LAUTAKUNNAN HENKILÖKUNTA, TOIMITILAT LAUTAKUNNAN HENKILÖKUNTA, TOIMITILAT 
JA YHTEYSTIEDOTJA YHTEYSTIEDOT

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan päätoimisen henkilökunnan 
muodostivat:
 
lautakunnan sihteeri, käräjätuomari Riikka Meroma 1.1.2013 - 30.4.2014, 
sivutoimisena 1.5.2014 -.
osastosihteeri Maarit Hellgren 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@oikeus.fi

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

Hakemusohjeet ja -lomake:

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

Oikeudenkäyntiavustajaluettelo:

https://asiointi.oikeus.fi/
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TILASTOTIETOJATILASTOTIETOJA

Kokoukset Kokoukset 

Vuonna 2014 kokouksia pidettiin yhteensä 13. Tammikuussa ja joulukuussa pi-
dettiin 2 kokousta. Huhtikuussa ei pidetty kokousta ja muutoin kokouksia oli ker-
ran kuukaudessa.

Saapuneet asiatSaapuneet asiat

Vuonna 2014 oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan saapui 374 hakemusta, joista 
339 koski luvan myöntämistä, 33 luvan peruuttamista ja kaksi oikaisuasiaa.

Lupahakemukset Lupien 
peruuttamiset

Maksujen 
oikaisut

Yhteensä

vuosi 2013 1153 1 0 1154
vuosi 2014 339 33 2 374

RatkaisutRatkaisut

Vuonna 2014 ratkaistiin 526 asiaa. Lupahakemuksista hyväksyttiin 471 ja hylät-
tiin 13. Hakija pyysi peruuttamaan lupansa 33 tapauksessa, kaksi pyyntöä peruu-
tettiin. Saapuneet kaksi maksujen oikaisuhakemusta hylättiin.

62 luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa hyväksyttiin asianajajayhdistyksen 
jäseneksi, jolloin lupa raukeaa suoraan lain nojalla. 

Vuonna 2014 luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista oli naisia 41 prosenttia ja 
miehiä 59 prosenttia.

Myönnetyt 
luvat

Hylätyt 
lupahake-
mukset

Rauenneet 
lupahake-
mukset

Lupien 
peruutuk-
set

Hyväksy-
tyt oikaisu-
asiat

Hylätyt 
oikaisu-
asiat

Yhteensä

vuosi 2013 969 4 5 1 0 0 979
vuosi 2014 471 13 9 31 0 2 526

MuutoksenhakuMuutoksenhaku

Hylätyistä 13 lupahakemuksesta kahdeksan hakijaa valitti ratkaisusta Helsingin 
hovioikeuteen. Niistä seitsemässä tapauksessa hovioikeus ei muuttanut oikeuden-
käyntiavustajalautakunnan päätöstä. Yhden valituksen osalta hovioikeus kumosi 
lautakunnan hylkäävän päätöksen ja myönsi luvan. Korkein oikeus on myöntänyt 
asiassa valitusluvan.
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KäsittelyajatKäsittelyajat

Hyväksyttyjen hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 38 päivää, hy-
lättyjen (13 kpl) 153 päivää eli noin viisi kuukautta. 

Valvonta-asiatValvonta-asiat

Valvontalautakunta ratkaisi vuonna 2014 yhteensä 29 luvan saanutta oikeuden-
käyntiavustajaa koskevaa kantelua. Niistä 8 jätettiin tutkimatta, 5 tapauksessa 
määrättiin kurinpidollisena seuraamuksena varoitus, 6 huomautus ja 10 tapauk-
sessa seuraamusta ei määrätty. Kertomusvuonna valvontalautakunnasta ei tullut 
oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan esityksiä luvan saaneen oikeudenkäyntiavus-
tajan luvan peruuttamisesta kurinpidollisena seuraamuksena taikka seuraamus-
maksun määräämisestä.

MaksutMaksut

Hakijat ovat velvollisia suorittamaan hakemuksen käsittelystä 350 euron hake-
musmaksun. Sen lisäksi luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan on suoritettava 
vuosittain valvontamaksu, joka vuonna 2014 oli 354 euroa. Maksetuista valvonta-
maksuista oikeudenkäyntiavustajalautakunta on velvollinen vuosittain tilittämään 
2/3 asianajajayhdistykselle eli Suomen Asianajajaliitolle.
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STATISTIKSTATISTIK

Sammanträden Sammanträden 

År 2014 sammanträdde nämnden totalt 13 gånger. I både januari och december 
hölls 2 sammanträden. I april hölls inget sammanträde, annars sammanträdde 
nämnden en gång per månad..

Inkomna ärendenInkomna ärenden

Till rättegångsbiträdesnämnden inkom år 2014 totalt 374 ansökningar, varav 339 
gällde beviljande av tillstånd, 33 gällde återkallande av tillstånd och två gällde sö-
kande av ändring i ett avgiftsbeslut.

Ansökan om 
tillstånd

Återkallande 
av tillstånd

Sökande av 
ändring i ett 
avgiftsbeslut

Totalt

år 2013 1153 1 0 1154
år 2014 339 33 2 374

BeslutBeslut

Under år 2014 avgjordes 526 ärenden. 471 ansökningar om tillstånd godkändes 
och 13 avslogs. 33 sökande ansökte om återkallande av sitt tillstånd, två av dessa 
ansökningar drogs tillbaka. De två inkomna begäran om omprövning av avgifts-
beslut avslogs.

62 rättegångsbiträden med tillstånd antogs som medlemmar i advokatföreningen, 
varvid tillståndet direkt med stöd av lagen upphör att gälla. 

År 2014 var 41 procent av rättegångsbiträden med tillstånd kvinnor och 59 pro-
cent män.

Beviljade 
tillstånd

Avslagna 
ansöknin-
gar 
om 
tillstånd

Ansöknin-
gar som 
upphört att 
gälla

Återkallan-
de 
av tillstånd

Godkända 
ompröv-
ningsären-
den

Avslagna 
ompröv-
ningsären-
den

Totalt

år 2013 969 4 5 1 0 0 979
år 2014 471 13 9 31 0 2 526
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ÄndringssökandeÄndringssökande

Åtta av 13 sökande vars ansökan avslogs sökte ändring i beslutet hos Helsingfors 
hovrätt. I sju av dessa fall ändrade hovrätten inte på rättegångsbiträdesnämndens 
beslut. I ett fall upphävde hovrätten nämndens beslut om att avslå ansökan och 
beviljade sökanden tillstånd. Högsta domstolen har beviljat besvärstillstånd i 
ärendet.

BehandlingstiderBehandlingstider

Den genomsnittliga behandlingstiden för godkände ansökningar var 38 dagar och 
153 dagar, dvs. cirka fem månader, för ärenden där ansökan avslogs (13 st.). 

TillsynsärendenTillsynsärenden

Tillsynsnämnden avgjorde under 2014 totalt 29 klagomål som gällde rättegångs-
biträden med tillstånd. 8 klagomål lämndes utan prövning. I 5 fall tilldelades en 
varning och i 6 fall en anmärkning. I 10 fall bestämdes inga disciplinära påfölj-
der. Under berättelseåret har tillsynsnämnden inte gjort framställningar till rät-
tegångsbiträdesnämnden om återkallande av tillstånd som en disciplinär påföljd 
eller påförande av påföljdsavgift.

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 2014 var tillsynsavgiften 354 euro. Rättegångsbiträdesnämnden betalar årligen 
2/3 av de influtna tillsynsavgifterna till advokatföreningen, dvs. till Finlands Ad-
vokatförbund.
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RÄTTEGÅNGSBITRÄDESNÄMNDENS MEDLEMMAR, RÄTTEGÅNGSBITRÄDESNÄMNDENS MEDLEMMAR, 
ERSÄTTARE OCH  KONTAKTINFORMATIONERSÄTTARE OCH  KONTAKTINFORMATION

MEDLEMMAR ERSÄTTARE

ordförande 
hovrättspresident hovrättsrådet
Marianne Wagner-Prenner Antti Vaittinen
Rovaniemi hovrätt Vasa hovrätt

vice ordförande
överdomare förvaltningsrättsdomare
Liisa Talvitie Hannele Sarell
Vasa förvaltningsdomstol Åbo förvaltningsdomstol

lagman tingsdomare 
Marja Virtanen Pekka Päivänsalo
Södra Savolax tingsrätt Helsingfors tingsrätt

professor professor
Pekka Viljanen Johanna Niemi
Åbo universitet Helsingfors universitet

Nämndens sekreterare fr.o.m. den 1 januari 2013 har varit tingsdomare Riikka 
Meroma.

Rättegångsbiträdesnämndens medlemmar är en domare från hovrätterna, en do-
mare 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 er-
sättare. Nämnden väljer ordförande och vice ordförande inom sig.

På den 14 juni 2012 tillsatte statsrådet den första rättegångsbiträdesnämndens 
medlemmar och ersättare undantagsvis för en mandatperiod på två år fr.o.m. den 
1 januari 2013 t.o.m. den 31 december 2014.

Från och med den 1 januari 2015 har medlemmarna och deras ersättare tillsatts 
för en ordinarie mandatperiod på 5 år. Då utnämndes för första gången en  med-
lem som företräder rättegångsbiträden med tillstånd. Till uppgiften tillsattes vice-
häradshövding Filip Markelin och till hans ersättare vicehäradshövding Timo 
Riissanen. 
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Kontaktuppgifter:

Postadress:
PB 25
00023 STATSRÅDET

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

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

Ansökningsanvisningar och -blanketten:
http://www.oikeus.fi/fi/

Register över rättegångsbiträden
https://asiointi.oikeus.fi/
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