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Oikeusministeriön oikeushallinto-osasto asetti 1.10.2001 Oikeusavun ja oikeusturvavakuutuk-
sen kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli luoda toimintamalleja oikeusapuhakemuksiin 
liittyvän työn helpottamiseksi, oikeudenkäyntikululaskuihin liittyvien käytännön ongelmien 
poistamiseksi ja yhteistyön sujumiseksi vakuutusyhtiöiden, oikeusaputoimistojen, asianajajien  
ja tuomioistuinten välillä. 
 
Lisäksi työryhmän tehtävänä oli ennakoida mm. sopimusehdoiltaan erilaisiin oikeusturvava-
kuutuksiin liittyviä ongelmatilanteita sekä hakea niihin ratkaisuja, hakea menettelytapoja oi-
keusturvavakuutusten etujen myöntämiseen ja hylkäämiseen liittyvien päätösten saamiseksi 
oikeusaputoimistojen tietoon sekä kehittää ratkaisumalleja niihin ongelmiin, jotka liittyvät 
vakuutusetujen myöntämiseen asian jo tultua lainvoimaiseksi tai asian vireillä ollessa kulujen 
jo tultua maksetuksi. 



 
Työryhmän oli tehtävä esityksensä ohjeen muotoon ja samalla esittää, miltä osin menettelyta-
voista on mahdollisesti säädettävä asetuksella. 
 
 
Työryhmän ehdotuksia asetukseen: 
 
1) Oikeusapupäätöstä voidaan muuttaa tai voidaan päättää että oikeusapu lakkaa, mikäli oike-
usavun edellytyksiä ei ole ollut olemassa tai ne ovat muuttuneet tai lakanneet. Oikeusavun 
saajan on ilmoitettava oikeusaputoimistolle taloudellisissa olosuhteissaan tapahtuvista muu-
toksista.  

 
Sekä pääasiaa käsittelevä tuomioistuin että oikeusaputoimisto voi muuttaa oikeusapupäätöstä 
tai lakkauttaa oikeusavun tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa. Kun päätöstä muutetaan, 
määrätään samalla, onko muutos taannehtiva. Kun oikeusapu lakkautetaan, samalla määrä-
tään, onko oikeusapua saaneen suoritettava valtiolle korvaus saamastaan oikeusavusta sekä 
vahvistetaan korvauksen määrä. Avustajalta tulee  pyytää tällöin välilasku palkkion ja kulujen 
mahdolliseksi maksamiseksi oikeusavun lakkaamiseen saakka suoritetuista toimista. Tiedon 
kulun varmistamiseksi ja nopeuttamiseksi oikeusapupäätöksen muuttamisesta tai lakkauttami-
sesta on syytä säätää asetuksella, että 

 
- Samalla kun oikeusaputoimisto toimittaa tiedon muutoksesta tai lakkauttamisesta oike-

usavun saajalle, sen on toimitettava päätös tiedoksi myös pääasiaa käsittelevälle tuomio-
istuimelle. 

 
2) On mahdollista, että oikeusturvavakuutuksen oikeusturvaetu myönnetään oikeusavun 
myöntämisen jälkeen. Tällainen tilanne voi tulla silloin, kun oikeusavun hakija on saanut kiel-
teisen päätöksen hakemukseensa  vakuutuksen oikeusturvaedusta, mutta oikeusturvaetu 
myönnetään valituksen johdosta. Oikeusturvavakuutuksen edun myöntäminen on peruste oi-
keusavun lakkaamiselle, koska edellytyksiä oikeusavulle ei tämän jälkeen ole olemassa siltä 
osin kuin vakuutus kattaa asian. Jos edun saa taannehtivasti, oikeusapu lakkautetaan vastaa-
vasti.  

 
Oikeusturvavakuutuksen edun myöntämisellä sen jälkeen kun asia jo saavuttanut lainvoiman 
ei ole vaikutusta oikeusapupäätökseen. Oikeusapupäätöstä ei voida purkaa tämän vuoksi. Oi-
keusturvavakuutuksen ensisijaisuudesta johtuen oikeusaputoimisto voi periä vakuutusyhtiöltä 
valtion varoista maksetut tai maksettavaksi tulevat yksityisen avustajan palkkiot ja korvauk-
set, jotka kuuluvat edun piiriin. Selvyyden vuoksi menettelystä on syytä säätää asetuksessa. 

 
- Kun vakuutusetu on myönnetty asiassa, johon on myönnetty oikeusapua, sen jälkeen 

kun pääasia on lainvoimaisesti ratkaistu, oikeusaputoimisto perii vakuutusyhtiöltä valti-
olle valtion varoista oikeusapuna suoritetun avustajanpalkkion. 

 
3) Toimenpiteet on oikeusapulain 5 §:n mukaan yksittäisessä asiassa rajoitettava vain asian 
hoitamisen kannalta tarpeellisiin toimiin. Rajaus siitä, mitkä toimenpiteet kuuluvat oikeus-
apuun, voidaan tehdä myös oikeusapupäätöksessä. Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa kos-
kemaan laajempia toimenpiteitä. Hallituksen esityksen mukaan (s. 81) tarpeellisina voidaan 
pitää sellaisia toimenpiteitä, joihin oikeusapunsa itse maksamaan kykenevä henkilö vastaa-
vantyyppisessä asiassa normaalisti ryhtyisi. Se, mitkä toimenpiteet ovat kussakin oikeusasias-
sa tarpeellisia, määräytyy asian erityispiirteiden mukaan. Tämän vuoksi toimenpiteitä ja nii-



den tarpeellisuutta arvioitaessa huomioon on  otettava kyseessä olevan asian laatu ja merkitys, 
riidan kohteen arvo ja olosuhteet kokonaisuudessaan. Edelleen tulee huomiota kiinnittää haki-
jan yksilöllisiin ominaisuuksiin ja siihen, missä määrin hän kykenee itse suoriutumaan asian 
vaatimista toimenpiteistä. Merkitykseltään pienehköissä asioissa on siten mahdollista rajoittaa 
oikeusapu esimerkiksi vain neuvontaan.  

Toimenpiteet sinänsä saattavat  kuitenkin olla hyvin erimitallisia, esimerkiksi neuvontaan voi 
kulua tehtävästä taustaselvittelystä riippuen puolesta tunnista useisiin tunteihin, tai sovinto-
neuvotteluja voidaan kuluttaa aikaa muutamia tunteja tai kymmeniä tunteja. Joissakin tulkin-
nallisissa tilanteissa olisi osapuolten kannalta selkeämpää, jos oikeusavun kattamat toimenpi-
teet määriteltäisiin myös ajallisesti, ja näin olisi täsmällisemmin tiedossa oikeusavun laajuus.    

 
- Tehtäessä oikeusapulain 5 §:n mukaisessa oikeusapupäätöksessä, jossa oikeusapu rajoi-

tetaan kattamaan tietyt toimenpiteet, voidaan tarvittaessa antaa rajoitukselle enimmäis-
tuntimäärä. 

 
4) Hallituksen esityksen mukaan asetuksella säädetään tarkemmin myös asiasta esitettävästä 
selvityksestä.  

- Tuomioistuinasiassa oikeusavun hakijan on toimitettava asianosaisasemastaan riippu-
en selvitystä seuraavasti :  
1) riita-asiassa kantajan on esitettävä haaste tai sen luonnos haastehakemukseksi, tai 
poikkeustapauksessa muu riittävä selvitys,  
2) riita-asiassa vastaajan on esitettävä kantajan haastehakemus, tuomioistuimen vastaus 
tai lausumapyyntö tai muu riittävä selvitys. 
3) rikosasiassa vastaajan ja asianomistajan on esitettävä syyte, syyttäjän rangaistusvaa-
timus, asianomistajan vahingonkorvausvaatimukset, esitutkintapöytäkirja sekä tarvitta-
essa lääkärinlausunto ja muu riittävä selvitys, 
4) hakemusasiassa hakijan ja asiaan osallisen on esittävä hakemus tai sen luonnos, josta 
ilmenee, että on erittäin painavia syitä avustajan määräämiselle.  

 
5) Oikeusaputoimistojen tulisi edelleen asianosaisen pyynnöstä laatia myös selvityksiä talou-
dellisista oloista, esimerkiksi puolustajan määräystä varten tai tilanteessa, jossa oikeusapua 
saavan henkilön olosuhteet muuttuvat tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa. Teh-
tävästä on syytä säätää asetuksella, koska uusi oikeusapulaki ei tunne tällaista menettelyä. 
 
     - Oikeusavun saajan tai puolustajan saaneen pyynnöstä oikeusaputoimisto laatii oikeus-

apulain edellytysten mukaisen selvityksen tämän taloudellisista oloista  
  
6) Oikeusapulain 22 §:ssä säädetään oikeusavun saajan vastapuolen korvausvelvollisuudesta. 
Pykälän toisen momentin mukaan silloin, kun oikeusapua on myönnetty taannehtivasti, oikeus 
alemman oikeusasteen vastapuolen maksettavaksi tuomitsemiin oikeudenkäyntikulukorvauk-
siin siirtyy valtiolle sen varoista suoritettavaa määrää vastaavilta osin. Menettelystä tämän ti-
lanteen osalta on syytä säätää asetuksella. 
 
      - Kun muutoksenhakutuomioistuin myöntää oikeusapua taannehtivasti koskemaan sel-

laisia yksityisen avustajan palkkio- ja kulukorvauksia ja muita kustannuksia, jotka oi-
keusavun saajan vastapuoli on alemman oikeusasteen lainvoimaisella tuomiolla vel-
voitettu oikeudenkäyntikulujen korvauksena suorittamaan oikeusavun saajalle, sen tu-



lee ilmoittaa päätöksestään oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskus perii 
saatavan valtiolle. 

 
 
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut hallitussihteeri Merja Muilu oikeusministeriöstä ja 
jäseninä johtava yleinen oikeusavustaja Pia Fagerholm-Mård Porvoon oikeusaputoimistosta, 
asianajaja Pekka Harju Suomen Asianajajaliitosta, johtaja Lea Mäntyniemi Suomen Vakuu-
tusyhtiöiden Keskusliitosta ja käräjätuomari Helena Vihriälä Vantaan käräjäoikeudesta. Työ-
ryhmän sihteerinä on toiminut ylitarkastaja Eeva-Maija Oikarinen oikeusministeriöstä. 
 
Työryhmän tuli saada työnsä päätökseen 28.2.2002 mennessä. Työryhmä kokoontui  12 ker-
taa. 
 
Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa kunnioittavasti raporttinsa oikeusministeriön 
oikeushallinto-osastolle. 
 
 
 
 
Helsingissä 18.3.2002 
 
 
 
 
Merja Muilu Pia Fagerholm-Mård Pekka Harju 
 
 
 
 
Lea Mäntyniemi Helena Vihriälä Eeva-Maija Oikarinen 



 1

SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
1. UUDISTUS PÄÄPIIRTEITTÄIN  3 
 
2. OIKEUSAVUN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET JA SAAJAN OMAVASTUU 3 
 2.1. Käyttövarojen laskeminen 4 
 2.2. Perusomavastuu 4 
 2.3. Lisäomavastuu 5 
 
3. OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN ENSISIJAISUUS OIKEUSAPUUN NÄHDEN 5 
 
4. MIHIN ASIOIHIN OIKEUSAPUA SAA? 6 
 4.1. Rajoitukset tuomioistuinasioissa 6 
 4.2. Mihin asioihin oikeusapua ei saa lainkaan? 7 
 
5. AVUSTAJAN VALINTA 
 5.1. Tuomioistuimessa käsiteltäväksi tuleva asia 8 
 5.2. Tuomioistuimen ulkopuolella käsiteltävä asia 8 
 
6. MITÄ KULUJA VALTIO KORVAA? 
 6.1. Valtion varoista maksettavat kulut 9 
 6.2. Maksut, joita oikeusavun saaja vapautuu  9 
 
7.  OIKEUSAVUN HAKEMINEN 10 
 7.1. Taloudellisten edellytysten selvittäminen (hakijan käyttövarat) 10 
 7.2. Oikeusturvavakuutuksen edun saamisen/hylkäämisen selvittäminen 12 

7.3. Asian selvittäminen 13 
 
8.  OIKEUSAPUPÄÄTÖS  14 
 8.1. Toimenpiderajoitukset 15 
 
9.  OIKEUSAPUA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN 16 
 
10.  RATKAISUPYYNTÖ 16 
 10.1.  Mistä päätöksistä ratkaisupyynnön voi esittää?  17 
 10.2.  Milloin ratkaisupyynnön voi esittää? 17 
  10.2.1. Tuomioistuinasia 17 
  10.2.2.  Muu kuin tuomioistuinasia 18 
 10.3.  Hakijan toimenpiteet 18 
 10.4.  Oikeusaputoimiston toimenpiteet  / itseoikaisu 18 
 10.5.  Tuomioistuimen toimivalta 18 
  10.5.1. Tuomioistuimessa käsiteltävä asia 18 
  10.5.2. Muu kuin tuomioistuinasia 19 
 10.6.  Käsittely tuomioistuimessa 19 
 
11. MUUTOKSENHAKU  
 11.1.  Tuomioistuinasia 20 
 11.2.  Muu kuin tuomioistuinasia 20 



 

 

2

 
12.  OIKEUSAPUPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN /  OIKEUSAVUN LAKKAAMINEN 21 
 12.1. Oikeusturvavakuutuksen oikeusturvaetu myönnetään oikeusavun    
          myöntämisen jälkeen 21 
 
13.  AVUSTAJAN PALKKIO JA KULUKORVAUKSEN VAHVISTAMINEN 22  
        13.1. Tuomioistuinasia 22 
  13.2. Mikäli oikeusapu myönnetty oikeusturvavakuutuksen ohella 23 
 13.3. Muu kuin tuomioistuinasia  23 
 
14. OMAVASTUUOSUUDEN MÄÄRÄÄMINEN  23 
 14.1. Tuomioistuinasia 24 
  14.1.1. Oikeusavun etu oikeusturvavakuutuksen ohella 25 
 14.2.  Muu kuin tuomioistuinasia 26 
 
15. OIKEUSAVUN SAAJAN VASTAPUOLEN KORVAUSVALVOLLISUUS 26 
 15.1. Oikeusapu oikeusturvavakuutuksen ohella 27 
  
16. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 27 
 
17.  MUUT JULKISEN OIKEUSAVUN MUODOT 
 17.1.  Julkinen puolustus  28 
 17.2.   Asianomistajan avustaja 28 
 17.3.   Puolustajan, asianomistajan avustajan, tukihenkilön palkkio 29 
      
18.YLEISTÄ OIKEUSTURVAVAKUUTUKSESTA 30 
 18.1. Kotivakuutuksiin liittyvä oikeusturvavakuutus 31 
 18.2. Muut oikeusturvavakuutukset 33 

 
 
 
 
Liite: työryhmänasettamispäätös 
 
 
 



 

 

3

      
1. UUDISTUS PÄÄPIIRTEITTÄIN 
 
Oikeusavulla tarkoitetaan oikeudellisten palveluiden antamista  kokonaan tai osittain valtion 
varoin niitä tarvitseville henkilöille.  
 
Oikeusapulaki astuu voimaan 1.6.2002. Se korvaa sekä maksuttomasta oikeudenkäynnistä 2 
päivänä helmikuuta 1973 annetun lain että yleisestä oikeusavusta 6 päivänä helmikuuta 1998 
annetun lain ja yhtenäistää oikeusapujärjestelmän. Oikeusapuun oikeuttavia tuloja korotetaan 
400 eurolla (n. 2 400 markalla) siten, että noin 75 % kotitalouksista tulee oikeusavun piiriin. 
Oikeusapua ei pääsääntöisesti kuitenkaan myönnetä, mikäli hakijalla on asian kattava 
oikeusturvavakuutus. 
 
Lain tavoitteet ja taustat on selostettu tarkemmin hallituksen esityksessä oikeusapulaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 82/2001) (finlex / hallituksen esitykset). 
 
Oikeusavun antamisesta päättävät valtion oikeusaputoimistot. Oikeusaputoimiston päätökseen 
tyytymätön  oikeusavun hakija voi saattaa oikeusapupäätöksen tuomioistuimen tutkittavaksi (ns. 
ratkaisupyyntö). Jos asia ei liity tuomioistuimessa käsiteltävään pääasiaan toimitetaan 
oikeusapupäätös hallinto-oikeuden tutkittavaksi. Oikeusaputoimisto huolehtii ratkaisupyynnön 
toimittamisesta toimivaltaiseen tuomioistuimeen. 
 
Oikeusapua antavat tuomioistuinasioissa asianajajat,  yksityiset lakimiehet ja valtion 
oikeusaputoimistossa työskentelevät julkiset oikeusavustajat. Muissa asioissa oikeusapua 
antavat julkiset oikeusavustajat. Oikeusavun  omavastuuosuuden perii avustaja suoraan 
asiakkaaltaan. 
 
Oikeusavun määrälle on asetettu katto. Oikeusapua voidaan samassa asiassa antaa enintään 100 
tuntia. Vain erityisen painavasta syystä tästä voidaan poiketa tuomioistuimessa käsiteltävässä 
asiassa. 
 
Valtio ei jatkossakaan maksa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja siinä tapauksessa, että yleistä 
oikeusapua saanut häviää jutun. 
 
Rikosasioissa julkisen puolustuksen järjestelmä on edelleen ensisijainen suhteessa oikeusapuun.  
 

 
2. OIKEUSAVUN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET JA SAAJAN OMAVASTUU 

 
Oikeusapua voidaan myöntää  hakijan käyttövaroista ja varallisuudesta riippuen  korvauksetta tai 
omavastuuosuutta (osakorvausta) vastaan. Oikeusavun saajan omavastuu voi muodostua 
kahdesta eri tavoin laskettavasta omavastuusta, perusomavastuusta ja lisäomavastuusta. 
Oikeusavun käyttövarojen laskemisesta ja oikeusapuun oikeuttavista käyttövarojen määristä 
säädetään oikeusapuasetuksessa. 
 
 
 
 
 
2.1. Käyttövarojen laskeminen 
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 Oikeusavun hakijan oikeus oikeusapuun taloudellisten seikkojen perusteella määräytyy hakijan 

käyttövaran perusteella. Käyttövara on rahamäärä, joka hakijalla oikeusapuasetuksen mukaisen 
laskelman jälkeen on käytössään kuukausittain. 

 
 Oikeusavun hakijan  ja hänen puolisonsa tai rekisteröidyssä suhteessa  tai  avioliitonomaisissa 

olosuhteissa hänen kanssaan asuvien kuukausittaisista  tuloista vähennetään verot ja muut 
pakolliset valtiolle menevät maksut. Lisäksi vähennetään kuukausittaiset asumismenot, 
elatusmaksut, päivähoitomaksut, säännölliset ulosotto- ja velkajärjestelymenot. Omavastuu 
näistä menoista on kuitenkin 250 euroa. 

 
 Alle 18 vuotiaista hakijan taloudessa asuvista  lapsista vähennetään 250 euroa per lapsi per 

kuukausi. Vähennys voidaan tehdä myös 18 vuotta täyttäneestä lapsesta, jota hakija 
tosiasiallisesti elättää. 

 
 Varallisuus vaikuttaa omavastuun määrään. Käyttövaralaskelmassa huomioidaan sellainen 

nettovarallisuus (= varallisuuden arvo velkojen vähentämisen jälkeen), joka ei ole helposti 
realisoitavissa. Varallisuutena ei oteta huomioon perheen vakituisena asuntona käytettävää 
omistusasuntoa eikä työn kannalta välttämätöntä autoa. 

 
 
2.2. Perusomavastuu 
 
Hakijan perusomavastuuosuus on prosentuaalinen osuus oikeusavustajan palvelujen 
kustannuksista. Se  määräytyy  hakijan käyttövaroista riippuen  seuraavasti: 
 

    Yksinäisellä henkilöllä 
  
 kuukausittainen käyttövara omavastuuosuus 
 enintään    650 euroa    0 % 
 enintään    850 euroa   20 % 
 enintään 1 000 euroa         30 % 
 enintään 1 200 euroa        40 % 
 enintään 1 300 euroa         55 % 
 enintään 1 400 euroa         75 % 
 
 Puolisoilla henkilöä kohden 
 
 kuukausittainen käyttövara omavastuuosuus 
 enintään    550  euroa     0 % 
 enintään    650  euroa         20 % 
 enintään    800  euroa         30 % 
 enintään 1 000  euroa        40 % 
 enintään 1 100  euroa         55 % 
 enintään 1 200  euroa       75 % 
 

Puolison tuloja ei huomioida, jos puolisot ovat toistensa vastapuolia. 
 
 

2.3. Lisäomavastuu  
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Lisäomavastuu tulee oikeusavun saajan maksettavaksi, jos hänellä on talletuksia tai muuta 
helposti realisoitavaa omaisuutta yli 5000 euroa. Lisäomavastuun määrä on puolet hakijan  
talletusten ja muun siihen rinnastettavan varallisuuden arvosta, siltä osin kuin se  ylittää 5 000 
euroa. 
  
Esimerkki 
(talletuksia 25 000 euroa – 5000 euroa)x 50 % =  lisäomavastuu 10 000 euroa  

 
 
     3. OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN ENSISIJAISUUS OIKEUSAPUUN NÄHDEN (3 §) 
 

Oikeusapua ei myönnetä, jos oikeusavun hakijalla on asian kattava oikeusturvavakuutus.  
 
Poikkeuksellisesti oikeusapu voidaan kuitenkin myöntää seuraavissa tilanteissa:  

 
• Korvauksettomaan oikeusapuun oikeutettu henkilö voi saada oikeusapua vakuutuksen 

omavastuuosuuteen.   
 

Myönnettäessä oikeusapua vakuutuksen omavastuuosuuteen  ei  oikeusaputoimisto tarvitse tietoa  
oikeusturvavakuutuksen lopullisesta omavastuun määrästä. Omavastuun määrä tai 
omavastuuprosentti  ovat yleensä nähtävissä oikeusturvapäätöksessä. 
 
• Erityisistä syistä voidaan oikeusapua myöntää – omavastuulla tai korvauksetta - vakuutuksen  

enimmäiskorvausmäärän ylittäviin kuluihin.  
 

Tältä osin on kyseessä vastaava tilanne kuin silloin, jos oikeusapua haetaan erityisestä syystä 
avustajan toimenpiteisiin 100 tunnin ylittävältä osalta. Harkinnassa otetaan huomioon 
oikeusavun tarve sekä asian laatu ja laajuus. Hallituksen esityksen mukaan tarkoituksena on 
soveltaa normia suppeasti, vain poikkeuksellisissa tilanteissa.  
 
Siltä osin kun oikeusapu on jo myönnetty asiassa kattamaan vakuutuksen omavastuuosuuden, 
kyseessä on oikeusapupäätöksen muuttaminen. Tällöin on luontevaa, että tuomioistuin harkitsee 
ylittämistarpeen ja laajentaa tarvittaessa oikeusavun. Jos oikeusapua haetaan vain vakuutuksen 
ylittävään osaan, on päätös ensivaiheessa tehtävä oikeusaputoimistossa. Tällöinkin on selvää, 
että tuomioistuimella on parhaat edellytykset  arvioida erityisten syiden olemassaolo 
vakuutusedun päätyttyä, kun asia on tuomioistuimen käsiteltävänä.  
 
• Henkilöllä on asian kattava oikeusturvavakuutus, mutta vakuutus ei tosiasiallisesti 

esimerkiksi maksamatta olevien vakuutusmaksujen vuoksi ole käytettävissä asian 
oikeudenkäyntikuluihin, koska vakuutusyhtiöllä on oikeus kuitata saatavansa maksettavasta 
korvauksesta.   

 
Arvioitaessa sitä, onko vakuutus vakuutusyhtiön kuittausoikeudesta johtuen tosiasiallisesti 
käytettävissä, on otettava huomioon ensisijaisesti vakuutusyhtiön saatavan määrä sekä se, miten 
tämä vaikuttaa avustajan mahdollisuuteen ottaa juttu hoidettavakseen.  
 

Näissä poikkeustilanteissa oikeusapua voivat antaa sekä yksityiset avustajat että julkiset 
oikeusavustajat. Tällöin oikeusaputoimistot laskuttavat asiassa vakuutusyhtiötä yleisten 
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kulusäännösten perusteella. Siltä osin kuin vakuutusedun saaja saa oikeusapua, häneltä ei 
laskuteta vakuutuksen omavastuuosuutta tai vakuutusmäärän ylittävää osaa. 
 
 
4.  MIHIN ASIOIHIN OIKEUSAPUA SAA ? 
 
Oikeusavun myöntäminen tarkoittaa, että henkilö saa avustajan  oikeudellisen asian hoitamista 
varten joko korvauksetta  tai osakorvausta vastaan (omavastuuosuus). Oikeusapu kattaa 
avustajan toimenpiteet  enintään 100 tunnilta ellei tuomioistuin erityisistä syistä päätä 
oikeusavun jatkamisesta. Tuomioistuimen ulkopuolisessa asiassa 100 tunnin katto on ehdoton. 
 
Mikäli avustajan tarvetta ei katsota olevan, voi korvauksettomaan oikeusapuun oikeutettu 
oikeusavun hakija saada vapautuksen asiansa hoitamisen kannalta tarpeellisista kustannuksista.  
 
Oikeusapua  annetaan yksityishenkilöille  kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa. Tällaisia 
asioita ovat esimerkiksi: 
 
• perheoikeudelliset asiat: avioero, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat, ositus, 

elatusapu, avioehto  
• perintöasiat: testamentti, perunkirjoitus, perinnönjako 
• velkomusasiat: velallisen, velkojan tai takaajan avustaminen  
• työsuhdeasiat: työpalkkasaatava, työsopimuksen purku, irtisanominen  
• huoneenvuokra-asiat: vuokrasaatava, vuokrasopimuksen purkaminen, irtisanominen, häätö 
• sopimusoikeudelliset asiat: kaupan ehdot, kauppakirja, kaupanpurku, hinnanalennus  
• rikosasiat: syytetyn tai asianomistajan avustaminen, lähestymiskieltoasiat  
• hallinnolliset asiat:  valitukset  esimerkiksi toimeentulotukea, huostaanottoa,  Kelan 

korvauksia  koskevissa asioissa.  
 
Oikeusapua ei anneta yhtiöille tai yhteisöille. Elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua 
elinkeinotoimintaa koskevassa tuomioistuinasiassa. Muussa kuin tuomioistuimessa 
käsiteltävässä elinkeinotoimintaan liittyvässä asiassa oikeusapua saa vain, jos siihen on erityistä 
syytä. 
 
 
4.1. Rajoitukset tuomioistuinasioissa   
 
Avustajan määräämisessä tuomioistuinkäsittelyyn on tarkoitus noudattaa samoja periaatteita 
kuin aikaisemminkin. Tämän vuoksi tehtävän siirtyessä tuomioistuimilta oikeusaputoimistoille 
on tärkeätä, että tuomioistuinten ja oikeusaputoimistojen välillä olisi vuorovaikutusta siten, että 
käräjäoikeudet välittäisivät toimintalinjauksiaan oikeusaputoimistoille, esimerkiksi sovittujen 
yhteyshenkilöiden kautta.  
 
Avustajan määräystä harkittaessa on varmistuttava, että oikeudenmukainen oikeudenkäynti 
toteutuu. Periaatteena voidaan pitää, ettei avustajaa määrätä, mikäli hakija kykenee itse 
valvomaan etuaan ja oikeuttaan asiassa. Avustajan määräystä harkittaessa on varmistuttava, 
että asianosainen saa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Tällöin on erityisesti kiinnitettävä 
huomiota seuraaviin seikkoihin: syytteen vakavuus, rangaistusmaksimi, odotettavissa oleva 
seuraamus, asian vaikeusaste, oikeuskysymysten vaikeus, liitännäisvaatimukset, todistelu ja 
hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet. 
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Avustajaa ei voi saada tuomioistuinkäsittelyyn seuraavissa tilanteissa (6 §): 
 
• Hakemusasiassa, ellei siihen ole erityisen painavia syitä. Esimerkiksi riitaiset lasten huoltoa 

ja tapaamisoikeuksia sekä niiden täytäntöönpanoa koskevat asiat ovat vakiintuneen 
käytännön mukaan tällaisia. Velkajärjestelyasioissa ei pääsääntöisesti ole tarvetta avustajan 
määräämiseen, koska velallinen voi saada korvauksetta apua velkaneuvojalta. Pelkkään 
avioerohakemukseen ei myöskään voi saada avustajaa 

 
• Yksinkertaisessa rikosasiassa, jossa on odotettavissa sakkorangaistus, kuten esim. 

rattijuopumus tai vaikka rikosasiassa on odotettavissa sakkoa ankarampi rangaistus, mutta 
asiassa ei ole suuria liitännäisvaatimuksia kuten esim.  törkeät rattijuopumukset tai 
varkaudet. 

 
• Verotusta tai julkista maksua koskevissa asioissa ei hallintotuomioistuimissa myönnetä 

avustajaa ellei siihen ole painavia syitä 
 
• Avustajaa ei myöskään määrätä asiassa, jossa vaatimus perustuu kunnan jäsenyyteen 

 
 Avustajan toimenpiteet tulee suhteuttaa asian intressiin. Sellaisissa oikeudellisissa  asioissa,

joissa ei  voi saada avustajaa tuomioistuinkäsittelyyn, voi julkinen oikeusavustaja tarvittaessa
kuitenkin  antaa neuvoja  tai avustaa esim. asiakirjan laatimisessa. 
 
 
4.2.  Mihin asioihin oikeusapua ei saa lainkaan? (7 §) 
 
Seuraavissa tilanteissa oikeusapua ei myönnetä, vaan tehdään kielteinen oikeusapupäätös.  
 
•  Jos asialla on hakijalle vähäinen merkitys. Vähäisenä pidetään asioita, joita puolueettomasti

arvostellen on pidettävä vähämerkityksisinä eli sen laatuisina, ettei taloudellisia asioitaan
järkevästi hoitava henkilö saattaisi niitä tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos hän itse joutuisi 
vastaamaan kuluistaan. Asian merkitys tulee arvioida hakijan näkökulmasta ja se on
suhteutettava hänen oloihinsa. 

 
•  Jos oikeusavun myöntäminen  olisi selvästi tarkoituksetonta. Mikäli hakijalle saatava hyöty

olisi objektiivisesti arvioiden niin vähäinen, ettei oikeusavun antaminen olisi
tarkoituksenmukaista. Oikeusapu voidaan jättää myöntämättä, vaikka hakija pitäisi
vaatimustaan merkityksellisenä. 

 
• Jos asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä. Oikeusapua ei voi saada selvästi 

oikeusjärjestyksemme  perusteiden vastaisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. 
 
•  Jos asia perustuu siirrettyyn oikeuteen. Lainkohdan tarkoituksena on estää lain kiertäminen.
 
 
 
 
5.  AVUSTAJAN VALINTA 
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5.1. Tuomioistuimessa käsiteltäväksi tuleva asia 
 
Oikeusavun hakija voi valita tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa avustajakseen yksityisen 
avustajan tai julkisen oikeusavustajan. Yksityisen avustajan tulee kuitenkin olla lakimies-
koulutuksen saanut henkilö. Avustajaksi on määrättävä hakijan ehdottama, kelpoisuus-
vaatimukset täyttävä henkilö. Jos avustajaksi määrätään henkilö, joka ei yleisesti hoida asioita 
kyseisessä tuomioistuimessa, hänen matkustamisestaan aiheutuneita lisäkuluja ei korvata.  
 
Tuomioistuinasialla tarkoitetaan paitsi jo tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaa asiaa myös 
sellaista asiaa, jota ei vielä ole saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi mutta jota ollaan sinne 
saattamassa.  
 
Yksityinen avustaja voidaan määrätä myös jo ennen pääasian vireille tuloa näissä tilanteissa. 
Näin on asia myös voimassa olevassa laissa.  
 
Haettaessa oikeusapua ennen asian vireillepanoa tiedossa ei kuitenkaan vielä välttämättä ole se, 
päätyykö tuomioistuimen toimivaltaan sinänsä kuuluva asia todellakin tuomioistuinkäsittelyyn 
vai päättyykö se sitä ennen esimerkiksi sovintoon. 
 
Selvää on, että yksityinen avustaja voidaan jatkossakin määrätä avustajaksi jo 
esitutkintavaiheessa. Myöskään riita-asioissa ei kuitenkaan ole perusteltua asettaa yksityisen 
avustajan määräämisen edellytykseksi sitä, että pääasia todellakin tulee tuomioistuimen 
käsiteltäväksi.  
 
Tarkoituksenmukaista ei nimittäin ole se, että sinänsä sovittavissa oleva pääasia olisi saatettava 
tuomioistuimen käsiteltäväksi vain siksi, että asianosainen saisi yksityisen avustajansa palkkion 
korvatuksi valtion varoista. 
 
Sovinnonteon edellytyksiä uudessa alioikeusmenettelyssä on monin tavoin pyritty 
parantamaan, koska sovintoratkaisujen edistäminen on prosessitaloudellisesti 
tarkoituksenmukaista ja siten valtiontaloudellisestikin järkevää. 

 
Yksityisen avustajan määrääminen edellyttää kuitenkin oikeusriidan varsin pitkälle menevää 
konkretisoitumista ja kehittymistä siinä mielessä jo tuomioistuinriidan asteelle, että sitä ollaan 
saattamassa tuomioistuinkäsittelyyn, ellei tuomioistuinkäsittelyä edeltävissä 
sovintoneuvotteluissa päästäisi sopimukseen. 

       Ks. HE s. 87. 
 

 
5.2. Tuomioistuimen ulkopuolella käsiteltävä asia 
 
Asiassa, joka ei ole tulossa tuomioistuimen käsiteltäväksi, tai jota ei voida käsitellä 
tuomioistuimessa, oikeusapua antavat julkiset oikeusavustajat. Hakija voi valita, mitä 
oikeusaputoimistoa haluaa käyttää.  
 
Yksityinen avustaja voidaan määrätä, jos oikeusaputoimisto on asiassa esteellinen. 
Seuraavissa tilanteissa voidaan määrätä myös yksityinen avustaja asiassa, joka ei ole tulossa 
vireille tuomioistuimessa: 
 
• Rikosasioissa jo esitutkinnan aikana.  
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• Väliaikaista lähestymiskieltoa koskevissa asioissa poliisiviranomaisen luona tapahtuvaa 

käsittelyä varten 
 

• Jos oikeusaputoimisto on pääasiassa esteellinen, tai ei voi kiireen, luottamuspulan tai muun 
erityisen syyn vuoksi hoitaa asiaa. 

 
 

6.  MITÄ KULUJA VALTIO KORVAA? (4 ja 5 §) 
 

6.1. Valtion varoista maksettavat kulut 
 

• Avustajan palkkion ja korvauksen  joko kokonaan tai osittain  edunsaajan käyttövaroista 
riippuen. Oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet  enintään 100 tunnilta ellei tuomioistuin 
erityisistä syistä päätä oikeusavun jatkamisesta. Tuomioistuimen ulkopuolisessa asiassa 100 
tunnin katto on ehdoton. 

 
• tulkkauspalkkiot  ja käännöskulut kokonaan 

 
• todistajien palkkiot tuomioistuimessa kokonaan 

 
• tarpeelliset todistelukustannukset,  esimerkiksi lääkärinlausunnot kokonaan 
 
 Mikäli oikeusapu on myönnetty oikeusturvavakuutuksen ohella 
 
a)  korvauksetta; valtio maksaa  avustajalle oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden ja 
mikäli erityisiä syitä vakuutuksen ylärajan ylittävät kulut.  

 
b)  omavastuuosuutta vastaan; mikäli erityisiä syitä valtio maksaa avustajalle oikeusturva-
vakuutuksen ylärajan ylittävistä oikeudenkäyntikuluista osuuden, joka määräytyy 
oikeusapupäätöksen mukaisesti. 

 
 

6.2.  Maksut, joista oikeusavun saaja vapautuu: (4 § ) 
 
Oikeusavun saaja saa maksutta tuomioistuimelta ja muilta viranomaisilta asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen hänen asiansa hoitamista varten. Edut ovat samat sekä tuomioistuinasiassa että 
tuomioistuimen ulkopuolella hoidettavassa asiassa. 
 
Maksutta saatavia viranomaisen asiakirjoja ovat muun muassa 
 
• käsittely- ja toimituskirjat 
• ensimmäinen ulosottoyritys 
• virallisen lehden kuulutukset 
• jäljennökset, tiedoksiannot  ym. 
• maistraatin virkatodistukset ja terveyskeskuslääkäreiden lääkärinlausunnot 
 
Hakija, jolla on sekä oikeusturvavakuutuksen että oikeusavun etu, saa ne oikeusapuun kuuluvat 
etuudet, joita vakuutus ei kata,  kuten esimerkiksi vapautuksen täytäntöönpanokulusta. 
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Korvauksettomaan oikeusapuun käyttövarojensa perusteella oikeutettu hakija, jonka ei katsota 
tarvitsevan avustajaa, voi saada vapautuksen  em.  maksuista.  
 
 
7. OIKEUSAVUN HAKEMINEN  (10 §) 
 
Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistosta. Hakija voi valita, mihin toimistoon hän toimittaa 
hakemuksen. Yhdessä asiassa on kuitenkin mahdollista tehdä vain yksi hakemus. Oikeusavun 
hakija voi käyttää hakemuslomakkeita tai oikeusaputoimistossa voidaan suoraan 
tietojärjestelmään syöttää  hakijan ilmoittamat oikeusavun saamisen edellyttämät tiedot. 

 
Oikeusapua voidaan hakea ennen asian vireille tuloa tuomioistuimessa ja asian käsittelyn 
kaikissa vaiheissa siihen saakka kunnes tuomioistuimessa käsiteltävä asia on saanut 
lainvoiman.  
 
Ellei asiaa käsitellä tuomioistuimessa, oikeusapua voidaan hakea, kunnes asian käsittely on 
päättynyt. Jos esimerkiksi rikosasia on päättynyt esitutkintavaiheessa tai syyttämättä-
jättämispäätökseen taikka asian käsittely muusta syystä on päättynyt, ei oikeusapua voi enää 
tämän jälkeen hakea. 

 
Oikeusapua olisi oikeudessa käsiteltävissä asioissa pyrittävä hakemaan ennen kuin 
tuomioistuin antaa pääasiassa ratkaisunsa. Tuomioistuin on sidottu ratkaisuunsa kulujen osalta. 
Mikäli tuomioistuimen kuluratkaisu on ristiriitainen oikeusapupäätöksen kanssa, tulisi pääasian 
ratkaisuun oikeudenkäyntikulujen osalta hakea muutosta. 
 
Mikäli oikeusapua haetaan taannehtivasti (13 § 1) muutoksenhakuvaiheessa, on vaatimus 
perusteltava. Hakijan taloudellisten edellytysten tulee täyttyä  koko ajalta. 
 
       
7.1. Taloudellisten edellytysten selvittäminen (hakijan käyttövarat) (3 § 1 ja 2) 
     

       Oikeusavun hakijan on hakemuksen ohella  esitettävä oikeusaputoimistolle selvitys   omista  ja   
puolison tai  samassa taloudessa asuvan avopuolison tai  rekisteröidyssä suhteessa asuvan 
käyttövaroista ja oikeusturvavakuutuksesta seuraavasti: 

 
Tulot 
 
• ansiotulot   viimeisin palkkakuitti tai palkkatodistus  
 
• epäsäännölliset ansiotulot   palkkakuitit puolelta vuodelta tai palkkatodistus  
 
• eläketulot   tiliote tai vakuutuslaitoksen viimeisin ilmoitus eläkkeen määrästä 
 
• työttömyys-, äitiys-, sairaus-, vakuutusten päivärahat, opinto-, kodinhoidon-   ja asumistuet   

tiliote, viimeisin maksuilmoitus 
 
• yrittäjän tai ammatinharjoittajan tulot   kirjanpitäjän todistus, viimeisin tuloslaskelma tai 

verotodistus  
 



 

 

11

• elatusavut ja –tuet   tiliote tai elatussopimus 
 
• korko-, osinko-, vuokra-, ja muut pääomatulot   tiliote tai muu riittävä selvitys 
 
• lapsilisät  ei tarvita kuittia 
 
• muut veronalaiset tulot   riittävä selvitys  
 
Menot 
 
• verot   palkkakuitti, verokortti 
 
• vuokra tai yhtiövastike maksukuitti, tiliote, vuokrasopimus tai asumistukipäätös 
 
• omakotitalon asumismenot  ilman selvitystä 200 euroa /kk, mikäli kulut suuremmat - kuitit 

puolelta vuodelta  
 
• asuntolainan korot tiliote 
 
• elatusmaksut maksukuitti, tiliote 

 
• velkajärjestelysuoritukset tosite maksuohjelman mukaisesta suorituksesta  

 
• ulosottomenot  palkkakuitti, maksukuitti, tai tiliote  
 

 
Varat 

 
• kiinteä omaisuus  verotustodistus 

 
• sijoitukset, kuten osakkeet, rahasto-osuudet  ote arvo-osuustilistä, rahoitusyhtiön todistus  

 
• asunto-osakkeet   verotustodistus 

 
• osuus kuolinpesässä tai avoimessa yhtiössä  verotustodistus 

 
• kulkuvälineet   verotustodistus 

 
• talletukset  tiliote 

 
Perheen vakinaisena asuntona käytettävää omistusasuntoa ja työn kannalta välttämätöntä        
autoa ei oteta huomioon eikä niistä tarvitse esittää selvitystä. 
 
Velat 
 
Lainojen pääomat, jos on varallisuutta, joka otetaan oikeusavussa huomioon - pankin tosite 

 
Perheen vakinaisena asuntona käytettävää omistusasuntoa ja työn kannalta  välttämättömän        
auton hankintaa varten otettua velkaa ei oteta huomioon, eikä näistä tarvita selvitystä. 
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Viranomaiselle, Kansaneläkelaitokselle ja vakuutusyhtiöille on  10 § 2 momentissa säädetty 
velvollisuus toimittaa salassapitosäännösten estämättä oikeusaputoimistolle sen pyynnöstä ne 
tiedot, jotka ovat välttämättömiä oikeusaputoimistoille oikeusapupäätöksen tekemiseksi. Myös 
pankilla on velvollisuus oikeusaputoimiston kirjallisesta pyynnöstä tietojen antamiseen, jos on 
aihetta epäillä hakijan antamien tietojen luotettavuutta. Jos oikeusaputoimisto pyytää edellä 
mainittuja tietoja, sen on ilmoitettava myös hakijalle pyynnöstä. 
 
 
7.2. Oikeusturvavakuutuksen edun saamisen/hylkäämisen selvittäminen  

 
Oikeusavun hakijan on hakemuksessaan ilmoitettava, onko hänellä oikeusturvavakuutus. 
Käytännössä kansalaiset eivät aina muista, että heillä on oikeusturvavakuutus, koska se on 
yleensä muun vakuutuksen liitännäinen osa. Tämän vuoksi on oikeusaputoimistoissa syytä 
tiedustella henkilöltä sitä, onko hakijalla koti- tai maatilavakuutusta (maatilatalouden 
harjoittajilla vastaava turva sisältyy yleensä maatilavakuutukseen).   

 
Jos kyseessä on työsuhdeasioihin liittyvä riita, tulee selvittää, kuuluuko henkilö johonkin 
ammattiliittoon. Ammattiliitoilla on usein jäsenetuna jäsenistölleen otettu oikeusturvavakuutus 
työsuhderiitoja varten.  

 
Oikeusturvavakuutus voi olla osana myös seuraavia vakuutuksia : 

• kiinteistö-,  
• vene-,  
• metsä-  
• auto-,  
• yritys- ja  
• matkavakuutus 
 

Nämä muut oikeusturvavakuutukset ovat korvauspiiriltään koti- ja maatilavakuutusta 
suppeampia ja ne ovat käytettävissä lähinnä irtaimen tai kiinteän omaisuuden omistamiseen, 
hallintaan ja käyttöön liittyvissä asioissa (vene-, auto-, metsä-, kiinteistövakuutukset) ja 
matkavakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus matkaan liittyvissä tai matkalla sattuneisiin 
tapahtumiin liittyvissä riidoissa.  Yritysvakuutus puolestaan korvaa kuluja asioissa, jotka 
liittyvät vakuutettuun yritystoimintaan.  

 
Jos oikeusapua hakevalla on vakuutus, josta oikeudenkäyntikulut voivat tulla katetuksi, tulee 
hakijalta edellyttää vakuutusyhtiön päätöstä. Näin on toimittava silloin, kun halutaan varmistaa, 
että vakuutus ei ole lainkaan asiassa käytettävissä (tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi, 
että vakuutus on otettu riidan syntymisen jälkeen) ja silloin, kun oikeusapua haetaan 
vakuutuksen omavastuuosuuteen, vakuutusyhtiön enimmäiskorvausmäärän ylittävään osuuteen 
tai sen johdosta, että vakuutus ei tosiasiallisesti ole käytettävissä vakuutusyhtiön 
kuittausoikeuden vuoksi.   
 
Vakuutusyhtiön päätöksestä ilmenee, onko ja miltä osin vakuutus käytettävissä asiasta 
aiheutuviin kuluihin, omavastuun määrä (%-omavastuu sekä omavastuun minimimäärä), 
vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä sekä vakuutusyhtiön mahdollisen kuittausoikeuden 
määrä.   
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Vakuutusyhtiön päätöstä ei kuitenkaan tarvita, jos on ilmeistä, että hakijan asia on sen 
luonteinen, ettei se kuulu vakuutusten  korvauspiiriin. Tällainen selvä vakuutusten 
korvauspiirin ulkopuolelle jäävä tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, jos henkilö haluaa 
oikeudellista neuvontaa asiassa, joka ei ole riitainen. Vakuutuksessa korvattavuuden 
edellytyksenä on aina riidan syntyminen. 
 
Asian tulee aina olla myös sellainen, että se voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 
Vakuutuksista ei korvata hallinnollisissa viranomaisissa ja erityistuomioistuimissa käsiteltäviä 
asioita.  
 
Kohdassa 18 selostetaan tarkemmin oikeusturvavakuutusten yleisiä periaatteita sekä keskeisiä 
korvauspiirin rajoituksia.  

 
Jos oikeusapua haetaan oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärän ylittäviin kuluihin, ei 
oikeusaputoimistolla ole yleensä mahdollisuutta arvioida sitä, onko olemassa lain edellyttämiä 
erityisiä syitä myöntää oikeusapua vakuutusmäärän ylittäviin kuluihin. Tämän vuoksi 
hakemuksen hylkääminen sekä asiakkaan ohjaaminen ratkaisupyynnön  tekemiseen asiaa 
käsittelevälle tuomioistuimelle jäänee usein ainoaksi vaihtoehdoksi. Käytännössä vain 
tuomioistuimella on mahdollisuus arvioida oikeusavun saajan oikeusavun tarvetta, asian laatua 
ja laajuutta.  
 

 
7.3. Asian selvittäminen 
 
Hakijan  on selvitettävä, että hänen asiansa on sellainen, että oikeusapua siihen voidaan 
myöntää. 
 
Koska julkisen puolustajan järjestelmä on edelleen ensisijainen oikeusapuun nähden, hakija  
ohjataan edellytysten täyttyessä käyttämään julkisen puolustajan järjestelmää jo ajanvarauksen 
yhteydessä. Tällöin hakijalle tehdään pyynnöstä varallisuusselvitys. 

 
Hakijan on esitettävä perustelut avustajan määräämiselle sekä yksityisen avustajan suostumus 
tehtävään. 
 
Hallituksen esityksessä sivulla 87 selvitetään rajanvetoa tuomioistuinasian ja muun asian 
välillä (katso kohta 5, avustajan valinta).  
 
Oikeusavun ja yksityisen avustajan määräämisen edellytysten arvioimiseksi kantajilta  tulee  
käytännössä  vaatia haastehakemus tai sen luonnos taikka vastaava vaatimusasiakirja ja 
vastaajilta saatu haaste tai muun vaatimuskirjelmä.  
 
 
Tuomioistuinasiassa oikeusavun hakijan on toimitettava asianosaisasemastaan riippuen 
selvitystä seuraavasti :  
 
Riita-asia/kantaja –  hakijan esitettävä  haaste tai vähintään haastehakemuskonsepti-,  
luurankohaastehakemus tai poikkeustapauksessa muu riittävä selvitys oikeussuojan tarpeesta,  
esim. sovintoneuvottelujen kirjeenvaihtoa. 
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Riita-asia/vastaaja –  hakijan esitettävä kantajan haastehakemus ja/tai tuomioistuimen 
vastaus/lausumapyyntö tai muu riittävä selvitys. 

 
Rikosasia/vastaaja –  hakijan esitettävä syyte, syyttäjän rangaistusvaatimus, asianomistajan 
vahingonkorvausvaatimukset, esitutkintapöytäkirja ja muu tarvittava selvitys, 
 
Rikosasia/asianomistaja – hakijan esitettävä syyte, esitutkintapöytäkirja, lääkärinlausunto 
ja/tai muu riittävä selvitys 

 
Hakemusasia/hakija  – hakijan esitettävä hakemus tai sen luonnos ja tarvittava muu selvitys, 
josta ilmenee, että asia riitainen ja että on erityisen  painavia syitä avustajan määräämiselle. 

 
Hakemusasia/asiaan osallinen –  hakijan esitettävä esimerkiksi vastapuolen hakemus 
oikeudelle ja tarvittaessa oikeuden vastaus/lausumapyyntö, josta ilmenee, että asia riitainen ja 
että on erityisen  painavia syitä avustajan määräämiselle.  

 
 
 8.  OIKEUSAPUPÄÄTÖS (11 §) 

 
Oikeusaputoimisto päättää oikeusavun antamisesta.  Oikeusapupäätös annetaan hakijalle 
kirjallisena. Siitä tulee ilmetä seuraavat seikat: 
 
• asia, johon oikeusapu myönnetään, 
• tuomioistuin,  
• hakijan taloudellinen asema, 
• päivämäärä, mistä lukien etu on voimassa,  
• mitä etuuksia oikeusapuun sisältyy,  
• oikeusavun saajan omavastuuosuus ja 
• avustajan nimi. 
 
Mikäli päätös ei ole hakemuksen mukainen, oikeusaputoimisto antaa hakijalle lisäksi ohjeet 
ratkaisupyynnön tekemiseksi. 
 
Kielteinen oikeusapupäätös ei estä hakijaa hakemasta oikeusapua samassa asiassa uusien 
perusteiden ilmetessä. Esimerkiksi asian käsittelyn eteneminen toiseen viranomaiseen tai 
tuomioistuimeen saattaa muodostaa perusteen oikeusavun saamiselle. 
 
Mikäli hakijan oikeusturvavakuutusta koskeva hakemus on hylätty ja oikeusapu myönnetään, 
tulee oikeusaputoimiston  pyytää vakuutusyhtiötä tiedottamaan oikeusaputoimistolle, jos 
vakuutusyhtiö myöhemmin esimerkiksi muutoksenhaun johdosta muuttaa kielteistä päätöstään. 
 
Vakuutusyhtiöille on  10 § 2 momentissa säädetty velvollisuus toimittaa oikeusaputoimistolle 
sen pyynnöstä ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä oikeusaputoimistoille laissa määrättyjen 
tehtävien hoitamiseksi ja sen selvittämiseksi, onko hakijalla esim. asiansa kattava 
oikeusturvavakuutus. 
 
Joissakin asioissa oikeusaputoimisto ei kuitenkaan päätä oikeusavusta. Poikkeuksia ovat 
sotilasoikeudenkäyntiasiat ja vankilaoikeuden käsittelemät asiat, joissa tuomioistuin päättää 
oikeusavun myöntämisestä eikä myöskään varallisuusselvitystä pääsääntöisesti tarvita. 
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8.1.  Toimenpiderajoitukset (5 §) 
 
Toimenpiteet on yksittäisessä asiassa rajoitettava vain asian hoitamisen kannalta tarpeellisiin 
toimiin. Rajaus siitä, mitkä toimenpiteet kuuluvat oikeusapuun, voidaan tehdä myös oikeus-
apupäätöksessä. Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa koskemaan laajempia toimenpiteitä.   
 
Tarpeellisina voidaan pitää sellaisia toimenpiteitä, joihin oikeusapunsa itse maksamaan 
kykenevä henkilö vastaavantyyppisessä asiassa normaalisti ryhtyisi. 
 
Se, mitkä toimenpiteet ovat kussakin oikeusasiassa tarpeellisia, määräytyy asian 
erityispiirteiden mukaan. Tämän vuoksi toimenpiteitä ja niiden tarpeellisuutta arvioitaessa 
huomioon on  otettava kyseessä olevan asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo ja 
olosuhteet kokonaisuudessaan. 
 
Merkitykseltään pienehköissä asioissa on siten mahdollista rajoittaa oikeusapu esimerkiksi vain 
neuvontaan. Edelleen tulee huomiota kiinnittää hakijan yksilöllisiin ominaisuuksiin ja siihen, 
missä määrin hän kykenee itse suoriutumaan asian vaatimista toimenpiteistä. 
 
Mahdollista siten on rajoittaa toimenpiteet esimerkiksi vain tarvittavaan neuvontaan ja 
tarpeellisten asiakirjojen laadintaan, jos hakija kykenee tämän jälkeen itse hoitamaan asiaansa 
asianomaisessa viranomaisessa tai tuomioistuimessa.  
 
Oikeusapuun kuuluvia toimenpiteitä koskeva rajaus tehdään jo oikeusapupäätöksessä, jos asian 
hoitamisen edellyttämät tarpeelliset toimenpiteet ovat jo tuossa vaiheessa yksilöitävissä. 
Määräystä oikeusapuun kuuluvista toimenpiteistä voidaan laajentaa.  
 
Oikeusapuun kuuluvien toimenpiteiden rajoittamisesta vain tarpeellisiin on kuitenkin ensi 
sijassa vastuussa asiaa hoitamaan määrätty oikeusavustaja. 
 
Vaikka oikeusapuun kuuluvia toimenpiteitä ei  rajoiteta, oikeusapuasiaa hoitamaan määrätty 
avustaja on  toimeksiantonsa kestäessäkin velvollinen rajaamaan toimenpiteensä vain 
tarpeellisiin edellä mainituin kriteerein. Yksittäisten toimenpiteiden tarpeellisuuden arviointi 
jää viime kädessä jälkikäteen suoritettavaksi määrättäessä yksityiselle avustajalle korvausta.  
Tuomioistuimen tehtävänä on huolehtia siitä, ettei avustajalle määrätä suoritettavaksi korvausta 
tarpeettomista toimenpiteistä. Tuomioistuimen tulee siten vakuuttautua siitä, että avustajan 
laskun perusteena olevat toimenpiteet asian laatuun nähden ovat todella tarpeelliset.  
Avustajan tulee huolehtia, ettei 100 tunnin katto ylity. 
Oikeusavun yläraja on ehdoton  ulkoprosessuaalisissa asioissa. Tuomioistuin voi 
käsittelemässään asiassa päättää, että oikeusavun antamista jatketaan, jos siihen on erityisiä 
syitä ottaen huomioon oikeusavun saajan oikeusturvan tarve sekä asian laatu ja laajuus.  
 
Oikeusavun antamista voidaan jatkaa, jos oikeusavun saajan vastapuoli asiattomasti on 
pitkittänyt oikeudenkäyntiä ja oikeusavun saajan oikeusturva edelleen vaatii avustajan käyttöä. 
 
Myös silloin, kun enimmäistuntimäärä täyttyy esimerkiksi suullisen käsittelyn ollessa 
tuomioistuimessa kesken, voi tuomioistuin oikeusavun saajan pyynnöstä päättää, että 
oikeusavun antamista jatketaan. 
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Säännös on kuitenkin tarkoitettu sovellettavaksi vain poikkeustilanteissa ja oikeusavun saajalla 
ja hänen avustajallaan olisi ensisijainen vastuu siitä, etteivät avustajan toimenpiteet ylitä laissa 
asetettua enimmäismäärä.  
 
Kun oikeusavulle asetettu yläraja lähestyy, oikeusavun saaja voi pyytää tuomioistuimelta 
päätöstä oikeusavun antamisen jatkamisesta. Tuomioistuin tekee asiaa koskevan päätöksen. Jos 
oikeusavun antamista jatketaan, tuomioistuimen on päätöksessään asetettava uusi 
enimmäistuntimäärä avustajalle korvattaville toimenpiteille. Päätökseen haettaisiin muutosta 
siten kuin 26 §:ssä säädettäisiin.  
 
Ks. HE:n sivut 81 ja 82. 
 
 
9.  OIKEUSAPUA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN (11 §) 
 
Oikeusaputoimistossa asioivalle hakijalle oikeusapua koskeva päätös annetaan toimistossa. 
 
Oikeusapupäätös voidaan toimittaa hakijalle postitse. Hakijan katsotaan saaneen postitetun 
päätöksen tiedokseen seitsemäntenä päivänä siitä kun päätös on jätetty hakijan ilmoittamalla 
osoitteella postin kuljetettavaksi. Tiedoksianto voi tapahtua myös valtuutetulle asiamiehelle. 
Päätöstä ei voida hakijalle antaa tiedoksi telekopiona, jos päätös on sellainen, että sen 
tiedoksiannosta alkaa kulua muutoksenhakuaika.  Käytännössä myönteiset päätökset voidaan 
lähettää hakijalle telekopiona. 
 
Mikäli hakijan hakemus on hylätty joltakin osin, annetaan / lähetetään hakijalle päätöksen 
ohella ohjeet ja lomake ratkaisupyynnön tekemiseksi oikeusapupäätöksestä tuomioistuimelle.  
 
 
10.  RATKAISUPYYNTÖ (24 §) 
 
Ratkaisupyynnöllä hakija saa oikeusapuhakemuksen tuomioistuimen harkittavaksi. 
Ratkaisupyyntömenettely on säädetty oikeusaputoimiston päätöksenteon jatkeeksi. Koska 
tuomioistuimella on parhaat edellytykset arvioida oikeusavun tarvetta kulloinkin käsiteltävässä 
asiassa, on tärkeätä, että oikeusaputoimistossa tehty oikeusapupäätös voidaan aina saattaa sen 
tuomioistuimen tutkittavaksi, jossa pääasia on käsiteltävänä tai jonka toimivaltaan pääasian 
tutkiminen kuuluu. Tuomioistuimen pääasiaa koskevaa asiantuntemusta on näin mahdollista 
hyödyntää tilanteessa, jossa oikeusaputoimiston ratkaisu syystä tai toisesta on riitautettu.  
 
Ratkaisupyyntömenettely on osa päätöksentekomenettelyä, ei muutoksenhakua. Tuomioistuin 
voi tästä johtuen  muuttaa oikeusaputoimiston päätöstä niin ratkaisupyynnön esittäneen eduksi 
kuin vahingoksikin.  
 
Tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa pääasiaa käsittelevä tuomioistuin voi myös viran 
puolesta muuttaa oikeusapupäätöstä tai päättää oikeusavun lakkaamisesta, jos edellytyksiä 
oikeusavun myöntämiselle ei ole ollut olemassa tai ne ovat muuttuneet tai lakanneet.  
 
 
10.1. Mistä päätöksistä ratkaisupyynnön voi esittää? 
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Ratkaisupyyntö voidaan tehdä kaikista oikeusaputoimiston oikeusapulain nojalla 
tekemistä päätöksistä: 
 
• oikeusavun myöntämiseen liittyvät päätökset (11 §) esim.: hakemuksen hylkääminen, 

omavastuuprosentin laskeminen, oikeusavun asialliset rajoitukset; hakijan esittämän 
avustajan hylkääminen   

 
• oikeusapupäätöksen muuttaminen tai oikeusavun lakkauttaminen (16 §),  

 
• avustajan, tulkin palkkiot ja korvaukset (18 §)  

 
• oikeusapumaksu (12 §) 

 
• omavastuuosuuden määrää koskevat päätökset (20 ja 21 §)   

 
• avustajan määräämiseen liittyvät asiat (6 §) 
 
Edellytyksenä on, että  esitetty oikeusapuhakemus tai korvauspyyntö on päätöksessä osittain tai 
kokonaan hylätty. Päätöstä, jolla oikeusapua on myönnetty hakemuksen mukaisesti, ei saa 
saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.  
 
 
10.2.  Milloin ratkaisupyynnön voi esittää? 
 
10.2.1. Tuomioistuinasia 
 
Tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa voi ratkaisupyynnön esittää siihen saakka kunnes 
pääasiassa annettu ratkaisu on saanut lainvoiman.  
 
On suositeltavaa, että ratkaisupyyntö tehdään  ennen kuin tuomioistuin on antanut pääasiassa 
ratkaisunsa. Mikäli oikeusapupäätös muuttuu ratkaisupyynnön johdosta, joka on tehty 
pääasiaratkaisun jälkeen ennen sen lainvoimaiseksi tuloa, saattaa olla  tarpeellista valittaa myös 
pääasian kuluratkaisusta, koska tuomioistuin ei voi muuttaa pääasiaa koskevaa kuluratkaisun 
sisältävää päätöstään sen antamisen jälkeen.  

 
Oikeusaputoimistojen tulee käsitellä viipymättä sellaiset oikeusapuhakemukset ja  
ratkaisupyynnöt, joissa  pääkäsittelypäivä on lähellä tai kansliatuomion päivä tiedossa, jotta 
ym. ongelmilta  vältytään. Tiedon kulku tuomioistuimen ja oikeusaputoimiston välillä on sen 
vuoksi tärkeää. 
 
 
10.2.2. Muu kuin tuomioistuinasia 
 
Ulkoprosessuaalisissa asioissa ratkaisupyyntö on tehtävä 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksi saamisesta.  
 
 
10.3.  Hakijan  toimenpiteet  
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Oikeusaputoimisto antaa hakijalle kirjalliset ohjeet ratkaisupyynnön tekemiseksi. 
Ratkaisupyynnön esittämisen helpottamiseksi laaditaan oikeusministeriössä lomake. 
Ratkaisupyyntö toimitetaan kirjallisesti päätöksen tehneelle oikeusaputoimistolle. 
 
Ratkaisupyynnöstä tulee käydä ilmi  
• päätös, jota ratkaisupyyntö koskee  
• miltä osin ratkaisupyynnön esittänyt on päätökseen tyytymätön 
• millä perusteella ratkaisupyynnön esittänyt on päätökseen tyytymätön  
 
Hakijan tulee liittää ratkaisupyyntöön oikeusapupäätös sekä ne asiakirjat, joihin haluaa vedota.  
 
 
10.4. Oikeusaputoimiston toimenpiteet  (24 § 2) /  itseoikaisu (25 §) 
 
Oikeusaputoimisto voi itse oikaista tekemänsä päätöksen. Korjaus tulee tehdä välittömästi ja 
oikaisupäätöksestä tulee heti ilmoittaa ratkaisupyynnön tehneelle.  
 
Mikäli aihetta itseoikaisuun ei oikeusaputoimiston käsityksen mukaan ole, ratkaisupyyntö 
siirretään asianomaisen tuomioistuimen tutkittavaksi.  
 
Oikeusaputoimiston tulee huomioida asian yksilölliset kiireellisyysvaatimukset. Laissa on 
lähtökohtana toimiminen viipymättä. 
 
Jos on epäselvää, missä tuomioistuimessa asia tulee käsiteltäväksi, oikeusaputoimiston tulee 
antaa oikeusavun hakijalle tieto siitä mihin ratkaisupyyntö toimitettiin. 
 
 
10.5.  Tuomioistuimen toimivalta 
 
10.5.1. Tuomioistuimessa käsiteltävä asia 
 
Toimivalta määräytyy pääasian mukaan. Toimivaltainen ratkaisupyyntöasiassa on täten 
tuomioistuin, jossa pääasia on käsiteltävänä tai jonka toimivaltaan pääasian tutkiminen kuuluu. 
 
Jos ratkaisupyyntöä pyydetään esitutkintavaiheessa, tulee oikeusaputoimiston selvittää,  mikä 
tuomioistuin on toimivaltainen asiassa.. Toimivaltainen voi olla muukin kuin tekopaikan 
tuomioistuin. Tarvittaessa oikeusaputoimiston tulee ottaa  yhteyttä syyttäjään tai avustajaan 
oikean tuomioistuimen selvittämiseksi. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi silloin, kun  
tutkittavana on useilla paikkakunnilla tehtyjä rikoksia. 
 
Mikäli pääasian käsittely tuomioistuimessa on päättynyt eikä muutoksenhakua     varten 
säädetty aika ole kulunut umpeen, tulee ratkaisupyyntö toimittaa asiaa viimeksi käsitelleen 
tuomioistuimen tutkittavaksi.  
 
Muutoksenhakuvaiheessa, kun valitus on toimitettu, on  muutoksenhakutuomioistuin 
toimivaltainen tuomioistuin. 
 
Niissä hallinto- tai hallintolainkäyttöelimissä tutkittavissa  asioissa,  joissa on mahdollista 
valittaa tuomioistuimeen, tuomioistuimen toimivalta  määräytyy sen mukaan, mikä 
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tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan pääasiaa koskevan valituksen. Esimerkiksi 
tapaturmalautakunnassa käsiteltävä asia saatetaan vakuutusoikeuden tutkittavaksi, koska 
mainitun lautakunnan päätökseen haetaan muutosta vakuutusoikeudelta.  
 
Ulkomaalaisvirastossa käsiteltävässä ulkomaalaislain (378/1991) mukaisessa turvapaikkaa tai 
oleskelulupaa suojelun tarpeen perusteella - koskevassa asiassa toimivaltainen tuomioistuin 
oikeusapupäätöstä koskevan ratkaisupyynnön tutkimiseen on kuitenkin Helsingin hallinto-
oikeus, koska muutoksenhaku näissä asioissa on keskitetty sinne. 
 
Poikkeus menettelyjärjestyksestä 
 
Niissä tapauksissa, joissa pääasiaa koskevasta päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, toimivaltainen tutkimaan ratkaisupyynnön on se hallinto-oikeus, jonka 
tuomiopiirissä oikeusapupäätöksen tehnyt oikeusaputoimisto sijaitsee. 
 
Esimerkiksi eräistä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätöksistä voidaan valittaa 
suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
Tuomioistuin, jolle oikeusaputoimisto on pyynnön osoittanut, aina on  velvollinen 
ratkaisemaan pyynnössä tarkoitetun oikeusapuasian riippumatta siitä, pitääkö se itseään 
pääasiassa toimivaltaisena. (24 § 2) 
 
 
10.5.2. Muu kuin tuomioistuinasia 
 
Jos pääasiaa ei voida saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, ratkaisupyynnön tutkii se hallinto-
oikeus, jonka tuomiopiirissä oikeusapupäätöksen tehnyt oikeusaputoimisto sijaitsee.   
 
 
10.6.  Käsittely tuomioistuimessa 
 
Yleisissä  tuomioistuimissa pääasian yhteydessä tutkittava ratkaisupyyntö käsitellään pääasian 
käsittelyjärjestyksessä. Jos pääasia on tuomioistuimessa vireillä ratkaisupyynnön saapuessa 
tuomioistuimeen, voidaan ratkaisupyynnön osalta menetellä samoin kuin maksuttoman 
oikeudenkäynnin hakemusten osalta. Pääasiasta erillisenä tutkittava ratkaisupyyntö käsitellään 
kiireellisenä hakemusasian järjestyksessä, yhden tuomarin kokoonpanossa kansliassa.   
 
Hallintotuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa pääasian yhteydessä tutkittava ratkaisupyyntö 
käsitellään pääasian käsittelyjärjestyksessä. Pääasiasta erillisenä tutkittava ratkaisupyyntö 
käsitellään kiireellisenä hallintolainkäyttölain mukaisessa järjestyksessä,  yhden tai kahden 
lainoppineen kokoonpanossa tai pääasian käsittelyjärjestyksessä. 
 
 
11. MUUTOKSENHAKU  26 §  
 
11.1. Tuomioistuinasia 
 
Tuomioistuimen oikeusapulain nojalla tekemään päätökseen voi hakea muutosta sekä pääasian 
yhteydessä että erikseen. 
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Pääasiassa noudatettava muutoksenhakujärjestys  ratkaisee oikeusapuasiassa noudatettavan 
muutoksenhakuoikeuden ja –menettelyn  siitä riippumatta, haetaanko muutosta pääasian 
yhteydessä vai erikseen. 
 
Jos pääasiassa  on kysymys hovioikeuden ensimmäisenä asteena ratkaisemasta asiasta eikä 
pääasiassa siten vaadita valituslupaa, myös hovioikeuden ratkaisupyynnön perusteella 
tekemästä oikeusapua koskevasta ratkaisusta voidaan valittaa valituslupaa pyytämättä. 
 
Poikkeus 
 
Jos pääasiaa koskevasta viranomaisen päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-
oikeuteen,  saa oikeusapupäätökseen hakea muutosta vain,  jos korkein hallinto-oikeus myöntää 
valitusluvan. Esimerkiksi eräistä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätöksistä voidaan 
valittaa suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
 
11.2. Muu kuin tuomioistuinasia 
 
Asiassa, jota ei voida saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi saa hakea muutosta vain,  jos 
korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  
 
Näin sen vuoksi, että kyseessä on asia, jota ei voida saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, näin 
ollen ei myöskään ole olemassa sellaista pääasiaa, joka voisi määrätä muutoksen-
hakujärjestyksen oikeusapuasiassa. 
 
Valituslupa (26 § 2)  hallinto-oikeuden oikeusapuasioissa tekemiin päätöksiin voidaan 
myöntää: 
 
• ns. prejudikaattiperusteella  
• jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi tai 
• jos valitusluvan myöntämiseen on painava taloudellinen tai muu syy.  
 
 
 
 
 
12.  OIKEUSAPUPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN / OIKEUSAVUN LAKKAAMINEN 
(16 §) 
 
Oikeusavun saajan on ilmoitettava oikeusaputoimistolle taloudellisissa olosuhteissaan 
tapahtuvista muutoksista. Avustajan on muistutettava päämiestään tästä velvollisuudesta. (15 §) 
 
Oikeusapupäätöstä voidaan muuttaa tai voidaan päättää että oikeusapu lakkaa, mikäli  
oikeusavun edellytyksiä ei ole ollut olemassa tai ne ovat muuttuneet tai lakanneet. 
 
Päätöksestä on aina välittömästi annettava tieto oikeusavun saajalle, kuten päätöksen 
tiedoksiannosta yleensä (ks. kohta 9). 
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Oikeusaputoimisto voi muuttaa oikeusapupäätöstä tai lakkauttaa oikeusavun sekä 
tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa että ns. ulkoprosessuaalisessa asiassa. Oikeusavun 
muuttamista tai lakkauttamista koskevasta asiasta voi esittää ratkaisupyynnön. 
 
Pääasiaa käsittelevä tuomioistuin voi  muuttaa oikeusapupäätöstä tai lakkauttaa oikeusavun. 
 
Oikeusaputoimiston  muuttaessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa oikeusapupäätöstä, 
tai lakkauttaessa oikeusavun, jossa on yksityinen avustaja, oikeusaputoimiston tulee 
oikeusavun saajan kanssa sopia, toimittaako oikeusaputoimisto vai edunsaaja muutospäätöksen 
tiedoksi tuomioistuimelle. 
 
Kun päätöstä muutetaan tai päätetään, että oikeusapu lakkaa, samalla määrätään, onko 
oikeusapua saaneen suoritettava valtiolle korvaus saamastaan oikeusavusta sekä vahvistetaan 
korvauksen määrä. Avustajalta tulee  pyytää tällöin välilasku palkkion ja kulujen mahdolliseksi 
maksamiseksi oikeusavun lakkaamiseen saakka suoritetuista toimista. Viranomainen, jossa asia 
on vireillä, vahvistaa korvauksen määrän. Oikeusaputoimisto voi tehdä tuomioistuimessa 
käsiteltävässä asiassa laskelman korvauksesta. 
 
Viranomainen, jossa asia on vireillä, vahvistaa korvauksen määrän. Oikeusaputoimisto voi 
tehdä  tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa laskelman korvauksesta. 
 
Julkinen oikeusavustaja voi hoitaa loppuun aloittamansa asian, mutta annetusta oikeusavusta 
peritään tällöin täysi korvaus. 
 
 
12.1. Oikeusturvavakuutuksen oikeusturvaetu myönnetään oikeusavun myöntämisen 
jälkeen 
 
On mahdollista, että oikeusturvavakuutuksen oikeusturvaetu myönnetään oikeusavun 
myöntämisen jälkeen. Tällainen tilanne voi tulla silloin, kun oikeusavun hakija on saanut 
kielteisen päätöksen hakemukseensa  vakuutuksen oikeusturvaedusta, mutta oikeusturvaetu 
myönnetään valituksen johdosta. Oikeusturvavakuutuksen edun myöntäminen on peruste 
oikeusavun lakkaamiselle, koska edellytyksiä oikeusavulle ei tämän jälkeen ole olemassa siltä 
osin kuin vakuutus kattaa asian. Koska edun saa taannehtivasti, oikeusapu lakkautetaan 
vastaavasti. 
 
Oikeusturvavakuutuksen edun myöntämisellä sen jälkeen kun asia jo saavuttanut lainvoiman ei 
ole vaikutusta oikeusapupäätökseen. Oikeusapupäätöstä ei voida purkaa tämän vuoksi.  
 
Oikeusturvavakuutuksen ensisijaisuudesta johtuen oikeusaputoimisto voi periä vakuutus-
yhtiöltä valtion varoista oikeusapuna maksetut yksityisen avustajan palkkiot ja korvaukset. 
 
Oikeusturvavakuutuksen ensisijaisuudesta johtuen oikeusaputoimiston tulee laskuttaa 
vakuutusyhtiötä, mikäli  julkinen oikeusavustaja on antanut tai antaa oikeusapua asiassa,  jossa 
oikeusturvavakuutuksen etu myönnetään. Julkinen oikeusavustaja voi myös jatkaa 
toimeksiantoa oikeusturvavakuutuksen myöntämisestä huolimatta ja laskuttaa vakuutusyhtiötä 
toimenpiteistään. 
 
 
13. AVUSTAJAN PALKKIO JA KULUKORVAUKSEN VAHVISTAMINEN (17, 18 §) 
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Oikeusapulain nojalla määrätylle yksityiselle avustajalle sekä oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain mukaiselle puolustajalle ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle maksetaan 
palkkiot ja kulukorvaukset oikeusavusta annettavan palkkioperusteasetuksen mukaisesti. 
 
Avustajan on tehtävän päättyessä laadittava lasku, joka tulee eritellä niin, että siitä ilmenevät  
toimenpiteet ja niihin käytetty aika. Lisäksi laskuunsa tulisi olla loppuerittely, josta ilmenee 
kuinka paljon aikaa eri vaiheisiin on käytetty (ennen asian vireille tuloa tapahtuneet 
valmistelutoimet, kirjallinen valmistelu, suullinen valmistelu, pääkäsittely). 
 
 
13.1. Tuomioistuinasia (18 §) 
 
Pääasiaa käsittelevä tuomioistuin vahvistaa  yksityiselle avustajalle kohtuullisen palkkion 
tarpeellisista toimenpiteistä ja ajanhukasta ja korvauksen kuluista. Jos avustajaksi on määrätty 
henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan 
matkustamisesta syntyvät lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen 
on perusteltua. Perusteita harkittaessa tulisi ottaa huomioon hakijan asuinpaikka, avustajalta 
edellytettävä erityinen asiantuntemus tai kielitaito. 
 
Toisin kuin aikaisemmin, sekä yksityinen avustaja että julkinen oikeusavustaja perivät 
asiakkaaltaan suoraan tämän omavastuuosuuden oikeusavusta (20 §). Avustaja voi periä 
oikeusavun saajalta ennakkoa tämän omavastuuosuudesta. Siltä osin kuin oikeusapua annetaan 
tämän lain nojalla avustaja ei saa omavastuuosuuden lisäksi periä muuta palkkiota tai korvausta 
oikeusavun saajalta. Muu sopimus on mitätön. Jos oikeusavulle asetettu sadan tunnin katto on 
saavutettu, säännös ei kuitenkaan estä avustajaa erikseen veloittamasta asiakastaan oikeusavun 
päättymisen jälkeen suoritettavista toimenpiteistä.  
 
Näin ollen yksityisen avustajan palkkio ja kulukorvaus suoritetaan valtion varoista yksityiselle 
avustajalle oikeusavun saajan omavastuuosuudella vähennettynä. 
 
Virallisen syyttäjän on rikosasioissa lausuttava esitetystä avustajan palkkio- ja 
kuluvaatimuksesta, jos siihen vaatimuksen määrään nähden tai muuten on aihetta.(18 § 4) 
Syyttäjän kannanottovelvollisuus koskee sekä vastaajan että asianomistajan avustajan 
korvauksia. 
 
Muutoksenhakutuomioistuin voi päättää, että avustajan palkkiota ja kuluja ei korvata valtion 
varoista, jos muutoksenhakemus on selvästi perusteeton.  
 
 
13.2. Mikäli oikeusapu on myönnetty oikeusturvavakuutuksen ohella 
 
Avustajan tulee esittää tuomioistuinta varten lasku tai laskut, joista ilmenevät vakuutuksen 
omavastuuosuus,  vakuutusedun enimmäismäärä, vakuutuksen enimmäismäärän ylittävä osuus 
ja oikeusavun osuus.  Laskusta tulee myös ilmetä miltä osin vakuutusturva kattaa kulut ja  
mitkä toimenpiteet vaaditaan valtion varoista. 
  
Oikeusturvavakuutuksen laskutuksen perusteet eivät ole sidotut julkisen oikeusavun 
laskutuksen perusteisiin, vaan käytännössä oikeusturvavakuutuksesta maksetaan suurempia 
korvauksia kuin julkisesta oikeusavusta.  
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Tämän vuoksi molempien etujen tilanteessa avustajan tulee esittää oikeudelle kaksi laskua: 
avustajan normaalin laskutusperusteen mukaisen laskun lisäksi palkkioperusteasetuksen 
mukainen lasku vakuutuskorvauksen enimmäismäärän ylittävistä toimenpiteistään. Myös 
yhteen laskuun on mahdollista tehdä erittely kahdella perusteella.   
 
 
13.3. Muu kuin tuomioistuinasia  (18 § 5) 
 
Ulkoprosessuaalisissa asioissa oikeusaputoimisto määrää avustajalle maksettavan palkkion ja 
korvauksen sekä oikeusavun saajan omavastuuosuuden (20 § 2). Näissä asioissa yksityisen 
avustajan palkkio maksetaan aina asian päättyessä, eikä välilaskutusta hyväksytä.  
 
Jos asia päättyy sovintoon ennen tuomioistuinkäsittelyn aloittamista, on huomattava 
mahdollinen vastapuolen korvausvelvollisuus valtiolle avustajan palkkion osalta.(22 §) 
Sovintotilanteessakin on edellytettävä vastapuolen korvaavan oikeusavun saajan avustajan 
palkkio, jos hän olisi yleisten oikeudenkäyntikulusäännösten nojalla (OK 21 luku, 
hallintolainkäyttölaki 13 luku, ROL 9 luku) ollut velvollinen korvaamaan oikeusavun saajan 
oikeudenkäyntikulut.  
 
Toisin kuin aikaisemmin, oikeusaputoimisto määrää ja suorittaa yksityisen avustajan palkkion 
myös silloin, kun rikosasia päättyy esitutkintaan tai syyttämättäjättämispäätökseen. Tällöin  
oikeusaputoimisto voi pyytää syyttäjältä kannanoton vaadittujen kulujen määrästä (17 §). 
 
 
14. OMAVASTUUOSUUDEN MÄÄRÄÄMINEN (20 §) 
 
Oikeusavun saajan omavastuuosuus voi koostua kahdenlaisesta omavastuusta, 
perusomavastuusta ja lisäomavastuusta. Perusomavastuuosuuden määrä lasketaan vahvistetusta 
avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta arvonlisäveroineen. Mahdollinen lisäomavastuu 
ilmenee oikeusapupäätöksestä. Perusomavastuu ja lisäomavastuu ovat keskenään rinnakkaisia 
ja  toisistaan riippumattomia. 
 
 
Esimerkkejä  
a) Avustajan lasku 8 000 euroa 
1.  perusomavastuu 0 % (eli korvaukseton oikeusapu) 
2.  lisäomavastuu 10 000 euroa 
- oikeusavun saaja maksaa 8 000 euroa 
 
b) Avustajan lasku 20 000 euroa 
1.   perusomavastuu 0 % (eli korvaukseton oikeusapu) 
2. lisäomavastuu 10 000 euroa 
- oikeusavun saaja maksaa 10 000 euroa 
 
c) Avustajan lasku 20 000 euroa 
1. perusomavastuu 25 %  
2. lisäomavastuu 10 000 euroa 
- oikeusavun saaja maksaa ( 20 000 euroa x 25 %) + 10 000 euroa = 15 000 euroa   
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14.1. Tuomioistuinasia 
 
Tuomioistuin vahvistaa yksityiseltä avustajalta oikeusapua saaneen oikeudenkäyntikulut ja 
omavastuuosuuden.  Palkkio ja korvaus määrätään avustajan tehtävän päättyessä 
tuomioistuimessa. Julkisen oikeusavustajan palkkion ja korvaukset määrää oikeusaputoimisto, 
kuten aikaisemminkin. 
 
Tuomioistuin 
 
• määrää oikeudenkäyntikulujen koko määrän,  
• määrää oikeusavun saajan omavastuuosuuden (20 §),  
 
Perusomavastuuosuuden määrä lasketaan vahvistetusta avustajan palkkiosta ja 
kulukorvauksesta arvonlisäveroineen oikeusapupäätöksestä ilmenevän prosenttiosuuden 
mukaan ja mahdollisen lisäomavastuun määrä ilmenee oikeusapupäätöksestä.  
 
Jos oikeusapua myönnettäessä määrätty omavastuuosuus muodostuisi oikeusapua saaneen 
taloudellisiin oloihin nähden selvästi kohtuuttomaksi,  omavastuuosuuden määrää voidaan 
alentaa (20§1). Hallituksen esityksen mukaan kohtuullistamissäännös on edelleen tarpeellinen,  
koska  on   haluttu välttää  kaavamaiseen omavastuujärjestelmään liittyviä kohtuuttomuuksia. 
Omavastuuosuutta tulisi kuitenkin kohtuullistaa vain selvästi kohtuuttomissa tilanteissa. 
 
• määrää valtion varoista yksityiselle avustajalle maksettavan palkkion ja kulukorvauksen 

määrän (17 §), joka on oikeudenkäyntikulujen ja oikeusavun saajan omavastuuosuuden 
välinen erotus, sekä 

 
• velvoittaa,  jos edellytykset ovat olemassa, oikeusavun saajan suorittamaan omavastuu-

osuuden avustajalleen 20 § 2. 
 
Mikäli oikeusavun saaja ei ole oikeudessa paikalla tai  häntä ei ole kuultu oikeudenkäynti-
kulujen määrästä, ei häntä voida velvoittaa omavastuuosuuden suorittamiseen avustajalleen 
tuomiossa. Tuomioistuin vahvistaa tällöin päätöksessään oikeudenkäyntikulujen määrän sekä 
edunsaajan omavastuuosuuden määrän. Tällöin  yksityisen avustajan on  ajettava erillistä 
velkomuskannetta päämiestään vastaan, mikäli tämä ei huolehdi omavastuuosuutensa 
suorittamisesta. 
 
Oikeusavun saajan kuulemisen voinee hoitaa ottamalla häneltä hyväksymismerkintä oikeudelle 
annettavaan laskuun. 
 
 
14.1.1. Oikeusavun etu oikeusturvavakuutuksen ohella  
 
• Kun asianosaiselle on myönnetty oikeusturvavakuutuksen etu ja oikeusapu vakuutuksen 

omavastuuosuuteen 
 
Tuomioistuimen on vahvistettava sekä asianosaisen oikeudenkäyntikulujen koko määrä että 
vakuutuksen omavastuuosuuden määrä, joka määrätään  suoritettavaksi valtion varoista 
avustajalle kokonaan. 
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Vakuutusyhtiön korvausratkaisu tehdään tuomioistuimen avustajanpalkkiota koskevan 
tuomioistuimen päätöksen jälkeen, joten vakuutusyhtiön avustajalle suorittamasta 
oikeusturvakorvauksesta vähentämä omavastuun markkamäärä selviää vasta tuomioistuimen 
ratkaisun jälkeen. Jotta vakuutusyhtiö voisi hyväksyä tuomitut oikeudenkäyntikulut 
kokonaisuudessaan, tulee oikeudelle esitettävään laskuun toimenpiteet eritellä seikkaperäisesti. 
 
Valtion varoista maksettava vakuutuksen omavastuuosuus määräytyy tuomioistuimen 
hyväksymän palkkion perusteella ja korvataan kokonaisuudessaan julkisista varoista.  
 
• Kun asianosaiselle on myönnetty oikeusturvavakuutuksen etu ja oikeusapu sekä 

vakuutuksen omavastuuseen että vakuutuksen ylärajan ylittäviin kuluihin  
 
Tuomioistuimen on vahvistettava  asianosaisen oikeudenkäyntikulujen koko määrä sekä   
vakuutuksen omavastuuosuuden määrä ja vakuutuksen ylärajan ylittävä kulujen määrä, jotka 
valtio maksaa avustajalle.  
 
Oikeusturvavakuutuksen laskutuksen perusteet eivät  ole sidotut julkisen oikeusavun 
laskutuksen perusteisiin, vaan käytännössä oikeusturvavakuutuksesta maksetaan suurempia 
korvauksia kuin julkisesta oikeusavusta. Vakuutuskorvauksen ylärajan ylimenevään osaan 
sovelletaan  julkisen oikeusavun palkkioperusteista annettua asetusta. 
 
• Kun asianosaiselle on myönnetty oikeusturvavakuutuksen etu ja oikeusapu vakuutuksen 

ylärajan ylittävään osaan oikeudenkäyntikuluista 
 
Tuomioistuimen on vahvistettava oikeudenkäyntikulujen koko määrä ja oikeusavun saajan 
oikeusapulain mukainen omavastuuosuus vakuutuksen ylärajan ylittävistä kuluista 
oikeusapupäätöksestä ilmenevän omavastuuprosentin ja mahdollisen lisäomavastuun 
mukaisesti. 
 
Oikeusturvavakuutuksen laskutuksen perusteet eivät  ole sidotut julkisen oikeusavun 
laskutuksen perusteisiin, vaan käytännössä oikeusturvavakuutuksesta maksetaan suurempia 
korvauksia kuin julkisesta oikeusavusta. Vakuutuskorvauksen ylärajan ylimenevään osaan 
sovelletaan  julkisen oikeusavun palkkioperusteista annettua asetusta. 
 
Päätöksessä on myös huomioitava oikeusturvavakuutuksen ylittävään oikeusapuun määrätty 
enimmäistuntimäärä.  
 
 
14.2. Muu kuin tuomioistuinasia 
 
Vastaaviin perustein kuin tuomioistuinasiassa, johtava julkinen oikeusavustaja määrää  
ulkoprosessuaalisessa asiassa yksityisen avustajan palkkion ja korvauksen ja oikeusavun saajan 
omavastuuosuuden, mikäli yksityinen avustaja on oikeutettu antamaan oikeusapua. 
 
Oikeusaputoimisto määrää julkisen oikeusavustajan palkkion ja korvauksen ja oikeusavun-
saajan omavastuuosuuden. 
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 15.  OIKEUSAVUN SAAJAN VASTAPUOLEN KORVAUSVALVOLLISUUS (22 §) 
 
Oikeusapulaissa ei ole enää kohtuullistamissäännöstä vastapuolen korvausvelvollisuuden 
osalta. 
 
Vastapuolen korvausvelvollisuuteen sovelletaan yleisiä oikeudenkäyntikulusäännöksiä (OK 21 
luku, ROL 9 luku, hallintolainkäyttölaki 13 luku). Niiden mukaan asiassaan hävinnyt osapuoli 
on pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä 
johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.  
 
Näin ollen edellä mainittujen edellytysten täyttyessä oikeusavun saajan vastapuoli on viran 
puolesta velvoitettava korvaamaan valtiolle sen varoista suoritetut oikeusapua saaneen 
oikeudenkäyntikulut.  
 
Vastapuolen korvausvelvollisuus koskee myös julkisen oikeusavustajan arvioitua palkkiota, 
joka määritellään palkkioasetuksen mukaisesti ja josta vähennetään oikeusapua saavan 
omavastuuosuus kuten nykyisinkin. Vastapuolen korvausvelvollisuuden määräämistä varten 
julkinen oikeusavustaja jättää tuomioistuimelle laskun asiassa suorittamistaan toimenpiteistä. 
 
Valtiolle tulevalle korvaukselle määrätään korkolain 4 §:n 3 momentin mukaista viivästys-
korkoa kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona maksuvelvollisuutta koskeva tuomioistuimen 
päätös on ollut asianosaisen saatavissa. 
 
Silloin, kun vastapuoli olisi oikeudenkäyntikulusäännösten nojalla velvollinen vain osaksi 
korvaamaan sellaisen oikeusapua saaneen oikeudenkäyntikulut, joka vastaa osaksi itse 
oikeudenkäyntikuluistaan tai jonka kustannuksia katetaan myös oikeusturvavakuutuksesta, 
vastapuolen korvausvelvollisuus on tasapuolisesti kohdistettava valtion maksamaan osuuteen 
sekä oikeusavun saajan ja hänen vakuutusyhtiönsä maksamaan osuuteen.  
 
Oikeusavun saajan on vaadittava vastapuolelta omavastuuosuutensa korvaamista, sitä ei 
tuomita viran puolesta. Omavastuuosuuden määrä selviää tavallisesti vasta määrättäessä 
avustajanpalkkio pääasiaratkaisun yhteydessä. Korvausta omavastuuosuudesta tulee vaatia sen 
suuruisena kuin miksi se tullaan tuomioistuimen päätöksessä vahvistamaan.  
 
Valtiolle korvattavaan määrään sisältyy nykyiseen tapaan myös avustajan laskun sisältämän 
arvonlisäveron osuus. 
 
Jos oikeusapua on myönnetty taannehtivasti koskemaan sellaisia oikeudenkäyntikuluja, jotka 
oikeusavun saajan vastapuoli on alemman oikeusasteen lainvoimaisella tuomiolla velvoitettu  
suorittamaan oikeusavun saajalle, siirtyy oikeus tuomittuihin oikeudenkäyntikuluihin valtiolle 
sen varoista suoritettavaa määrää vastaavain osin.  
 
 
15.1. Oikeusapu oikeusturvavakuutuksen ohella  
      
Mikäli oikeusapu on myönnetty oikeusturvavakuutuksen ohella, on vastapuoli on  velvoitettava 
korvaamaan voittaneen oikeusapua saaneen puolen kulut seuraavasti: 
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• mikäli oikeusapu on myönnetty korvauksetta vakuutuksen omavastuuosuuteen, valtiolle 
sen varoista maksettu vakuutuksen omavastuuosuus ja  asianosaiselle vakuutuksesta 
korvattavat kulut,  

 
• mikäli oikeusapu on myönnetty korvauksetta sekä vakuutuksen omavastuuosuuteen että 

vakuutuksen ylärajan ylittäviin oikeudenkäyntikuluihin, valtiolle sen varoista maksetut 
vakuutuksen omavastuuosuus ja vakuutuksen ylärajan ylittävä osa kuluista ja 
asianosaiselle vakuutuksesta korvattavat kulut   

 
• mikäli oikeusapu on myönnetty osakorvausta vastaan vakuutuksen ylärajan ylittäviin 

oikeudenkäyntikuluihin,  valtiolle sen varoista maksetut vakuutuksen ylärajan ylittävät 
kulut ja asianosaiselle kaikki vakuutuksesta maksettavat kulut sekä vakuutuksen ylärajan 
ylittävien kulujen omavastuuosuus. 

 
 
16. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET (31 §) 
 
Oikeusapulaki astuu voimaan 1.6.2002.Asiassa, jossa ennen oikeusapulain voimaan tuloa on 
myönnetty maksuton oikeudenkäynti, sovelletaan edelleen maksuttomasta oikeudenkäynnistä 
annettua lakia ja asetuksia. Vastaavasti asiassa, johon ennen lain voimaantuloa on myönnetty 
yleistä oikeusapua, sovelletaan edelleen yleisestä oikeusavusta annettua lakia. 
 
Koska oikeusapua on mahdollista hakea taannehtivasti (ks. 13§1 mom.), oikeusapu voidaan 
myöntää myös lain voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin taannehtivasti koskemaan ennen 
lain voimaantuloa asiassa jo suoritettuja tarpeellisia toimenpiteitä.  (Ks.   KKO 2000:123 )   
 
Maksuttoman oikeudenkäynnin tai yleisen oikeusavun edun ennen 1.6.2002 saanut voinee 
uuden lain tultua voimaan halutessaan hakea maksuttoman oikeudenkäynnin tai yleisen 
oikeusavun lakkauttamista. Tältä osin lienee syytä tehdä päätökset avustajan palkkiosta. Tämän 
jälkeen on mahdollista hakea oikeusapua uuden lain nojalla vireillä olevassa asiassaan. 
 
 
17.  MUUT JULKISEN OIKEUSAVUN MUODOT 
 
17.1. Julkinen puolustus 
 
Vakavasta rikoksesta epäillyllä on oikeus saada puolustaja julkisin varoin. (ROL) 
Epäillyn pyynnöstä on puolustaja määrättävä, jos 
 
• häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää 

rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta, tai tällaisen rikoksen yrityksestä tai 
osallisuudesta siihen; tai  

 
• hän on pidätettynä tai vangittuna (ROL 2 luvun 1 §:n 2 momentti).  
 
Viran puolesta epäillylle on määrättävä puolustaja, kun: 
 
• hän ei kykene puolustamaan itseään;  
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• hän on alle 18-vuotias, jollei ole ilmeistä, ettei hän tarvitse puolustajaa;  
 

• epäillyn valitsema puolustaja ei täytä puolustajalle asetettavia vaatimuksia tai kykene 
asianmukaisesti puolustamaan epäiltyä;  

 
• siihen on muu erityinen syy (ROL 2 luvun 1 §:n 3 momentti). 
 
Oikeus puolustajaan ei ole riippuvainen epäillyn tuloista. Oikeusapulain muutoksen yhteydessä 
muutettiin myös ROL:ia siten, että puolustajan määräys voidaan antaa myös taannehtivasti.  
 
Julkinen oikeusavustaja voi toimia puolustajana. 
 
Puolustajan määrää se tuomioistuin, jossa rikosasia on vireillä tai jossa se voidaan panna 
vireille taikka asiaa viimeksi käsitellyt tuomioistuin, jos asian käsittely on päättynyt eikä 
muutoksenhakemista tai vastauksen antamista varten säädetty aika ole kulunut umpeen.  
 
Julkisen puolustuksen järjestelmä on ensisijainen yleiseen oikeusapuun  nähden, minkä vuoksi 
rikosasioissa oikeusavun hakijat (= vastaajat) pyritään ohjaamaan ensisijaisesti käyttämään 
julkisen puolustajan järjestelmää.  Jos epäillylle määrätään puolustaja, hänelle ei voida määrätä 
avustajaa  oikeusavusta annetun lain nojalla. Jos epäillylle on määrätty avustaja oikeusapulain 
lain nojalla ennen kuin hänelle määrätään puolustaja, on avustaja määrättävä puolustajaksi 
(ROL 2 luvun 2 §:n 4 momentti).  
 
 

17.2. Asianomistajan avustaja 
 
Oikeus  asianomistajan oikeudenkäyntiavustajaan ja tukihenkilöön ei myöskään ole 
riippuvainen edunsaajan taloudellisesta asemasta kuten oikeus oikeusapuun vaan etuuden 
saamisen kriteerit liittyvät tutkinnan tai oikeudenkäynnin kohteena olevan rikoksen laatuun ja 
edunsaajan henkilöön. 
 
Asianomistajalle tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntiavustajan esitutkintaan sekä, silloin 
kun asianomistajalla on vaatimuksia virallisen syyttäjän ajamassa asiassa, että oikeudenkäyntiä 
varten seuraavissa tilanteissa: 
 
• rikoslain 20 luvussa tarkoitetussa siveellisyysrikosta koskevassa asiassa, jollei sitä 

erityisestä syystä pidetä tarpeettomana ja  
 
• rikoslain 21 luvun 1–6 §:ssä tarkoitetussa rikosasiassa (tahalliset henkirikokset, 

pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely), jos sitä asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välinen 
suhde huomioon ottaen on pidettävä perusteltuna (ROL 2 luvun 1 a §).  

 
Edellytyksenä avustajan määräämiselle on lisäksi se, että kyse on virallisen syyttäjän ajamasta 
asiasta. Silloin, kun asianomistaja ajaa kannetta yksin, hänen tulee itse hankkia tarvittaessa 
oikeudenkäyntiavustaja (HE 82/1995 vp s. 48).  Toiseksi edellytetään sitä, että asianomistajalla 
on vaatimuksia asiassa. Vaatimukset voivat olla yksityisoikeudellisia tai rikosoikeudellisia. 
Siveellisyysrikosten kyseessä ollen avustaja voidaan jättää määräämättä vain erityisestä syystä, 
kun taas rikoslain 21 luvun 1-6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa edellytetään tapauskohtaista 
harkintaa siitä, onko oikeudenkäyntiavustajan määräämisen tarve olemassa.  
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Asianomistaja voi  kuitenkin valita kumpaa järjestelmää käyttää.  Oikeusaputoimisto huolehtii 
siitä, että asianomistaja saa edullisemman järjestelmän edut. 
 
 

   17.3.  Puolustajan, asianomistajan avustajan, tukihenkilön palkkio 
 
Puolustajalle, asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle ja tukihenkilölle sekä puolustajan ja 
oikeudenkäyntiavustajan saaneen asianomistajan nimeämälle todistajalle maksetaan valtion 
varoista palkkio ja korvaus noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeusapulaissa säädetään 
avustajan ja todistajan palkkioista ja korvauksista. (ROL2:10§) 
 
Puolustajan palkkio maksetaan edelleen kokonaisuudessaan puolustajalle valtion varoista. Jos 
puolustajan saanut tuomitaan, hänet voidaan taloudellisesta asemastaan riippuen velvoittaa 
korvaamaan puolustajalle valtion varoista maksettu palkkio tai osa siitä valtiolle. 
 
ROL:n nojalla määrätyn asianomistajan palkkiota ei koskaan vaadita asianomistajan  
korvattavaksi, vaan se on valtion vastuulla jutun lopputuloksesta ja asianomistajan tuloista 
riippumatta.  
 
Valtiolla on vastuu rikosasian vastaajalle aiheutuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista 
silloin, kun syyttäjän syyte hylätään.  Myös silloin kun vastaajalla on oikeusturvavakuutus, 
tulee kuluvastuun jäädä valtion vahingoksi eikä siirtyä vakuutuksen ottajien kannettavaksi. 
(KKO 2000:123)   
 
 
 
 
 
 
 
18.  YLEISTÄ OIKEUSTURVAVAKUUTUKSESTA 

 
Oikeusturvavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jonka tarkoituksena on korvata lakimiesavun 
käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Oikeusturvavakuutus 
kuuluu osana tai se on mahdollista liittää koti-, maatila-, matka-,  kiinteistö-, auto-, vene- ja 
yritys- vakuutuksiin. Lisäksi on tarjolla ammattijärjestöille ryhmäoikeusturvavakuutuksia, 
joista korvataan vakuutetun työhön tai ammatinharjoittamiseen liittyviä asioita).   

 
Vakuutussopimuksessa määritellään se, millaisia riita-, rikos- ja hakemusasioista aiheutuvia 
oikeudenkäyntikuluja korvataan, mikä on vakuutetun omavastuu sekä korvattavien 
oikeudenkäyntikulujen määrä. Koska kyseessä on vapaaehtoinen vakuutus, laatii kukin 
vakuutusyhtiö omat vakuutusehtonsa. Eri vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot poikkeavat siten 
toisistaan ja yhdelläkin vakuutusyhtiöllä voi olla tuotevalikoimassaan erilaisia 
oikeusturvavakuutuksia. 

 
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitossa (SVK) on laadittu jäsenyhtiöiden käyttöön 
suositusluonteiset oikeusturvavakuutuksen malliehdot yksityishenkilöiden, auto-, kiinteistö ja 
yritysvakuutuksia varten.  Kukin vakuutusyhtiö voi omissa vakuutusehdoissaan vapaasti 
poiketa  SVK:n malliehdoista. Näiden malliehtojen tarkoituksena on edesauttaa sitä, että eri 
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vakuutusyhtiöiden vakuutusehdoissa keskeiset käsitteet ja menettelytapasäännökset ovat 
mahdollisimman yhdenmukaiset.  Tämän on katsottu helpottavan oikeusturvavakuutuksen 
keskeisten sidosryhmien kuten asianajajien, muiden lakimiesten ja oikeusaputoimistojen työtä. 

 
Oikeusturvavakuutusta sääntelee laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista 1063/93) 
sekä muiden vapaaehtoisten vakuutusten tapaan vakuutussopimuslaki (543/1994).  Nämä 
säädökset  eivät  määrittele vakuutuksen korvauspiiriä tai  vakuutuksesta korvattavia 
kustannuksia  vaan sääntelevät sitä, miten vakuutus toimii ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia 
kummallakin osapuolella on.  

 
Vakuutussopimuslaissa on säännöksiä muun muassa siitä, mitä tietoja toisaalta 
vakuutusyhtiön toisaalta vakuutetun on annettava toiselle osapuolelle ennen sopimuksen 
solmimista ja sopimuskauden aikana, säännöksiä vakuutusmaksun maksamisesta ja siitä, miten 
korvaustilanteessa on meneteltävä. Julkisen oikeusavun ja oikeusturvavakuutuksen 
yhteensovittamisen kannalta ehkä keskeisin lain säännöksistä on sen 70 §, joka sääntelee sitä, 
missä ajassa vakuutusyhtiön on tehtävä korvauspäätöksensä. Pykälän mukaan vakuutusyhtiön 
on suoritettava korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta joutuisasti ja viimeistään 
kuukauden kuluttua siitä, kun yhtiö on saanut korvauksen hakijalta sellaiset asiakirjat ja tiedot, 
jotka ovat tarpeen korvauspäätöksen tekemistä varten.  

 
Laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista on vakuutussopimuslakia täydentävä säädös, 
joka on seurausta Euroopan yhteisön oikeusturvavakuutusta koskevasta direktiivistä ja joka ei 
aiheuttanut voimaan tullessaan mitään muutoksia Suomen vakuutuskäytäntöön.  Laissa on vain 
viisi pykälää ja sen tärkein säännös koskee vakuutetun oikeutta valita asiamiehekseen kuka 
tahansa asianajaja tai muu lakimies.  Lisäksi se velvoittaa vakuutusyhtiön määrittelemään 
yhdistelmävakuutuksiin liittyvän oikeusturvavakuutuksen  keskeisen sisällön vakuutuskirjassa 
sekä informoimaan  asiakkaita muutoksenhakukeinoista erimielisyystapauksissa.  

 
 
 

18.1.  Kotivakuutuksiin liittyvä oikeusturvavakuutus  
(= Yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutus) 

 
Oikeusapulain soveltajien kannalta keskeisin oikeusturvavakuutus on kotivakuutuksiin liittyvä 
oikeusturvavakuutus, jota kutsutaan myös yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutukseksi.   Se 
on mahdollista liittää kaikkien vakuutusyhtiöiden kotivakuutuksiin ja sen tarkoituksena on 
korvata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja yksityiselämän piiriin kuuluvissa asioissa.  Vakuutus 
on joko automaattisesti kotivakuutukseen  kuuluva osa  tai valinnainen osa siten, että 
vakuutuksenottaja voi halutessaan jättää sen pois kotivakuutuksestaan. Noin 70-75 prosentilla 
maamme kotitalouksista on oikeusturvavakuutuksen sisältävä kotivakuutus. 
 
Kotivakuutukseen liittyvien oikeusturvavakuutusten tarkoituksena on korvata  vakuutetun 
välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet 
lakimiesavun käyttämisestä yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. 
 
Seuraavassa selostetaan SVK:n malliehtoihin perustuen kotivakuutukseen liittyvän 
oikeusturvavakuutuksen  pääperiaatteita.  Malliehdot ovat ohjeen liitteenä.  
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Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksen piirissä ovat vakuutuksenottaja (henkilö, joka tehnyt 
vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa) ja hänen kanssaan samassa taloudessa 
vakinaisesti asuvat henkilöt. 
 
Vakuutusta voidaan käyttää asioissa, jotka voidaan saattaa Suomessa käsiteltäväksi 
käräjäoikeudessa.  Sen sijaan esimerkiksi hallinnollisissa viranomaisissa tai erityis-
tuomioistuimissa käsiteltävät asiat eivät kuulu oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin.  
 
Vakuutuksesta ei korvata yleistä oikeudellista neuvontaa, vaan edellytyksen korvattavuudelle 
on riidan syntyminen (perusteeltaan ja määrältään yksilöidyn vaatimuksen kiistäminen 
perusteen tai määrän osalta) tai syytteen nostaminen vakuutuksen voimassaoloaikana. 
 
Rikosasioissa kustannuksia korvataan kuitenkin varsin rajoitetusti. Oikeusturvavakuutuksen 
piiriin kuuluu nimittäin useimmissa vakuutuksissa vain asianomistajan yksityisoikeudellisen 
vaatimuksen ajaminen sekä vastaaminen asianomistajan yksin ajamaan syytteeseen.  
 
Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset on määritelty yksityiskohtaisesti 
vakuutusehdoissa. Keskeisiä rajoituksia  ovat mm: 
Vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, 
 
• joka liittyy elinkeino- tai ansiotoimintaan, työhön tai virkaan 

 
• joka koskee avioeroa, avioeroon tai yhteiselämän lopettamiseen tai avioliitonomaisen 

yhteiselämän päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia 
 

• lasten huoltoon, tapaamiseen, elatukseen tai tapaamisoikeuteen liittyviä riitoja korvataan 
vain rajoitetusti  

 
• jossa syyttäjä vaatii vakuutetulle rangaistusta 

 
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun 
välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti 
(kotivakuutuksissa yleisimmin 8410 euroa).  Korvattavista kustannuksista vähennetään 
omavastuu (yleisimmin 15 %, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty markkamäärä 
esim. 168 euroa). Keskeisiä kustannuksia, joita vakuutuksesta ei korvata ovat: 
 
• Vakuutuksesta ei yleensä korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja  tai sovittuja 

vastapuolen oikeudenkäyntikuluja paitsi, jos kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa on 
avustanut vakuutettua oikeudenkäynnissä tai jos kysymyksessä on riita-asia, jossa 
vakuutetun vastapuoli on jättänyt pääosin noudattamatta kuluttajavalituslautakunnan, 
Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä. 

 
• Tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia. 

 
• Rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemistä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia 

kuluja. 
 

• Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen aiheutuvia  kustannuksia ei korvata, jos 
valituslupaa ei myönnetä.  
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Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeuden-
käymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien 
oikeusohjeiden mukaisesti.  Oikeusministeriön asetuksella vahvistettua palkkiotaksaa ei 
siten sovelleta.  
 
Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään 
oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset 
määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut 
kulut.   
 
Asiamiehen työstä korvataan kohtuullinen palkkio työstä ja välttämättömistä kuluista.  
Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, 
asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.  
 
Vakuutustapahtuman satuttua tulee vakuutetun, joka haluaa käyttää vakuutustaan, ilmoittaa 
tästä etukäteen vakuutusyhtiölle.  Tämän vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että sekä 
vakuutettu että tämän asiamies jo etukäteen tietävät, korvataanko asiasta aiheutuvia 
oikeudenkäyntikuluja vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö antaa päätöksensä yleensä 2−4 viikossa. 
On kuitenkin huomattava, että tämän ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena ei ole - päinvastoin 
kuin eräissä muissa maissa - antaa vakuutusyhtiölle mahdollisuutta arvioida jutun 
menestymismahdollisuuksia ja sen mukaan päättää, korvataanko oikeudenkäyntikulut 
vakuutuksesta.   Suomessa tätä arviointia ei suoriteta, vaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun 
oikeudenkäyntikulut, jos kyseessä on vakuutusehdoissa tarkoitettu vakuutustapahtuma ja 
kustannukset. Samoin on huomattava, että vakuutusyhtiöiden lakimiehet eivät toimi 
vakuutettujen asiamiehenä, vaan vakuutettu valitsee itse asiamiehensä.  Ainoa vakuutusehtojen 
asiamiehen valintaa koskeva vaatimus on, että asiamiehen tulee olla asianajaja tai muu 
lakimies.  
  
 
18.2. Muut oikeusturvavakuutukset 
 
Muita oikeusturvavakuutuksia, jotka on otettava huomioon harkittaessa oikeusavun 
myöntämistä ovat:  
 
Ammatillisten järjestöjen ryhmävakuutukset ovat järjestön jäsenilleen tarjoama, yleensä 
jäsenmaksuun sisältyvä jäsenetu.  Vakuutettuina näissä vakuutuksissa ovat järjestön jäsenet ja 
vakuutukset koskevat vakuutetun työhön ja ammatinharjoittamiseen liittyviä asioita.  Vakuutus 
on näin ollen kotivakuutuksen oikeusturvavakuutusta täydentävä.  
 
Autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta ja venevakuutuksesta korvataan 
asioita, jotka liittyvät moottoriajoneuvon/veneen  omistamiseen, kuljettamiseen tai hallintaan 
eli jutun tulee liittyä vakuutetun ajoneuvon/veneen  käyttöön ja siitä aiheutuviin seurauksiin (ei 
kuitenkaan esim. rattijuopumukset, ylinopeusjutut eikä törkeä liikenteen vaarantaminen). 
 
Oikeusturvavakuutus liittyy myös kiinteistö ja yritysvakuutuksiin, mutta niiden merkitys 
julkista oikeusapua myönnettäessä jäänee melko vähäiseksi, koska ko. vakuutuksista 
korvattavien asioiden tulee liittyä vakuutettuun yritystoimintaan tai vakuutetun kiinteistön 
omistamiseen, hallintaan tai hoitoon. Lisäksi on otettava huomioon, että vakuutettuna näissä 
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vakuutuksissa on ensi sijassa vakuutuksenottajayritys tai vakuutetun kiinteistön omistaja 
(yhteisö tai yksityishenkilö), joskin  vakuutettuina ovat myös yrityksen/ kiinteistön työntekijät 
ja heihin rinnastettavat satunnaiset työntekijät tai itsenäiset yrittäjät yrityksen/kiinteistön 
toimintaan liittyvissä asioissa.  
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