Oikeusavun myöntämisen ehdot
Muusikkojen liiton jäsenille
1.

Oikeusavulla tarkoitetaan liiton harkinnanvaraista taloudellista tukea
oikeudenkäynnissä ja hallintomenettelyssä.

2.

Oikeusapua voidaan myöntää jäsenelle, joka on ollut liiton jäsenenä kuusi
kuukautta ja/tai maksanut jäsenmaksunsa vähintään kuudelta kuukaudelta. Alle
kuusi kuukautta jäsenenä olleelle oikeusapu voidaan myöntää vain yleiseltä
kannalta merkittävissä asioissa.

3.

Oikeusapua voidaan myöntää erimielisyyteen, joka on aiheutunut liiton jäsenen
toiminnasta liiton osastossa tai hänen muusikon tai muuta jäsenyyden perusteena
olevaa työtä koskevasta työsopimus- tai virkasuhteestaan taikka
tekijänoikeuslaista johtuvien oikeuksiensa tai etuisuuksiensa supistamisesta tai
huonontumisesta. Liiton oikeusapu on toissijaista jäsenen saamiin vapaaehtoisiin
vakuutuksiin tai oikeusapulakiin 257/2002 perustuviin etuuksiin nähden.

4.

Oikeusapua haetaan liiton hallitukselta kirjallisesti tai sähköpostitse.
Hakemuksessa on ilmoitettava vaatimus ja sen pääasialliset perusteet.
Oikeusavun myöntämisen ehtona on, että jäsen sitoutuu noudattamaan näitä
oikeusavun ehtoja kirjallisesti.

5.

Oikeusavun maksamisen edellytyksenä on, että jäsen siirtää hänelle mahdollisesti
tuomittavat oikeudenkäyntikulut liitolle ja on antanut suostumuksensa näissä
ehdoissa mainittuihin oikeusavun palauttamisiin liitolle. Hallitus voi lisäksi asettaa
oikeusavun maksamisen ehdoksi sen, että oikeudenkäynnin kohteena oleva
jäsenen saatava tai muu etuus siirretään liitolle oikeudenkäynnin ajaksi. Mikäli
saatava tai muu etuus on siirretty liitolle, suorittaa liitto oikeudenkäynnillä
mahdollisesti voitetut varat jäsenelle viivytyksettä lainvoimaisen tuomion jälkeen.
Mikäli vastapuoli on tuomiolla velvoitettu suorittamaan oikeusavun saajalle
rahallinen vahingonkorvaus, luontoissuoritus tai oikeudenkäyntikulujen korvaus,
jaetaan ja tilitetään vastapuolelta peritty määrä pääomien suhteessa, kunnes kaikki
tuomitut määrät on saatu katettua. Tämä on voimassa, ellei hallitus kohtuussyistä

päätä, että perityt pääomat kohdistetaan ensin oikeusavun saajan hyväksi
tuomittuun vahingonkorvaukseen tai luontoissuoritukseen.
6.

Oikeusavun maksaminen voidaan keskeyttää, mikäli jäsenen todetaan rikkoneen
oikeusavun ehtoja taikka liiton tai paikallisosaston sääntöjä taikka antaneen liitolle
oikeusavun myöntämiseen vaikuttavia tietoja, jotka osoittautuvat
oikeudenkäynnissä tai muutoin virheellisiksi. Liiton hallitus voi peruuttaa
oikeusavun ja päättää periä jo maksetun oikeusavun jäseneltä takaisin ja/tai
kuitata maksettua oikeusapua jäsenelle oikeudenkäynnissä mahdollisesti
tuomituista varoista, jos oikeudenkäynnin kohteena oleva saatava tai etuus on
siirretty liitolle.

7.

Hallitus päättää oikeusavun myöntämisestä ja määrää oikeusavun laadun ja
laajuuden saatuaan tarpeelliset ja riittävät tiedot erimielisyydestä ja siihen
liittyvistä tosiseikoista. Oikeusapu voi kattaa myös vastapuolelle tuomittavat
oikeudenkäyntikulut, mutta se voidaan rajoittaa koskemaan vain jäsenen omia
oikeudenkäyntikuluja tai tiettyjä toimenpiteitä.

8.

Jäsen vastaa siitä, että hallituksella on oikeat tiedot oikeusavun myöntämisen
kannalta niistä merkityksellisistä seikoista, jotka ovat tai joiden on katsottava
olevan jäsenen tiedossa.

9.

Liiton hallitus osoittaa jäsenelle tarpeen mukaan asiamiehen. Jos jäsen haluaa
vaihtaa asiamiestä, on hänen ilmoitettava asiasta liiton hallitukselle. Hallitus voi
sen jälkeen harkintansa mukaan päättää oikeusavun jatkamisesta tai
päättymisestä. Jos hallitus päättää keskeyttää oikeusavun antamisen, voi hallitus
samalla päättää, peritäänkö jo maksettu oikeusapu kokonaan tai osaksi takaisin.

10.

Jäsen, jolle oikeusapu on myönnetty, ei saa tehdä oikeudenkäyntiin ja
muutoksenhakuun liittyvissä asioissa sopimuksia vastapuolen tai siihen kuuluvien
kanssa ilman liiton hallituksen suostumusta. Määräysvalta kaikissa
oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa on liitolla mukaan lukien oikeudenkäyntiin
mahdollisesti liittyvä tiedottamien ja muu yleisöjulkisuus.

11.

Oikeusapua ei myönnetä, jos oikeudenkäynti on aloitettu ennen kuin oikeusapua
on liitolta pyydetty tai erimielisyys perustuu suulliseen sopimukseen, jonka
olemassaolon tueksi ei ole esitettävissä riittävää näyttöä.

12.

Mikäli oikeudenkäynnin vastapuoli joutuu konkurssiin tai tulee
maksukyvyttömäksi, voi liiton hallitus päättää oikeusavun keskeyttämisestä tai
asettaa oikeusavun jatkamiselle uusia ehtoja.

13.

Liiton toimisto ilmoittaa hakijalle viivytyksettä hallituksen oikeuspäätöksestä.

Oikeusavun saajan sitoumus
Olen tutustunut Suomen Muusikkojen Liitto ry:n asettamiin oikeusavun myöntämisen
ehtoihin, ja sitoudun noudattamaan niitä. Samalla siirrän minulle mahdollisesti
tuomittavat oikeudenkäyntikulut Suomen Muusikkojen Liitto ry:lle.
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