Tyhjennä lomake

OIKEUSAPUHAKEMUS
Hakijan
henkilötiedot

SUKUNIMI ja etunimet

Henkilötunnus

Ammatti

Osoite

Puhelinnumero(t) virka-aikana, faksinumero ja sähköpostiosoite

Perhesuhde

Naimaton

Avioliitossa

Avoliitossa

Avio- tai avo- SUKUNIMI ja etunimet
puoliso/parisuhteen osa- Henkilötunnus
puoli
Asia, jossa Tuomioistuin / Esitutkintaviranomainen
etua
Asian laatu
pyydetään
Hakijan
asema
pääasiassa:

Rekisteröidyssä parisuhteessa

Leski

Eronnut

Asuu
erillään

hakija

asianomistaja

epäilty/
syytetty

muu

Ammatti

kantaja

vastaaja

Vastapuolet / Muut asiaan osalliset

Alkamispäivä

Taannehtivuus

Oikeusapua pyydetään
taannehtivasti

lähtien koskemaan jo suoritettuja toimia, jotka ilmenevät
Suoritetut toimet, joihin oikeusapu pyydetään ulottamaan

seuraavasta:

oheisesta laskusta.

Hakijan
ehdottama
oikeudenkäyntiavustaja

SUKUNIMI ja etunimet

Ammatti

Osoite

Puhelinnumero(t) virka-aikana, faksinumero ja sähköpostiosoite

Perustelut

Selostus syistä, joiden takia avustajanmääräystä pyydetään oikeuapulain 6 §:n 2 momentissa mainitussa asiassa

Suostumus

Suostun hakijan oikeudenkäyntiavustajaksi.

Päätösten
tiedoksianto
Oikeusturvavakuutus

Oikeusaputoimisto on selvittänyt avustajan suostumuksen.
Allekirjoitus

Paikka ja aika

Oikeusapua koskevat päätökset
lähetetään avustajalle.

Hakija antaa suostumuksensa siihen, että oikeusapua
koskevat päätökset lähetetään sähköisenä viestinä.
Vakuutusetu
on myönnetty
(päätös liitteenä).

Hakijalla on
oikeusturvavakuutus.

Hakijalla ei ole
oikeusturvavakuutusta.

Vakuutusetua ei ole
myönnetty (päätös liitteenä).

Vakuutuslaitoksen nimi

Vakuutuslaitoksen korvausvelvollisuuden yläraja

Vakuutuksen omavastuuosuus

€ tai

€

Hakemuksen
liitteet

Vakuutuslaitoksen
päätös

Palkkakuitti/
Palkkatodistus

Tiliote

Verotustodistus

% kustannuksista.

Muut liitteet,
mitkä:

Oikeusapuomake nro 1

Seuraavalle sivulle
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OIKEUSAPUHAKEMUS
Hakijan selvitys taloudellisista oloistaan ja
elatusvelvollisuudestaan
1 HAKIJAN KUUKAUSITULOT

Ansio- tai
yritystulot
Eläkkeet

Tulojen erittely

Pääomatulot

Korkotulot

Elatusapu ja
elatustuki
Päivärahat
yms. etuudet

Elatusapu

Lapsilisä ja
kotihoidontuki
Muut tulot

Kansaneläke

Yhteensä

Vuokratulot

€

Yhteensä

Muut pääomatulot

€

Yhteensä

Elatustuki

Työttömyyspäivärahat

€

Yhteensä

Ansioeläke
Osinkotulot

2

Opintotuki

Sairausvakuutuspäiväraha

Tapaturmavakuutuspäiväraha

Lapsilisät

Kotihoidontuki

€

Äitiyspäiväraha
Elinkorko

Yhteensä

€

Yhteensä

€

Tulojen (esim. luontoisedut, apurahat, kuntoutustuki) erittely
Yhteensä

Verot

Säännönmukaisen ennakonpidätyksen*, ennakonkannon tai lopullisen verotuksen
mukainen vero ja siihen liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut kuukaudessa:

* Tehdyn pidätyksen määrä lisättynä mahdollisella ennakonpidätyksen vähennyksellä.

Tulot verojen ja maksujen
vähentämisen jälkeen:

€

Yhteensä

€

Yhteensä

€

2 AVIO- TAI AVOPUOLISON/REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN OSAPUOLEN KUUKAUSITULOT

Ansio- tai
yritystulot
Eläkkeet

Tulojen erittely

Pääomatulot

Korkotulot

Elatusapu ja
elatustuki
Päivärahat
yms. etuudet

Elatusapu

Lapsilisä ja
kotihoidontuki
Muut tulot

Yhteensä

Kansaneläke
Osinkotulot

Vuokratulot

€

Yhteensä

Muut pääomatulot

€

Yhteensä

Elatustuki

Työttömyyspäivärahat

€

Yhteensä

Ansioeläke

Opintotuki

Sairausvakuutuspäiväraha

Tapaturmavakuutuspäiväraha

Lapsilisät

Kotihoidontuki

€

Äitiyspäiväraha
Elinkorko

Yhteensä

€

Yhteensä

€

Tulojen (esim. luontoisedut, apurahat, kuntoutustuki) erittely
Yhteensä

Verot

Säännönmukaisen ennakonpidätyksen*, ennakonkannon tai lopullisen verotuksen
mukainen vero ja siihen liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut kuukaudessa:

* Tehdyn pidätyksen määrä lisättynä mahdollisella ennakonpidätyksen vähennyksellä.

3 KUUKAUSITTAISET MENOT
Vuokra tai yhtiövastike (lämmitys- ja vesimaksuineen)
Asumismenot
Asuntolainan korot

Tulot verojen ja maksujen
vähentämisen jälkeen:

€

Yhteensä

€

Yhteensä

€

Omakotitalon tai vastaavan hoitomenot
Asumistuki ja -lisä

Asumismenot yhteensä (vuokra- tai omistusasunnon menot vähennettyinä
asumistuella tai -lisällä):

Muut välttämättömät
menot

Ulosottosuoritukset:
Velkajärjestelyasiassa tosiasialliset
velanhoitomenot:
Velkajärjestelyn maksuohjelman mukaiset
suoritukset velkojille:

€

Yhteensä

Lasten päivä- Päivähoitomaksut
hoitomenot
Elatusavut Hakijan maksamat
Hakijan maksamat

€

Yhteensä

Puolison maksamat
Puolison maksamat

€

Yhteensä

€

Yhteensä

Hakijan maksamat
Hakijan maksamat

Puolison maksamat

€

Yhteensä

€

Yhteensä

Jos menojen yhteismäärä on 250 € tai sitä
pienempi, merkitään rasti viereiseen merkkiruutuun. ->

Menot:
Menot eivät ylitä
250 €/kk

Muussa tapauksessa menoista vähennetään
250 €
ja loppusumma merkitään kohtaan
"Huomioon otettavat menot" ->

Vähennys menoista:
Huomioon otettavat
menot:

€

-

250 €

Yhteensä

€

4 ASUNTO-OLOT
Omistusasunto

Asumisoikeusasunto

Vuokra-asunto

Työsuhdeasunto

Muu, mikä:
Huoneistotyyppi

h+k/kk

Huoneistoala

2

m

Seuraavalle sivulle

Tyhjennä lomake

3
5 HAKIJAN VARALLISUUS JA VELAT
Pankkitilit, määräaikaistalletukset (tiliotteet esitettävä), arvopaperit ja muu helposti realisoitava omaisuus
Varallisuus
Verotusarvot yhteensä

€

Kinteä omaisuus tai asunto-osakkeet, maatilan koko
Verotusarvo

Käytetään perheen vakinaisena asuntona

€

Muu kiinteä omaisuus ja asunto-osakkeet, maatilan koko
Verotusarvot yhteensä

€

Pesänosuus, osuus avoimessa yhtiössä ja/tai kommandiittiyhtiössä
Verotusarvot yhteensä

€

Kulkuvälineet

Verotusarvot yhteensä

Auto on välttämätön työn tai työmatkojen kannalta

€

Muu varallisuus

Verotusarvot yhteensä

Perheen vakinaisena asuntona käytettävää
omistusasuntoa varten otettu asuntolaina (hakijan osuus):

Velat

Maksamatta yhteensä
Maksamatta yhteensä

Auton hankkimista varten otettu laina:

€
€
€

Muut velat

Maksamatta yhteensä

€

6 HAKIJAN KANSSA SAMASSA TALOUDESSA ASUVIEN VARALLISUUS JA VELAT
Kiinteä omaisuus tai asunto-osakkeet, maatilan koko
Varallisuus
Verotusarvo

Käytetään perheen vakinaisena asuntona

€

Muu kiinteä omaisuus ja asunto-osakkeet, maatilan koko
Verotusarvot yhteensä

€
Pesänsuus, osuus avoimessa yhtiössä ja/tai kommandiittiyhtiössä
Verotusarvot yhteensä

€
Kulkuvälineet ja muut vastaavat esineet
Verotusarvot yhteensä

Auto on välttämätön työn tai työmatkojen kannalta

€

Muu varallisuus, mukaan lukien pankkitilit ja määräaikaistalletukset (tiliotteet esitettävä), arvopaperit sekä muu helposti realisoitava omaisuus
Verotusarvot yhteensä

Velat

Perheen vakinaisena asuntona käytettävää omistusasuntoa
varten otettu asuntolaina (muiden kuin hakijan osuus):

Maksamatta yhteensä
Maksamatta yhteensä

Auton hankkimista varten otettu laina:

€
€
€

Muut velat

Maksamatta yhteensä

€

7 ELATUSVELVOLLISUUS
Hakijan kanssa samassa taloudesLapset

Lukumäärä

sa asuvat alle 18-vuotiaat lapset:

Hakijan kanssa samassa taloudessa asuvat 18 vuotta
täyttäneet lapset, joita hakija tosiasiallisesti elättää:

Lukumäärä

8 VAKUUTUS JA HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
en ole hakenut oikeusapua
olen hakenut oikeusapua
Tätä asiaa varten
muulta oikeusaputoimistolta.
muulta oikeusaputoimistolta.
Hakijan allekirjoitus
Oikeusavun saajana sitoudun ilmoittamaan oikeusaputoimistolle
taloudellisissa olosuhteissani tapahtuneista muutoksista.

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaisia ja ettei minulla ole muita tuloja tai varoja.

Päiväys (paikka ja aika)

Lomakkeen alkuun

Tulosta

