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Betalning av kostnader för nämndemän 
 
Behörighet 12 § tingsrättslagen 
 
Giltighetstid 1 juni 2002 tillsvidare 
 
Upphäver Justitieministeriets föreskrift av den 19 december 1997 om  betalning av kostnader för 

nämndeman nr 3985/161/97 
 
Mottagare Tingsrätterna, förvaltningsdomstolarna, betalningscentralerna, 
 Finlands Nämndemannaförbund FNF rf., Finlands nämndemän rf.              
___________________________________________________________________________ 
 
 Justitieministeriet har beslutat att följande skall tillämpas då arvode, ersättning och 

dagtraktamente betalas av statliga medel till nämndeman vid tingsrätt:  
 
 
 1. Sammanträdesarvode 
 
 Arvode betalas för deltagande i sammanträde vid tingsrätt enligt längden av sam-

manträdesdagen: 
 * 65 euro om sammanträdet tar högst sex timmar, 
 * 90 euro om sammanträdet tar mer än sex timmar, eller 
 * 115 euro om sammanträdet tar mer än nio timmar. 
 
 
 2. Ersättning för inkomstbortfall och kostnader som föranletts av nämnde-

mannauppdraget 
 
 Till en nämndeman betalas ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på 

grund av nämndemannauppdraget föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av 
barnavård eller något motsvarande.  

 
 Ersättning för inkomstbortfall betalas endast ifall inkomst verkligen gått förlorad. Ansöker 

en nämndeman som är i arbets- eller något annat tjänsteförhållande om ersättning för 
inkomstbortfall, skall han uppvisa ett intyg av arbetsgivaren om att den tid som 
använts för nämndemannauppdraget eller resor i detta sammanhang hade varit 
arbetstid och att ingen lön betalas för denna tid. 

 
 En nämndeman som förvärvsarbetar el.dyl. utan att vara i arbets- eller något annat 

tjänsteförhållande skall framlägga tillräcklig skriftlig utredning om inkomstbortfallet.  
 
 Ersättning betalas för varje påbörjade timme som använts för sammanträdet eller 

resorna, dock för högst åtta timmar per dag. Beloppet på inkomstbortfallet är enligt 
ovannämnda intyg eller utredning, dock högst 18 euro per timme.  
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 Ersättning för andra kostnader som på grund av nämndemannauppdraget föranleds av 

avlönande av vikarie, anordnande av barnavård eller något motsvarande betalas ifall 
de styrks med kvitton och de inte överlappar ersättningen för inkomstbortfallet. 
Ersätts inkomstbortfallet för en nämndeman kommer det inte i fråga att kostnaderna 
för avlönande av vikarie ersätts. Det går inte heller an att ansöka om ersättning för 
anordnande av barnavård ifall barnet normalt är i dagvård på grund av att 
nämndemannen förvärvsarbetar eller något annat och nämndemannen ersätts för in-
komstbortfall. Leder anordnandet av barnavård till större kostnader än för normal 
dagvård kan dessa ersättas.  

 
 Det totala beloppet på ersättningen för inkomstbortfall och andra kostnader som 

nämns i denna punkt är högst  180 euro per dag. Beloppet på ersättningen skall 
styrkas med ovannämnda kvitton eller utredning.  

 
 Intyget eller utredningen ovan krävs inte om beloppet på ersättningen är högst 9 euro 

per timme eller 72 euro per dag. Nämndemannen skall dock lämna en skriftlig 
försäkran om inkomstbortfallet och de kostnader som föranletts.  

 
 
 3. Ersättning för resekostnader och dagtraktamente 
 
 Då en nämndeman betalas dagtraktamente för sammanträdesdagen och ersättning för 

resekostnaderna skall statens resestadga samt föreskrifterna och anvisningarna om 
dess tillämpning följas i tillämpliga delar. Resan i samband med nämndemannaupp-
draget skall därmed jämställas med en tjänsteresa.  

 
 
 4. Övriga bestämmelser 
 
 Deltar en nämndeman på inbjudan av tingsrätten i förberedelserna av ett mål som 

skall tas upp vid rätten, i en beslutsförhandling eller något motsvarande, kan arvode 
och ersättning betalas som för en sammanträdesdag.  

 
 Deltar en nämndeman i utbildning eller något annat evenemang som arrangerats eller 

godkänts av tingsrätten, kan ersättning för inkomstbortfall och resekostnader samt 
dagtraktamente betalas enligt tingsrättens bedömning.  

 
  
 5. Betalning av arvode, ersättning och dagtraktamente 
 
 Tingsrätten skall hålla en förteckning över vilka nämndemän som deltagit i samman-

träden och hur länge de varat. Uppgifterna används som grund för arvodena och 
samlas ihop per kalendermånad. Beloppen på de sammanträdesarvoden som skall 
betalas till nämndemännen överförs till en kombinationsräkning (bilaga 1). 

 
 Ansökan om ersättning för inkomstbortfall, avlönande av vikarie, anordnande av 

barnavård eller något motsvarande skall göras under månaden efter kalendermånaden. 
Nämndemannen skall använda bifogade blankett (bilaga 2) eller något motsvarande 
för ansökan som skall ges till den tjänsteman vid tingsrätten som handhar dessa 
uppgifter. Den granskade och godkända räkningen förvaras av tingsrätten som 
överför de godkända beloppen till en kombinationsräkning (bilaga 1). 
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 Tingsrätten skall tillställa betalningscentralen räkningen på arvoden, inkomstbortfall 

och övriga kostnader senast den tionde dagen i den andra månaden efter kalender-
månaden. Exempel: kombinationsräkningen för januari skall tillställas betalnings-
centralen senast den 10 mars. Sammanträdesarvoden och ersättningar betalas sedan in 
på nämndemännens konto den sista dagen i mars.  

 
 En nämndeman skall skriva räkningen på resekostnader och dagtraktamente på 

bifogade blankett för reseräkning (bilaga 3) eller något motsvarande. Räkningen skall 
tillställas tingsrätten senast kalendermånaden efter resan. På basis av de granskade och 
godkända reseräkningarna - som förvaras av rätten - uppgör tingsrätten en 
kombinationsräkning (bilaga 4) och skickar den granskad och godkänd till betal-
ningscentralen. Centralen betalar resekostnadsersättningar och dagtraktamenten in på 
nämndemännens konto snarast, dock senast under kalendermånaden efter att 
räkningen inkommit.  

 
 Fastän ovannämnd ersättning inte ansökts inom rätt tid kan tingsrätten på ansökan 

bevilja tillstånd till att den betalas, ifall det finns en godtagbar orsak till att tiden 
överskridits, t.ex. sjukdom.  

 
 Bestämmelserna i ekonomistadgan om bl.a. granskning och godkännande av räkning 

skall tillämpas även på ärenden som gäller nämndemannakostnader. Därutöver kan 
ekonomiförvaltningen vid justitieministeriet ge nödvändiga anvisningar om tillämp-
ningen av denna föreskrift i ärenden inom dess kompetens, t.ex. förvar av räkningar 
och bilagor, komplettering av uppgifter, införande och förening.  

 
 
 6. Tvist beträffande arvode och ersättning 
 
 Fel i en räkning kan avhjälpas enligt lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).       

I 12 § tingsrättslagen bestäms om sökande av ändring. Anser en nämndeman att han 
inte fått arvode eller ersättning enligt det som bestämts, kan han yrka på rättelse hos 
lagmannen vid ifrågavarande tingsrätt. Görs inte rättelseyrkandet inom ett år efter 
utgången av det kalenderår då betalning borde ha skett går rätten till förmånerna 
förlorad. I beslutet med anledning av rättelseyrkandet får ändring sökas hos 
förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
I beslutet av förvaltningsdomstolen får ändring inte sökas.  

 
 
 
 
 Justitieminister  Johannes Koskinen 
 
 
 
 
 
 Regeringsråd   Ahti Penttinen 



KOMBINATIONRÄKNING
Sammanträdesarvode, ersättning för inkomstbortfall och övrig ersättning till nämndemän

Period

Övrig ersättning - 8370

Namn på tingsrätten

Namnteckning av den som godkänner och namnförtydligande

Personbeteckning Sammanträdesarvode - 4402 Ersättning för inkomstbortfall - 4400Namn

Namnteckning av granskaren och namnförtydligande B
ILA

G
A

 1

OIKEUSMINISTERIÖ
Anvisningar av detta slag kan öppnas/stängas. De stängs via lådan i övre vänstra hörnet. Öppna anvisningen genom att klicka på anvisningsikonen. Ikonen matas inte ut på handlingen om det inte finns ett kryss i rutan ”Annotations” i punkten ”Print Range” på utskriftsmenyn. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentkombinationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknappen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blanket- tens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 



ANSÖKAN OM ERSÄTTNING
Inkomstbortfall

FÖRSÄKRAN ON INKOMSTBORTFALL OCH/ELLER ÖVRIGA KOSTNADER (FYLLS I AV SÖKANDEN)

Personbeteckning

Ditresa Returresa
h min h min

Namn

Adress

Namn på tingsrätten

Avdelning
Inkomstbortfall
€/h totalt €

Sammantträdet
började (kl.) slutade (kl.)

Förlorad arbetstid
h min

Totala förlusten
av arbetstid

betalat för barnavård

FYLLS I AV SÖKANDEN

Datum

Namnteckning

Härmed försäkras att jag på grund av nämndemannauppgift vid tingsrätten vid ovannämnda tidpunkter
förlorat inkomst

Totala inkomst-
bortfallet €

Ersättning för barnavård €
betalat lön till vikarie

Datum (plats och dag)

Totala förlusten av arbetstid Inkomstbortfall €/h Ersättning för avlöning av vikarie €

INTYG OM INKOMSTBORTFALL (FYLLS I AV ARBETSGIVAREN)

Arbetsgivarens namn och s-signum

Härmed intygas att ovannämnda person som är i vår tjänst har varit borta från arbetet på grund av nämndemannauppdrag vid tingsrätten
och att lön inte betalats för denna tid.

Namnteckning

Inkomstbortfall €/hBortvaro totalt h

Namn och adressuppgifter på kontaktperson

Datum (plats och dag)

/ 200

Sakgranskning

Godkännande

Siffergranskning

BILAGA 2



RESERÄKNING
Verifikatnummer

Givare av förordningen

Ankomstdag

Reseförordnande eller
orsak till resan

Myndighet som betalar

Förordnandet
bifogats
räkningen

Datum för räkningen

Namn

Adress

Sändare av räkningen

Orsaken till resan (fylls i ifall reseförordnande inte befogats)

Resan
började - slutade (kl.)

Bank och kontonummer

SKEDEN OCH FÖRRÄTTNINGAR UNDER RESAN I KRONOLOGISK
ORDNING - Plats för avgång och ankomst, fördmedel / Logi och
andra särskilda ersättningar

MervärdesskattDatum St. à Ersättning

TOTALT

BETALAS
Förskott

Kilometerersättning totalt
Reseersättning totalt

/ 200

Partiell dagtraktamente
Heldagtraktamente

Sakgranskning

Moms.
totalt

Dagtraktamente totalt
Namnteckning

Godkännande

Siffergranskning

Måltidsersättning

BILAGA 3



KOMBINATIONRÄKNING
Reseersättning och dagtraktamente till nämndemän

Period

Dagtraktamente/Måltidsersättning 8304

Namn på tingsrätten

Namnteckning av den som godkänner och namnförtydligande

Personbeteckning Kilometerersättning - 8340 Kilometerersättning 1 cent - 8314Namn

Namnteckning av granskaren och namnförtydligande

Biljetter + logi - 8378

B
ILA

G
A

 4

OIKEUSMINISTERIÖ
Anvisningar av detta slag kan öppnas/stängas. De stängs via lådan i övre vänstra hörnet. Öppna anvisningen genom att klicka på anvisningsikonen. Ikonen matas inte ut på handlingen om det inte finns ett kryss i rutan ”Annotations” i punkten ”Print Range” på utskriftsmenyn. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentkombinationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknappen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blanket- tens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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