
22. Oikeusaputoimisto 

Oikeusapulautakunnan kokoonpano, kokouk-
set ym. Lautakunnan puheenjohtajana v. 
1971 oli varat . Göran Westerlund ja varapu-
heenjohtajana oik.kand. Yrjö Castren. Mui-
na jäseninä olivat varat . Lempi Hartikka, 
vanh. oikeusneuvosmies Kullervo Leinonen, 
oik.yo. Reijo Kalmakurki sekä kaupun-
ginhallituksen edustajana tal.joht. Kaarlo 
Pettinen. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana viisi 
kokousta, joiden pöytäkir ja t sisälsivät 60 py-
kälää. Kirjelmiä saapui 212 ja lähetettiin 19. 

Lautakunta käsitteli sille johtosäännön 
mukaan kuuluvia oikeusaputoimiston toi-
mintaan yleensä liittyviä asioita. 

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle 
lausuntonsa virkaholhoustoimen järjestämi-
sestä Helsingin kaupungissa sekä ehdotuksen 
oikeusapulautakunnan ja -toimiston johto-
säännön muutoksiksi, virkaholhoustointa 
koskevaksi johtosäännöksi ja virkaholhoojan 
toimiston virantoimitusajaksi (20.1. 12 §, 
26.2. 17 §, 29.12. 46, 48 §). 

Edelleen lautakunta teki kaupunginhalli-
tukselle esityksen kahden apulaisoikeusavus-
ta jan, yhden kanslistin ja kahden toimisto-
apulaisen tp. virkojen vakinaistamisesta 1.1. 
1973 lukien (29.9. 37 §). 

Lisäksi lautakunnan puheenjohtaja Wes-
terlund, oikeusavustaja Korpela ja apulais-
oikeusavustaja Ahola tekivät 26.-29.8. vir-
kamatkan Göteborgissa pidettyyn pohjois-
maiseen oikeusapusymposiumiin (13.5. 25 §). 

Oikeusaputoimisto antoi oikeusministeriölle 

muistion niistä huomautuksista, joihin laki-
ehdotukset maksut tomasta oikeudenkäyn-
nistä, julkisesta oikeusaputoiminnasta ja ri-
koslain 38. luvun muuttamisesta antoivat 
aihetta sekä selvityksen maksuttoman oikeu-
denkäynnin taloudellisista edellytyksistä. 

Toimiston henkilökunta oli sama kuin 
edellisenä vuonna. Toimistossa oli lisäksi har-
joittelijoina toimistokoulun oppilaita. 

Toiminnassa noudatetti in johtosääntöön 
perustuvaa käytäntöä. Paitsi helsinkiläisten 
asiakkaiden asioita toimisto hoiti myös mui-
den kotimaisten sekä Ruotsin oikeusapulai-
tosten toimeksiantoja. 

Asiakaskäyntien määrä nousi edellisestä 
vuodesta 3.8 %. Rekisteröityjen uusien asioi-
den määrä nousi vain 0.3 %, mut ta niiden 
asioiden luku, joissa ryhdytti in joihinkin 
muihin toimenpiteisiin kuin pelkkään neu-
vontaan nousi 13.4 %. Esiintymiset alioikeu-
dessa lisääntyivät 5.5 %, vuokra-asiat 11 % 
ja perintöasiat 4.3 %. Eri asiaryhmissä ta-
pahtuneista muutoksista voidaan mainita, 
e t tä työ- ja palkkariidat vähenivät 17.6 
%:lla, mu t t a niistä johti oikeudenkäyntiin 
viisinkertainen määrä edelliseen vuoteen ver-
ra t tuna. Selvästi suurin osa saatiin kuitenkin 
tänäkin vuonna sovituksi ilman oikeuden-
käyntiä. Avio- ja asumuserot l isääntyivät 
yht . 4.4 % ja asumuserojen määrä ylitti 
ny t ensimmäisen kerran avioerot, joissa oli 
pienoista vähennystä. Kirjalliset tehtävät , 
kirjeenvaihto mukaanluet tuna, l isääntyivät 
25 . 4 % . 
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Rekis teröi tyjä asioita oli 6 465 (ed.v. 
6 448). Näistä ryhdyt t i in erityisiin toimenpi-
teisiin 2 085 (1 838) tapauksessa. Muissa 
annett i in vain lakineuvontaa. 

Suurin as iaryhmä oli asumuseroasiat 1 089 
(913), joista käyt i in o ikeut ta 198 (177) ta-
pauksessa. Avioeroasioita oli 1 043 (1 109), 
joista käyti in oikeut ta 455 (397) tapauksessa. 
Työ- ja palkkari i toja rekisteröitiin 425 
(516). Niissä käyt i in o ikeut ta 45 (9) jutussa. 
Asia sovittiin asianosaisten kesken 108 (108) 
tapauksessa. Muista 42 (87) riitaisesta ta-
pauksesta osa sovittiin ilman, e t tä sovinnon 
tuloksesta olisi toimistolle nimenomaisesti 
i lmoitettu ja osassa todet t i in asiakkaan ol-
leen väärässä tai ju tun muu ten olleen toi-
voton. 

Avioliittolain mukaiseen elatusvelvollisuu-
teen perustuvia e la tusapumaksuja tuomitt i in 
toimiston asiakkaille 109 533 (113 359) mk/kk. 

Pa lkkasaa tavia tuomit t i in makset tavaksi 
20 657 (11 586) mk. Palkkasaatavia , jo tka 
maksett i in neuvot te lun tuloksena ilman oi-
keudenkäynt iä , oli 21 374 (27 260) mk. 
Muita saa tavia tuomit t i in makset tavaksi 
111 861 (39 945) mk. 

Erilaisia asiakirjoja, kir jelmiä ym. laadit-
tiin 6 094 (4 860). Näistä oli kir je i tä ja posti-
kor t te ja 3 991 (3 113), maksu t toman oikeu-
denkäynnin anomuksia 605 (548), haaste-
hakemuksia 802 (664) sekä mui ta kirjelmiä 
eri tuomioistuimille ja virastoille 696 (535). 

Päätökseen saate tuis ta 939 (769) oikeu-
denkäynnis tä voitet t i in kokonaan tai osaksi 
908 (724) ja hävi t t i in 31 (42). Muut jä ivät 
eri syistä sikseen. 

Maksut toman oikeudenkäynnin hakemuk-
sia oli 605 (548), joista edelliseltä vuodelta 
siirtyneitä 16. Hakemuks ia hyväksyt t i in 
534 (491) ja hylät t i in 35 (41). Er i syistä pe-
ruu t e t t u j a oli 12 ja seuraavaan vuoteen siir-
ty i 24. 

Esiintymisiä alioikeudessa oli 1 578 (1 496). 
Niistä Helsingin raastuvanoikeudessa 1 565 
(1 485) ke r taa sekä Espoon ja Helsingin kih-
lakunnanoikeudessa 13 (11) kertaa. 

Helsingin hovioikeudessa hoidettiin 55 
(52) j u t t ua ja korkeimmassa oikeudessa 4 
(16) ju t tua . 

Asiakaskäyntejä toimistossa oli kertomus-
vuonna 11 309 (10 898). Käyn te j ä päivää 
kohden oli n. 43.5 (41). Suurin kävi jämäärä 
yhtenä päivänä oli 113 (115) ja pienin 8 
(5). Er i kuukausien osalle j akaan tu iva t 
käynni t seuraavasti : 

Vastaanotto - Käyn-
päiviä tejä 

Tammikuu 21 957 
Helmikuu 20 917 
Maaliskuu .. 23 1 060 
Huh t ikuu 23 906 
Toukokuu ., 22 825 
Kesäkuu ., 21 916 
Heinäkuu 22 854 
Elokuu 22 923 
Syyskuu 22 961 
Lokakuu , 21 1 008 
Marraskuu 22 1 113 
Joulukuu 21 869 

Yhteensä 260 11 309 

Ammat t insa ja sukupuolensa mukaan 
asiakkaat ryhmi t ty ivä t seuraavasti : 

Sosiaaliryhmä Yhteensä Näistä J naisia 

I 224 131 
I I 893 570 

I I I 3 317 2 316 
IV 2 031 1 577 

Kaikkiaan 6 465 4 594 

Asiakkaiden sosiaalista asemaa määrä t -
täessä käyte t t i in kaupungin ti lastotoimiston 
hyväksymää sosiaaliryhmitystä; kysymyk-
sessä s aa t t a a olla myös entinen ammat t i . 
Vaimo, jolla ei ole omaa ammat t ia , luetaan 
perheenpään sosiaaliryhmään. 

Käsi te l ty jen asioiden ja ju t tu j en ryhmit-
tyminen laa tunsa m u k a a n ilmenee seuraa-
vasta yhdis te lmästä: 
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Asumuseroja 1089 
Avioeroja 1 043 
Osituksia 85 
E la tu sapu ja 402 
Muita perheoikeuteen kuuluvia asioita 189 
Holhousasioita 65 
Perintö- ja tes tament t ias ioi ta 879 
Vuokra-asioita 617 
Muita esineoikeuteen kuuluvia asioita 134 
Työ- ja palkka-asioita 425 
Muita velvoiteoikeuteen kuuluvia 

asioita 356 
Sosiaalivakuutusasioita 239 
Veroasioita 158 
Eläkeasioita 106 
Liikennerikkomuksia 63 
Muita rikosasioita 94 
Täytäntöönpano- ja ulosottoasioita 124 
Konkurssiasioita 18 
Sekalaisia asioita 379 

Yhteensä 6 465 

Ker tomusvuoden aikana käsiteltiin ta i 
poistetti in kir joista 3 604 asiaa, jotka ja-
kaan tu iva t oikeusaputoimiston toimenpitei-
den mukaan seuraavasti : 

Laadi t tu asiakir joja 2 103 
Sovi t tu ja 298 
Voitet tu oikeudenkäynnissä 908 
H ä v i t t y oikeudenkäynnissä 31 
J ä t e t t y eri syistä sikseen 185 
J ä t e t t y eri tuomioistuimiin ja viras-

toihin 79 

Yhteensä 3 604 

Lisäksi siirtyi seuraavaan vuoteen 394 
asiaa. 

Virkaholhoustoimi. Uuden lainsäädännön 
mukaisen virkaholhoustoimen määräsi kau-
punginval tuus to 24.3.1971 oikeusapulauta-

kunnan tehtäväksi . Se apulaisoikeusavusta-
jan virka, jonka hal t i jana oli ollut vara t . 
Ris to Laine, muute t t i in 1.4. lukien I virka-
holhoojan viraksi, minkä lisäksi toimistoon 
perustet t i in seuraavat virat ja niitä määrä t -
tiin hoi tamaan seuraavat henkilöt: I I virka-
holhoojan virkaan oik.kand. Per t t i Sta-
venhagen, kanslistin virkaan rva Eeva Hir-
vensalo sekä toimistoapulaisen virkoihin 
n t i Tuulikki Jääskeläinen ja rouvat Ri tva 
Leht inen ja Sirkka-Liisa Törnqvist . 

Aikaisemmin hoidettiin holhousapuasioita 
suppeammissa puitteissa. Ny t 1.4. lukien 
t apah tu i tehtävissä olennainen laajennus 
suur imman osan mielisairaaloissa hoidetta-
vina olevista entisistä huol to lautakunnan 
holhoteista siirtyessä virkaholhoojien hol-
houkseen. 

Ker tomusvuonna oli uusia holhoustoimia 
1 136 (23). Holhot tavia kuoli 42 (11) ja 
siirtyi toisen holhoukseen 1 (1). Holhoukses-
t a vapau tu i 3 henkilöä. Holhouksia oli vuo-
den pää t tyessä 1 370 (234). Yleisluontoisia 
usko tun miehen tehtäviä tuli 19 (18). 
Uusia uskotun miehen teh täv iä toimiston 
avioero- ja syntyperä jutuissa tuli 19 (15). 
Holhousapuasioissa käyti in 10 (15) ja toimis-
ton antamissa uskotun miehen tehtävissä 
31 (26) oikeudenkäyntiä Helsingin raas tuvan-
oikeudessa. Lisäksi toimistossa kävi keskim. 
viisi as iakasta päivässä. Holhot t ien omaisuu-
den sä i ly t tämis tä var ten vuokrat t i in varas-
tot i laa ta losta Väinölänkatu 5. 

Oikeusaputoimiston menot olivat 532 886 
mk. 

Tulot 191 180 m k koostuivat seuraavista 
eristä: maksu t tomas t a oikeudenkäynnistä an-
ne tun lain m u k a a n toimiston lakimiehille ja 
notaareille t uomi tu t asianajopalkkiot 140 982 
mk, asiakkaiden vastapuoli l ta per i ty t kor-
vaukse t 469 mk, holhouspalkkiot 49 352 
mk1) ja m u u t tulot (sairausvakuutuspäivä-
raha t ym.) 377 mk. 

*) Uuden virkaholhoustoimen aiheuttama lisäys holhouspalkkioihin ei näy vielä tämän vuoden tilastossa. 
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