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OIKEUSAVUN HAKIJAN MUISTILISTA
Lakiluotsit Oy hakee puolestasi valtion varoista maksettavan oikeusavun (maksuton oikeudenkäynti).
Perustiedot - Hakijan kanssa samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset _____ lkm
- Hakijan kanssa samassa taloudessa asuvat 18 v. täyttäneet lapset, joita hakija tosiasiallisesti elättää ____ lkm

- Onko hakija avo- tai avioliitossa? □ Ei □ Kyllä* *Huomioi, että kaikissa muissa paitsi rikosasioissa tiedot tarvitaan
myös mahdollisen avo- tai aviopuolison osalta.
- Onko hakijalla oikeusturvavakuutusta? □ Ei □ Kyllä (vakuutuskirja esitettävä)
Kerää alla mainitut asiakirjat, rastita ruutu ja toimita ne avustajalle (H= Hakija, P= Hakijan avo/aviopuoliso):
H P Tulot
□ □ Palkkatodistukset (mieluiten 2-3 viimeisintä)
□ □ Tositteet maksetuista eläkkeistä (kansaneläke ja ansioeläkkeet)
□ □ Tositteet sosiaalisista etuuksista (työttömyyspäivärahat, äitiysrahat, opintotuki yms.)
□ □ Tositteet mahdollisista pääomatuloista (vuokratulot, pellon vuokra, metsän myynti, puun myyntitulot, osinkotulot,
korkotulot yms.)
□ □ Viimeisin verotodistus (esitäytetty veroilmoituslomake/veropäätös)
□ □ Selvitys saaduista elatusavuista tai -tuista sekä lapsilisistä
□ □ Selvitys maatalous- tai yritystuloista (tilinpäätöstiedot, selvitys ennakon pidätyksen perusteista yms.)
H P Menot
□ □ Tosite maksetusta vuokrasta tai vastikkeesta lämmitys- ja vesimaksuineen
□ □ Päätös tai tosite asumistuesta tai –lisästä
□ □ Tosite päivähoitomaksuista
□ □ Omistusasunnon asumismenot (korot, lämmityskustannukset, vakuutukset, jäte, kiinteistövero yms.)
□ □ Selvitys ulosotto- tai velkajärjestelysuorituksista
H P Varallisuus
□ □ Viimeisin tiliote (kaikista tileistä)
□ □ Perukirja siitä kuolinpesästä, jonka osakas hakija tai hakijan puoliso on
□ □ Selvitys kulkuneuvoista, kiinteästä omaisuudesta, asunto-osakkeista ja yritysomaisuudesta
□ □ Selvitys muusta helposti realisoitavasta, perustoimeentulon ylittävästä varallisuudesta
Muuta
□ Asiaan liittyvät kaikki asiapaperit (esim. haastemiehen tai oikeuden toimittamat asiapaperit, rikosasiassa
esitutkintapöytäkirjan voit tilata poliisilaitokselta haastehakemuksesta mainitusta puhelinnumerosta)
VAKUUTUS
Vakuutan, että avustajalleni antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja ettei minulla ole muita tuloja tai varoja.
________________________ ____. _____________kuuta 20___ ______________________________
Paikka Aika
Allekirjoitus
Oikeusapua myönnetään käyttövarojen
mukaan seuraavasti
1 henkilö ilmainen: käyttövarat enintään
600 omavastuu: käyttövarat 601–1300
euroa ei myönnetä: käyttövarat yli 1300
euroa

Puolisot ilmainen: käyttövarat enintään
1100 euroa omavastuu: käyttövarat
1101–2400 euroa ei myönnetä:
käyttövarat yli 2400 euroa
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