
Offentlig rättshjälp 2009

Antalet rättshjälpsärenden på samma nivå som år 2009
År 2009 behandlade de statliga rättshjälpsbyråerna totalt 71 300 ärenden som gällde offentlig
rättshjälp, vilket var 160 ärenden färre än året innan. Av de behandlade ärendena var 46 700
rättshjälp som gavs av de offentliga rättshjälpsbyråerna och 21 000 rättshjälpsbeslut för privata
ombud. Dessutom behandlades 3 600 andra ärenden. Uppgifterna framgår av de siffror som
publiceras av Statistikcentralen.

Ärenden behandlade vid rättshjälpsbyråer efter åtgärd 2008–2009

De vanligaste åtgärderna i de 71 300 rättshjälpsärenden som rättshjälpsbyråerna behandlade år 2009 var
juridiska råd (35 %), rättshjälpsbeslut för privata ombud (29 %), domstolsbehandling (15 %) samt
upprättande och leverans av en handling (13 %).

När det gäller mängd och kvalitet var den offentliga rättshjälpen år 2009 mycket lik rättshjälpen under
några av de föregående åren. Mest rättshjälp gavs i brottsärenden, äktenskaps- och familjerättsliga ärenden
samt arvsärenden. Av den rättshjälp som gavs av privata ombud gällde nästan 67 procent brottsärenden.
Sextiosju procent av rättshjälpsklienterna var under 50 år. Av klienterna var ungefär tre tusen fler män än
kvinnor.

Omkring 40 procent av de ärenden som behandlades av rättshjälpsbyråerna år 2009 behandlades samma
dag. Den genomsnittliga behandlingstiden var tre månader. I tre procent av fallen var behandlingstiden
18 månader eller längre. Sjuttiotre procent av dem som erhöll rättshjälp hade en självriskprocent för

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 4.11.2010
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kostnader som var noll. Statistiken omfattar inte sådana mottagare av rättshjälp vars självriskandel var
100 procent, dvs. där klienten själv måste betala sina kostnader.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Offentlig rättshjälp efter ärendegrupp år 2004–2009

200920082007200620052004Ärendekrupp
71 31971 47970 38073 98974 77575 166Totalt

14 78714 53414 20614 57514 56214 987Äktenskaps- och familjerättsliga ärenden

2 4992 5842 5312 6072 8102 428Pensions- och övriga till sociala förmåner hörande ärenden

2 3482 3562 4152 3852 1052 158Hyresärenden

838905869---Lös egendom

---1102-Katastrofärenden

1 6931 6931 6971 8531 8271 720Fastighetsärenden

1 8091 7281 5041 4441 4271 523Ärenden gällande anställningsförhållanden och jämställdhet

10 05910 47610 36910 83210 88110 954Arvsärenden

25 30725 13424 97526 25926 92927 107Brottsårenden

1 7551 8231 8181 7641 8791 704Skadeståndsärenden

2 7442 7882 6592 8702 9533 207Skuldärenden

568649655733821943Skuldsanering för privatpersoner

6 9126 8096 6828 6668 4798 435Övriga ärenden
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