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INLEDNING 

Tuomas-systemet är delvis tingsrättens inskrivningssystem för 
tvistemål och ansökningsärenden (den dagbok, som avses i 
rättegångsbalken 22 kap 12 §) och delvis ett hjälpmedel vid 
behandlingen av dessa ärenden. På basen av de uppgifter som 
systemet innehåller gör man statistik över tingsrätternas verksamhet.

Eftersom systemet bör vara pålitligt och statistikmaterialet jämförbart 
måste uppgifterna i Tuomas vara korrekta och inskrivna på ett enhetligt 
sätt. Dessa anvisningar innehåller bestämmelser om olika ärendens 
inskrivningssätt. 

För att användaren skall ha så stor nytta som möjligt av Tuomas-
systemet vid behandlingen av ärenden och vid uppföljningen av 
arbetet, har man i dessa anvisningar också samlat rekommendationer 
om sätt, som vid användningen av Tuomas funnits goda. 

Anvisningarna uppdateras vid behov och den senaste versionen finns i 
Notes och Ilona intranet. 
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1 INSKRIVNINGSTVÅNG

I Tuomas-systemet bör skrivas in alla till tingsrätten inkomna tvistemål 
och ansökningsärenden. Undantag kan göras endast vid sådana fall, 
då ärendet kommit till tingsrätten av klart misstag och att sökanden 
genast begär att handlingarna returneras.

Ärenden, som bör skrivas in är bl.a.
● konkursärenden
● privatpersoners skuldsaneringsärenden
● företagssaneringsärenden
● säkringsåtgärdsärenden
● ärenden baserade på utsökningslagen
● jordrättsärenden 
● privaträttsligt krav i ett brottmål, som har åtskilts att behandlas som 

ett tvistemål (se lagen om rättegång i brottmål 3 kap 3 §)
● ed
● ansökan om förordnande av försvarare vid förundersökningen och 

åtalsprövningen
● medlingsansökningar (lagen om medling i tvistemål vid allmänna 

domstolar).

I Tuomas skrivs inte in
● lagfarts- och inteckningsärenden (med undantag av klandertalan 

och ärenden som beror på att i 40 § äktenskapslagen avsedda 
nödvändiga samtycken saknas)

● brottmål, inte heller ärenden som anhängiggjorts av målsäganden
● privaträttsliga krav i brottmål, som avses i 3 kap. 1 § lagen om 

rättegång i brottmål
● administrativa ärenden (såsom nämndemansed)
● civila vigslar.

Alla anteckningar om ärendets behandling bör göras i Tuomas-
systemet oberoende av, om man dessutom vill göra anteckningar t. ex. 
i dokumenthäftet. Dessutom bör alla dokument som skapats vid 
behandlingen av ärendet i tingsrätten lagras i Tuomas. I häftet för 
ständigt bevarade handlingar skrivs endast besluten och domarna samt 
rättegångsprotokollen ut. Övriga dokument som tingsrätten själv skapat 
skrivs inte ut i häftet för ständigt bevarade handlingar.
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2 INLEDNINGSANTECKNINGARNAS INSKRIVNINGSTIDPUNKT OCH INNEHÅLL

Inkomna ärenden skrivs in på ankomstdagen. Förrän man skriver in 
ett ärende bör man kontrollera om det i samma ärende finns käromål 
eller ansökningar anhängiga, eftersom käromål och genstämningar i 
samma ärende skrivs in som ett ärende. De viktigaste 
inledningsanteckningarna om ärendet skrivs in, vilket underlättar 
kontrollen av ärendet och informationsgivningen om ärendet. I 
samband med inskrivningen av inledningsanteckningarna ger systemet 
ärendet ett diarienummer.

2.1 Inledningsanteckningar
För att få ärendet anhängigt bör följande inledningsanteckningar göras:
● ankomstdag
● förfaringssätt
● ärendebenämning
● referensnamn, som getts av käranden
● parterna.

Ärenden, som returnerats från högre rättsinstanser, skrivs in som nya 
ärenden. Som anhängiggörelsedag antecknas dagen för beslutet från 
den högre rättsinstansen. 

Vid återvinning i tredskodom och i ett återremitterat ärende antecknas i 
Anmärkning-fönstret ärendets ursprungliga diarienummer samt 
beslutsnummer och det väsentliga innehållet i beslutet som den högre 
rättsinstansen gett. 

Det är meningen att förfaringssätten skall leda skapandet av dokument 
och arbetets gång inne i systemet. Förfaringssättet lämpar sig också för 
statistikföring på grov nivå av antalet ärenden i tingsrätten. För en 
noggrannare statistikföring, som hänför sig till varje enskilt ärende 
behövs ärendebenämningar, som ingår i den nomenklatur, som drivs av 
Statistikcentralen [hyperlink SC i Ilona].  De ärendebenämningar, som 
är tillåtna vid varje särskilt förfaringssätt finns uppräknade i det avsnitt 
som berör ifrågavarande förfaringssätt. Vid behov bör 
ärendebenämningen ändras från det som käranden meddelat till att 
motsvara det som ärendet verkligen avser. 

2.2 Fördelning av ärenden
Ärenden fördelas åt handläggaren genast i samband med inskrivningen 
av inledningsanteckningarna. Med handläggare avses den person som 
skall avgöra ärendet. 

 
I Tuomas-rapporterna syns ärendena som den handläggares 
ärenden som de fördelats åt. Ärendet statistikförs enligt den 
avgörares tjänsteställning, som gör det slutliga avgörandet. 

Fördelningen av ärendet bör ändras då handläggaren byts. Då målet 
ändras från ett summariskt mål till ett stridigt mål bör man alltid 
kontrollera fördelningen och vid behov (om en kansliperson antecknats 
som handläggare) fördela målet på nytt. 
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Uppgiften om fördelningen skrivs ut som underskrift i 
avgörandedokumentet.

Ärendets handläggare kan vid följande förfaringssätt vara:

Förfaringssätt                                                     Tjänsteställning
E Summ. stämningsansökan; elektr. 1,2,3,4*,5*,6
H Ansökningsärende; annan 1,2,3,6
HP Ansökningsärende; äktenskapsskillnad 

1,2,3,4*,5*,6
HJ Ansökningsärende, skuldsanering 1,2,3,6
HS Ansökningsärende, företagssanering

1,2,3,6
K Konkursärende 1,2,3,6
L Stämningsansök.; tvistemål 1,2,3,6
S Summ. stämningsansökan; fordran 1,2,3,4*,5*,6
SM Summ. stämningsansökan; annan 1,2,3,4*,5,*6
T Säkringsåtgärd 1,2,3,6
U Ärende som anges i utsökn. lag 1,2
M Jordrättsärende 1,2

* begränsningar som framkommer i Tingsrättslagens 19 §

Koderna för i ovannämnda tabell använda handläggares 
tjänsteställningar är:
1 = lagman
2 = tingsdomare
3 = notarie
4 = kanslipersonal
5 = stämningsman
6 = tingsfiskal.

2.3 Parterna
2.3.1 Uppgifter som skall skrivas in

Om parterna bör minst följande uppgifter skrivas in:
● partens namn
● partställning
● personart
● personbeteckning, om det meddelats (se förfaringssätt HP, HJ och 

K)
● boningsort/hemort (se förfaringssätt HS och K).

Det finns två fält för partens namn: "Namn" och "Förnamn". Partens 
namn skrivs in på följande sätt.
● Den naturliga personens släktnamn i Namn-fältet och förnamnet i 

Förnamn-fältet.
● Den juridiska personens namn i Namn-fältet. 

I genstämningar skrivs parten in både som kärande och svarande.
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Rekommendation: Parterna förs in i systemet i den ordningsföljd, 
som är den förnuftigaste för att individualisera ärendet. Sålunda 
rekommenderas t.ex. i summariska ärenden (S) att först skriva in 
svaranden och i konkursärenden (K) gäldenären.

2.3.2 Söknamn Systemet formulerar ett söknamn av namnet (VIRTANEN MATTI). Då 
man söker ärendet med partens namn riktar sig sökningen på fältet för 
söknamn.

Rekommendation: Söknamnet bör vara i den form, som 
individualiserar parten. Söknamnet kan omvandlas. Systemet 
omvandlar söknamnet så, att det vid sådana namn som börjar på Oy 
lämnar bort Oy-prefixet. Med tanke på en (senare) sökning av ärendet 
rekommenderas, att prefix som ofta förekommer och  försvårar 
individualiseringen tas bort. Sålunda skrivs söknamnet för t.ex. As. Oy 
Viinikanraitti enligt formen VIINIKANRAITTI AS. OY.

2.3.3 Partställning I Tuomas-systemet bör ärendets egentliga parter skrivas in.

Partställningens koder i Tuomas-systemet är:

a) Egentliga parter, vilkas uppgifter och klarspråkliga partställning skrivs ut i  
dokumentet som identifieringsuppgifter:

Koden och dess värde Förfaringssätt
05 = Sökande H, HP, HJ, HS, K , T och M
10 = Kärande L, S, E, SM och T
20 = Svarande L, S, E, SM och T
30 = I saken delaktig H, HP, HJ, HS, K, T och M 
32 = Ändringssökande  H, M och U
33 = Motpart H, M och U
35 = I saken skall höras 

Den som skall höras i saken, som inte är 
egentlig part (t.ex.konsumentombudsmannen, 
se också 24 § 2 FaderskapsL och 75 § lagen 
om hyra för bostad). OBS! Inte samma som 
kod 30. Skrivs ut endast i 
avgörandedokumenten.

37 = Part i medlingsförfarande alla 

b) Övriga personer, vilkas uppgifter och klarspråkliga partställning inte skrivs ut som 
identifieringsuppgifter i dokumentet:

Koden och dess värde Användning      Förfaringssätt
40 = Ombud/biträde Endast vid behov i alla förfaringssätt som 
stationskod för ombudet och biträdet
45 = Annan t.ex. dödförklaring 
50 = Gäldenär K, HJ och HS
55 = Boförvaltare K
60 = Utredare HJ och HS
65 = Övervakare HS
70 = Bevakningarnas mottagare K
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Vid konkurs-, företagssanerings- och privatpersoners 
skuldsaneringsförfaranden (K, HS och H) hör till partställning 50 = 
gäldenär förmedling av uppgifter både till statistiker och delvis till 
konkurs- och företagssaneringsregistret. Sålunda måste gäldenären i 
förfarandet också skrivas in genom att använda partställning 50, 
fastän han redan skulle ha skrivits in som sökande (05).

Käranden i ett gruppkäromål, som är konsumentsombudsman, skrivs 
in med partsställningen 10 = kärande och medlemmarna i gruppen 
med partsställningen 45 = annan. Medlemmarna i gruppen bör alltid 
skrivas in i avgörandehandlingen, för att uppgiften skall överföras till 
domregistret. 

Rekommendation: Då gäldenären är sökande i ovannämnda ärenden, 
rekommenderas att vid kod 05 som adress lagra ombudets/biträdets 
adress och vid kod 50 gäldenärens adress. Då behöver inte 
ombudet/biträdet lagras med egen kod.

2.3.4 Processadress Då man i c/o-fältet skriver in partens processadress skriver man in som 
kontaktuppgift uppgifterna om partens ombud eller biträde. I namn-, 
personbeteckning- och hemortsfältet skriver man alltid in partens egna 
uppgifter.

Rekommendation: Särskilt vid inskrivning av svarandens 
processadress bör man observera verkställigheten. Då måste det i 
avgörandedokumentet finnas antingen den betalningsskyldiges egen 
adress eller någon annan persons, som berörs av verkställigheten, och 
inte processadressen.

2.3.5 Kundregister Stamkundernas uppgifter kan skrivas in i kundregistret varifrån de 
senare kan sökas fram. 

2.3.6 Rättshjälp Om en part beviljats rättshjälp, görs anteckning om detta i fältet Fri 
rättegång (valruta). 
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3 GODKÄNNANDE 

En komplettering till en stämningsansökan eller till en ansökan sker 
alltid före ärendet godkänns.

Beroende på ärendets fortsatta behandling väljs någon av följande 
alternativ:
● Ansökan vidarebefordras för delgivning (1)
● Ansökan går till förberedelse (2)
● Ansökan förkastas eller avvisas utan prövning (3).

Man kan inte delge stämning/begäran om utsaga i ärendet och inte 
heller göra avgöranden förrän ärendet godkänts.

(1) Ansökan vidarebefordras för delgivning (stadium 30) om följande 
uppgift är delgivning av stämning/begäran om utsaga (HA). Sålunda 
godkänns åtminstone ärenden enligt förfaringssätten S, E och L alltid 
för delgivning. Också vid andra förfaringssätt görs på samma sätt, om 
det i ärendet finns ett behov av delgivning som beskrivits ovan.

OBS!  Ärendets skede förs vidare endast vid lagring av 
stämning/begäran om utsaga i Notes.

 
(2) Ärendet godkänns direkt för förberedelse (stadium 50) i fall, där 

behandlingen av ärendet fortsätter direkt i sammanträdes- eller 
kanslibehandling.

(3) Ansökan kan också lämnas obehandlad eller den kan förkastas. Härvid 
måste man i ärendet som följande fylla i uppgifter om förkastande eller 
att ärendet lämnats obehandlat.

Också i ett ärende som är i stadium 50 kan man begära om 
komplettering och kallelser via delgivningsfunktionen.
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4 INSKRIVNING AV DELGIVNING

4.1 Delgivningsfunktion i Tuomas-systemet
Tuomas-systemets delgivningsfunktion bör användas vid delgivning av 
stämning/begäran om utsaga. Delgivningsdokumenten görs i Notes. 
Efter lagringen av dokumentet ges delgivningssätt och fataliedag för 
delgivningen. Dessa uppgifter förs till Delgivning-fönstret i aktuella fält i 
Tuomas. I en del delgivningsdokument ges fataliedagen för svaromålet, 
vilket överförs till Delgivning-fönstret i Tuomas.  

Delgivningsfunktionen kan endast användas, då den person, åt vilken 
det är meningen att delgivningen skall sändas, antecknats som part.

En delgivning, som gjorts via delgivningsfunktionen, kan inte efter 
lagring tas bort från systemet. Om det skulle vara nödvändigt (t.ex på 
grund av felskrivning) måste korrigeringen ske genom att man 
antecknar delgivningen som misslyckad (kryss i fältet "Delgivningen 
misslyckad" i Delgivning-fönstret). Dessutom ändras rubriken i 
dokumentet till "MISSTAG". 

4.2 Delgivningsdokument och delgivningssätt
4.2.1 Delgivningsdokument

Dokument som skall delges i Tuomas-systemet:

HA = stämning/begäran om utsaga (lista över dokumentbottnar längre 
fram)
● Används i stämningsskedet för begäran av skriftlig utsaga
● Särskilda drag: * Ger fatalietider åt delgivningen och svaret.

* Ändrar ärendets stadium.

KU = Kallelse (dokumentbottnar 250 Kallelse i konkursärende, 255 
Kallelse till sammanträde/sökande, 260 Kallelse till sammanträde/i 
saken delaktig, 265 Kallelse till sammanträde/part
● Används vid kallelse till sammanträde.

LE = Begäran om utsaga, viss fråga (dokumentbottnar 200 Begäran 
om utlåtande i skuldsaneringsärende, 205 Uppmaning att avge utsaga 
i tvistemål, 330 Begäran om utlåtande i konkursärende)
● Används till exempel: 

1) då man sänder en begäran om utsaga om en särskild 
fråga (se 5 kap 15a § rättegångsbalken) och en förfrågan 
till den persons motpart som fått begäran om utsaga (12:10 
§ 2 rättegångsbalken)
2) i skuldsaneringsärenden då man på samma sätt som 
vid stämning begär om utsaga av borgenärerna med 
anledning av ansökan (200 Begäran om utsaga i 
skuldsan.ärende).

MU = Allmänt delgivningsdokument 
● Används då man meddelar om att stämningen finns till påseende 

(se11:10 rättegångsbalken)
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TK = Kompletteringsuppmaning (dokumentbottnar 150 
Kompletteringsuppmaning i skuldsaneringsärende, 155 
Kompletteringsuppmaning av stämning/stämningsansökan)
● Används då man begär om komplettering till handlingen.
Då man meddelar att stämningen finns till påseende (se 11 kap 10 § 
rättegångsbalken) används dokumentbottnen 370 Allmän delgivning.  

4.2.2 Delgivningssätt Delgivningssätt i Tuomas-systemet:

VA = Delgivningsbevis
● Används, då man överlåter åt parten att själv returnera 

delgivningsbeviset.
● Bevisligt delgivningssätt.

SA = Mottagningsbevis
● Används, då man låter posten sköta delgivningen av stämningen.
● Bevisligt delgivningssätt.

MU = Annat sätt
● Används vid delgivning utomlands.

KU = Kungörelse
● Används vid delgivning av stämningen genom kungörelse (11 kap 9 

§, 10 § rättegångsbalken).

KI = Brev
● Används vid sändning av kallelser, kompletteringsuppmaningar o.d. 

(främst till käranden), som inte behöver vara bevisliga.

AO = Till part
● Används vid delgivningar, där parten skall sköta delgivningen. 

HA = Stämningsman
● Används, då man låter stämningsmannen sköta (vilken som helst) 

delgivning.
● Bevisligt delgivningssätt.

4.2.3 Efterlysning Vid efterlysning används Etsi (= sök) -registret. Det finns särskilda 
anvisningar om användningen av registret.  

4.3 Delgivningens  och svaromålets fatalietider
4.3.1 Fatalietider för delgivning

Fataljen för delgivning ges i Notes efter att delgivningsdokumentet 
lagrats. Fataljen kan vid behov ändras i Delgivning-fönstret  i Tuomas. 
En anteckning om förlängning av fataljen görs i Allmänt ärendes skede 
fönstret. Fataljen för delgivning ges för att man skall kunna 
kontrollera att delgivningen lyckas, förutom i de fall, då delgivningen 
anförtros åt parten. 
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4.3.2 Fatalietid för svaromål

I HA-dokumenten är 14 dagars fatalietied för svaromålet som antagen. 
Fatalietiden kan förlängas. Förlängningen av fatalietiden för svaret görs 
genom att man ger en ny datum i fältet för svarets fatalietid. Om 
förlängningen görs en anteckning i fönstret för "Allmänt ärendes 
skede".

4.4 Anteckning om delgivning
En lyckad delgivning och ett inkommet svar skrivs in i datumfältet i 
form av datum, misslyckade delgivningar och då svar inte kommit 
skrivs in i kryssfältet med ett kryss.

Om delgivningen misslyckats och delgivningen görs på nytt, görs ett 
nytt delgivningsdokument i Notes. Härmed uppdateras ett fält "Tidigare 
försök", som meddelar antalet försök.

Massbehandlingsfunktionen "Tredskodom" (S och E ärenden) 
uppdaterar "Svar ej anlänt" automatiskt. Om man själv uppdaterar 
uppgiften kommer ärendet inte med på listan för val av massbehandling 
av tredskodom. 

4.5 Stämning och begäran om utsaga i stämning 
Bevisliga delgivningssätt, som används vid stämning och vid begäran 
om utsaga i stämning, är delgivningsbevis (VA), mottagningsbevis (SA) 
och delgivning via stämningsman (HA).

Dokumentbottnar, som används vid stämning:
100 Stämning i tvistemål
110 Begäran om utsaga ansökningsärende
325 Begäran om svar i säkringsåtgärd.

Ändringar som gjorts i stämningen förmedlas inte till Tuomas-
systemet (se kap. 9). 

Stämningen kan sändas som ett E-brev (inte dokumentet 325 Begäran 
om svar i säkringsåtgärdsärende) i de fall då ärendet har skrivits in i 
systemet på så sätt, att det innehåller alla uppgifter som behövs i 
stämningen. 
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5 ANTECKNINGAR SOM BERÖR BEHANDLINGEN

Tuomas-systemet skapar en dagbok av alla inskrivna händelser som 
berör ärendets behandling. Systemet för in i dagboken ärendets 
identifieringsuppgifter och uppgifter om parterna, avgöranden samt alla 
datum för händelser och fastställda fatalietider. I dagboken skrivs också 
ut alla texter som sådana, som skrivits in i fönstren för
● yrkanden,
● anmärkningar,
● allmänt ärendes skede eller
● behandling.

Dagboken ersätter alltså tidigare gjorda anteckningar i dagboken om 
vad som hänt under processen och om gjorda mellanåtgärder.

Anteckningarna tas inte bort, fastän händelsen eller funktionen, som 
anteckningen var avsedd för, blivit slutförd eller återtagen.

Rekommendation: Dagboken kan ersätta protokollet från 
sammanträdet, då behandlingen av ärendet inte ger upphov till 
utförligare anteckningar i protokollet (t.ex. då man vid sammanträdet 
enbart diskuterar förlikning eller då man besluter att flytta fram ärendets 
förberedelse utan att särskilt behandla ärendet).

Anteckningar, som berör behandlingen bör göras så tydliga, att även 
andra än den som skrivit anteckningarna förstår dem.

5.1 Anmärkning-fönstret 
Det är meningen, att användaren då han öppnar Ärende-fönstret alltid 
först skall se om det till ärendet hänför sig anmärkningar och vad de 
innehåller.

Anmärkning-fönstret är avsett för sådana viktiga anmärkningar
● för vilka det inte finns annat utrymme,
● som inte omedelbart hör till det enskilda skedet av ärendets 

behandling,
● som inte innehåller fatalietider.

Det finns endast ett Anmärkning-fönster till förfogande.

I fönstret skriver man in hänvisningar till accessoriska krav eller 
ärenden (t.ex. säkringsåtgärd, tvistemål som åtskilts ur ett 
konkursärende, eller ett brottmål, dit ett tvistemål hör). Vid återvinning 
eller returnerade ärenden skrivs det ursprungliga ärendets 
diarienummer i anmärkningarna och vid returnerade ärenden även 
dagen för beslutet i högre rättsinstansen samt det viktigaste av 
beslutets innehåll.

I fönstret skrivs inte in t.ex. förlängningar av fatalietiden, inkomna 
handlingar, ombud eller andra sådana uppgifter, som kan skrivas in på 
ett annat särskilt ställe (t.ex. Allmänt ärendes skede fönstret).
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5.2 Allmänt ärendes skede -fönstret
I Tuomas-systemets dagbok bör alla mellanåtgärder, särskilt sådana, 
som har fatalietider synas. Sådana är t.ex. begäran om komplettering 
och uppmaningar om tilläggsutsagor gjorda per telefon.

  
Det datum, som skrivits in i fältet för fatalietider, är med i uppföljningen 
av fatalietider.

I fältet för fritt formulerad text skrivs mellanåtgärderna in i korta drag.

Det finns flera fönster för Allmänt ärendes skede och dessa är inte 
beroende av varandra.

Rekommendation: I ett fönster för Allmänt ärendes skede görs 
anteckningar enbart om en mellanåtgärds helhet. Uppgifter som hör till 
samma mellanåtgärd, t.ex. fatalietiden som getts för utsaga, 
inlämnandet och innehållet i utsagan antecknas genom att använda 
samma Allmänt ärendes skede -fönster. För en ny mellanåtgärd öppnas 
ett nytt fönster.

Om det till en mellanåtgärd hör ett dokument, som skapas via Notes, 
överflyttas inte den fatalietid, som antecknats i fönstret för Allmänt 
ärendes skede till dokumentet, utan man måste komma ihåg att tillägga 
datumet i det annars färdiga dokumentet.

Om det i ett ärende som anlänt maskinspråkligt (E-ärende), finns fel 
(t.ex. parten har fel kommunkod eller personbeteckning), syns felen i 
fönstret för Allmänt ärendes skede. Då felet korrigerats bör man ta bort 
fataljen i Allmänt ärendes skede fönstret för att man skall kunna 
godkänna ärendet. 

5.3 Behandling-fönster
I Tuomas-systemet antecknas hållna sammanträdesbehandlingar. 
Sammanträden antecknas i Behandling-fönstret samt vid 
förfaringssätten HS och HJ i fönstret för fatalietider för ifrågavarande 
förfaranden.

Dagen för sammanträdet antecknas i form av datum i ifrågavarande 
datumfält. Om huvudförhandlingen följer genast efter förberedelse-
sammanträdet, måste en anteckning om huvudförhandlingen göras i ett 
skilt Behandling-fönster. Om man tidigare hållit ett förberedelse-
sammanträde i ärendet, kan man i fönstret för huvudförhandling göra 
en anteckning om ett förberedelse-sammanträde som hållits 
omedelbart före huvudförhandlingen.

Man vill ha statistik över hur länge sessionerna räcker. Därför bör man 
skriva in när sessionerna börjar och slutar i fälten för tidpunkten. 

I Behandling-fönstrets fält för fritt formulerad text antecknas alla 
preciserade uppgifter om sammanträdesbehandlingen.

All text som antecknats i Behandling-fönstret skrivs ut som sådana i 
ärendets dagbok.    
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Rekommendation: Förutom anteckningar om sammanträdets tidpunkt 
och plats kan man också skriva in uppgifter om kallelse av parter samt 
om ett eventuellt ämne som behandlats i sammanträdesbehandlingen 
(t.ex. om man vid sammanträdet endast behandlar ansökan om 
säkringsåtgärd och inte det egentliga ärendet).

Rekommendation: Efter sammanträdet kan man i det samma 
Behandling-fönstret göra anteckningar om parternas medverkan, 
eventuell fortsatt förberedelse och orsak till den. Om ärendet går vidare 
till fortsatt förberedelse t.ex. på grund av förhandlingar om förlikning 
utan särskild behandling, kan man med dessa anteckningar ersätta 
protokollet från förberedelse-sammanträdet. 

5.4 Gemensam behandling
Funktionen för gemensam behandling kan användas i andra än i S och 
E förfaringssätt. Då man använder funktionen görs en anteckning om 
alla ärenden som antecknats för gemensam behandling i Ärende-
fönstret. Den överför inte automatiskt anteckningar, som givits om ett 
enskilt ärende till de övriga ärenden, som skall behandlas gemensamt, 
utan t.ex. godkännande måste göras för vart och ett ärende skilt för sig.

Gemensamma anteckningar och dokument för ärenden, som 
behandlas gemensamt kan i de flesta fall åtminstone i stadium 50 
endast antecknas för ett ärende. I detta fall är det skäl, att i 
Anmärkning-fönstret för varje enskilt ärende anteckna under vilket 
diarienummer man finner de gemensamma anteckningarna och 
dokumenten för de ärenden som behandlats gemensamt.

I dokumenten kommer automatiskt diarienumret för det ärende, för 
vilket man gör dokumentet. Man skriver inte in diarienumren för de 
andra ärendena, som behandlas gemensamt i dokumenten. För att alla 
parter skall komma med i dokumenten för de ärenden som behandlas 
gemensamt, bör de lagras i det ärende, dit alla gemensamma 
anteckningar görs och för vilket dokumentet skapas.

  
Avgörandeuppgifterna bör antecknas för vart och ett ärende som 
behandlats gemensamt skilt för sig via knappen Gem.behand. under 
Avgörande-fönstret. På så sätt får ärendena samma 
avgörandenummer.

Varje ärende som behandlats gemensamt syns skilt för sig i statistiken.

5.5 Avbruten stadium 
Ärendet flyttas med funktionen "Ändring av stadium" till stadium "55 
Avbruten". Då fortsättningen av ärendets handläggning t.ex. väntar på 
hovrättens eller någon annan myndighets beslut, har man gjort ett 
beslut i ärendet om att ärendet lämnas vilande (rättegångsbalken 14 
kap 4 §) eller då handläggningen av ett konkursärende avbryts på 
grund av ett skuldsaneringsärende eller företagssaneringsärende. 
Enbart förlikningsförhandlingar är inte en grund för att ärendet skall 
flyttas över till stadium "Avbruten". 

I fältet "Fritt formulerad text" i fönstret "Ändring av stadium" antecknas 
orsaken till avbrytningen. Man bör skriva texten så, att den är möjligast 
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informativ gällande de första 70 tecknen, eftersom hela texten inte ryms 
med i rapporten. 

Ärendet kan flyttas över i Avbruten-stadium från alla andra stadium 
förutom "10 Anlänt, ej fördelad". Då man fortsätter handläggningen av 
ärendet, flyttar man ärendet med "Ändring av stadium" funktionen 
tillbaks till det stadium, varifrån man flyttade det till stadium Avbruten. 

Om man inte flyttar ärendet från Avbruten-stadium med funktionen 
"Ändring av stadium" då handläggningen fortsätter, får man ingen 
statistik över hur länge ärendet varit avbrutet.  
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6 ANTECKNINGAR OM AVGÖRANDEN

I Tuomas-systemets avgörandefönster antecknas åtminstone:
● avgörandedatum
● avgörandekod
● avgörandets art (del/slutligt avgörande)
● kod för slutliga avgörandets skede
● sammansättning (om slutliga avgörandets skede = 04) och
● avgörare.

6.1 Avgörandekod

Kod Avgörandekodens innehåll Förfaringssätt, som tillåts
01 Tredskodom, godkänt L, S, E, SM
02 Tredskodom, förkastat L, S, E, SM
03 Godkänt i sin helhet/del. L, T, SM, S, E, HP, H, 

HJ, HS, U, M 
04 Förkastad Alla
05 Avvisat Alla
06 Förlikning stadfästad L, S, E, SM, U, K 
07 Ärendet lämnats därhän, förlikning L, T, S, E, SM, U, M 
08 Ärendet lämnats därhän, annan orsak/orsak okänd 

L, T, SM, S, E, HP, H, 
HJ, K, U, M

09 Besl. om betänketids vidtag. HP
10 Besl. om interimistisk säkr.åtgärd L, T, S, E, SM, U
11 Återvinning, avvisat L
12 Återvinning, förkastad L
13 Återvinning, godkänt L
14 Återvinning, tredskodom L
16 Ansökan förfallit/lämn. därhän HJ, HS, K
17 Ansökan återtagits HJ, HS, K
18 Överenskommelse i ansök.ärende H, HJ, HS
19 Ärendet överfört HS, K
20 Beslut om inledande HJ, HS, K
21 Saneringsprogram fastställt HS
22 Förkast. av försl. till san.prog. HS
23 Förfarande förordnas att upph. HS
25 Betalningsprog. fastställt HJ
26 Förkast. bet.prog.förslag HJ
27 Nedläggning av en konkurs K
28 Utdelningsförteckning fastställt K 
29 Ändring av utdelningsförteckning K
30 Övergång till offentlig utredning K
31 Konkursboets förvaltning återföras K
32 Beslut om att inleda medling Alla
33 Ansökan om medling förkastats Alla
34 Begäran om medling avslagits Alla
35 Medlingen avslutats Alla
99 Misstag Alla.



19

6.1.1 Delavgöranden Avgörandekoderna 09, 10, 20, 32 och 34 är endast 
delavgörandekoder.

Huvuddelen av statistikerna görs på basen av uppgifterna om slutliga 
avgöranden. Av delavgörandena förs statistik endast över besluten om 
inledande (kod 20) vid förfarandena K,HJ och HS och kod 32 
statistikförs för alla ärenden. I Tuomas rapporterna syns 
delavgörandena inte.

Rekommendation: Processrättsliga beslut, som man inte kan söka 
ändring i, skrivs vanligtvis inte som delavgöranden. Sådana är t.ex. 
beslut om gemensam behandling och förlängning av fatalietiden. 
Undantaget är delavgöranden som gäller förlikning, se kap. 11. 

Också efter ett slutligt avgörande kan man göra delavgöranden. 
Sådana är bl.a. biträdets arvode, förkastande av missnöjesanmälan, 
beslut om att lämna besväret obehandlat på grund av försening och 
komplettering av dom.

Avgörandekoderna för delavgöranden (t.ex. interimistiska och slutliga 
säkringsåtgärder), som skall antecknas del- och mellandomar är 01-10, 
20, 32, 34, 35 och 99. 

6.2 Avgörandeskede och uppgift om sammansättning vid slutliga avgöranden
Vid slutliga avgöranden måste avgörandets skede skrivas. I Tuomas-
systemet är koderna:
01 = Skriftlig förberedelse
02 = Muntlig förberedelse (möjlig också i ansökningsärenden)
04 = Huvudförhandling (nämndemannasammansättning, 

särskild sammansättning av medlemmar med 
sakkännedom eller tredomarsammansättning).

Avgörandets skede statistikförs. Uppgiften om skede används vid 
mätningen av arbetsmängden. Om man alltså har hållit ett 
sammanträde i ärendet används avgörandeskede 02, fastän det 
slutliga avgörandet i ärendet skulle göras i den skriftliga förberedelsen.

Koderna för avgörandeskedena överensstämmer med 
tvistemålsförfarandet. I ansökningsärendena används dessutom 
ansökningssammanträden med en domarsammansättning 
(rättegångsbalken 8 kap 3 §), vars kod för avgörandeskede är 02.

Sammansättningskoden används endast vid ärenden som avgörs vid 
huvudförhandling. Följande kodalternativ används:
● Nämndemannasammansättning (också förstärkt eller jordrätts 

sammansättning)
● Förstärkt sammansättning (också förstärkt med medlemmar med 

sakkännedom)
● En ledamot.
En ledamot finns som antagande då man skriver in ett nytt avgörande. 
Nämndemannasammansättningen välj då sammansättningen vid det 
slutliga avgörandet förstärkts med nämndemän. Förstärkt 
sammansättning väljas då ärendet avgjorts i tredomarsammansättning 
eller med sammansättning som förstärkts med medlemmar med 
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sakkännedom (sjöfartsdomstolsärenden och patentärenden). I annat 
fall ändras antagandet inte. 

Då muntlig förberedelse hållits före huvudförhandlingen antecknas ett 
kryss i rutan "Muntlig förberedelse hållit". 

6.3 Avgörare
Avgöraren bör vara en sådan person, som ärendet fördelats åt eller 
fördelats åt på nytt (se fördelning av ärenden punkt 2.2). I ärenden, 
som avgjorts av en sammansättning med flera medlemmar, lagras alla 
avgörare, och alla avgjorda ärenden statistikförs enligt 
tjänsteställningen för den, som först lagrats som avgörare. Först lagras 
den domare som fungerar som ordförande i förberedelsen.

En uppgift, som hänvisar till avgöraren är central i de statistiker som 
visar arbetsfördelningen i tingsrätterna. I Tuomas-systemets rapporter 
och i andra statistiker syns ärendena, som den handläggares ärenden, 
som målet fördelats åt. I systemet är således handläggaren den 
samma som avgöraren. På grund av detta måste uppgiften om 
fördelningen ändras i de fall, där avgöraren är någon annan än den, 
som nämnts i uppgiften om fördelningen.

6.4 Missnöjesanmälan och besvär
Om missnöje anmälts i ett ärende, antecknas ett kryss i rutan 
"Missnöje anmält" och i fönstret "Anmärkningar om avgörandet" 
antecknas datum för anmälan av missnöje, fatalietiden för besvär och 
fatalietiden för motbesvär.

Om det i ärendet inkommer en besvärsskrift, antecknas ett kryss i rutan 
"Anförts" och i "Anmärkningar om avgörandet" skrivs in datum när 
besväret och motbesvär inkommit. Krysset måste absolut antecknas, 
eftersom uppgiften om ändringsansökan statistikförs endast med hjälp 
av krysset. Ändringsansökningsstatistiken är en mycket viktig uppgift 
både vad gäller tingsrättens verksamhet samt då man skall förutsäga 
mängden ärenden som kommer till hovrätten.

Då handlingarna sänts till hovrätten, antecknas ett kryss i rutan 
"Handlingarna sänts till hovrätt" och datum när handlingarna sänts 
skrivs in i Anmärkningar om avgörandet -fönstret.

6.5 Sändning av avgöranden till domregistret (fr.om 1.1.2008)
Avgörandehandlingar, som lagrats i Tuomas-Notes, sänds till 
domregistret. Handlingar sänds via Notes. En eventuell anmälan om 
besvär sänds också till registret. Det finns/ankommer särskilda 
anvisningar om hur sändningen till registret skall ske samt om 
användningen och ibruktagande av registret. 
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7 UPPFÖLJNING AV FATALIETIDERNA I TUOMAS

Fatalietiderna följs upp i Tuomas-systemet  med hjälp av funktionen 
"Arbetslista".

Fatalietiderna som man kan följa upp via systemetet är:

Fatalietid Fönster, där fatalietiden lagras
1 Fatalietid för delgivning Delgivning 
2 Fatalietid för svaromål Delgivning 
3 Fatalietid för avgörande Avgörande
4 Fatalietid för handläggning Handläggning (förberedande eller 

huvudförhandling)
5 Fatalietid för allmänt ärendes skede 

Allmänt ärendes skede
7 Fatalietid för konkurs Fatalietider för konkursärenden 
8 Fatalietid för företagssanering Fatalietider för företagssaneringar
9 Fatalietid för skuldsanering Fatalietider för skuldsaneringar    

Fatalietiderna för delgivningen och svaromålen bör följas upp 
regelbundet via arbetslistan. Icke uppdaterade delgivningsuppgifter 
försvårar uppföljningen av fatalietiderna och förvränger tingsrättens 
delgivningsstatistik. Då fatalietiden för delgivningen (1) utgår bör 
delgivningen förnyas genast. Också uppgifterna om svaromål 
ankommit eller ej (2) bör uppdateras i Delgivning-fönstret. Då käromålet 
eller ansökan återtas, bör man fylla i ett kryss i rutan i Delgivning-
fönstret att svar ej anlänt. Om man gjort en felaktig delgivning, bör man 
se till att fatalietiderna för delgivningen (1 och 2) inte lämnar tomma. 

Fatalietider som systemet skapar

Lagringen av Stämning/Begäran om utsaga -dokument skapar 
automatiskt en fatalietid för svaromålet. Beslutet om betänketid i 
äktenskapsskillnadsärenden skapar en 1 års fatalietid fr.o.m beslutet 
om betänketidens inledande. 

Övriga fatalietider kan användaren själv bestämma. 

Utskrift av fatalietider Alla fatalietider skrivs ut i dagboken. En del fatalietider syns i 
handlingarna. Anteckningarna om fatalietiderna som gjorts i 
fataliefönstret för konkurs-, företags- , och skuldsaneringsärenden 
förmedlas också via Minttu/Miko meddelandena till konkurs- och 
företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret. 
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8 ARKIVERING 

För arkivering av ärenden skrivs en arkivdagbok ut. Före det måste 
man ta reda på om avgörandet vunnit laga kraft.

Arkivdagböckerna skrivs ut skilt för sig eller med massfunktion. En 
utskrift av arkivdagboken ger ett för Arkiverat-kryss i Ärende-fönstret. 
Utskriften av arkivdagboken är en förutsättning för att ärendet skall 
kunna överföras till passiv.

De summariska ärendena bildar en arkivserie skilt från de övriga 
dokumenten. Ett S-, SM- eller E-ärende, som blivit stridigt, arkiveras på 
samma sätt som ett omfattande tvistemål (L). Om ärendet, oberoende 
av att det blivit stridit, avgörs i skriftlig förberedelse eller vid muntlig 
förberedelse med tredskodom (svaranden varit frånvarande) förfar man 
på samma sätt som i andra S-, SM- och E-ärenden vid arkiveringen av 
dokumenten.
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9 DOKUMENT 

Alla dokument, som skapats i samband med behandlingen av ärendet 
bör lagras i Tuomas-systemet. Till häftet för varaktigt bevarade 
handlingar behövs endast besluten och domarna samt 
sammanträdesprotokollen skrivas ut. Stämningar, begäran om utsaga, 
returnering av bevis, kopior eller avskrifter av meddelanden o.d., tas 
inte med i häftet för varaktigt bevarade handlingar. Den som 
handlägger ärendet ser dem själv i maskinen. Det ursprungliga 
delgivningsbeviset, som kommit till tingsrätten, sparas i häftet för 
varaktigt bevarade handlingar. Om utmatning av dagböcker finns nämnt 
ovan i punkt 8.

Om man vill ändra uppgifterna, som dokumentet får från Tuomas (t.ex 
yrkanden) innan man lagrar det, måste ändringarna göras via Tuomas 
och inte direkt i dokumentet. Ändringar som gjorts enbart i dokumentet 
inte överförs till Tuomas-systemet. Om man vill ändra dokumentet efter 
det att det redan lagrats, måste man skapa ett nytt dokument. 

Om man vill ändra dokumentet efter att det sänts från tingsrätten, 
måste man skapa ett nytt dokument och det gamla felaktiga 
dokumentet får inte tas bort. En anteckning om rättelse av fel och 
sändning av ett nytt dokument görs i Allmänt ärendes skede -fönstret 
(förutom delgivningsdokumentet).
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10 TUOMAS-SYSTEMETS YTTRE KONTAKTER

Från Tuomas-systemet har man ordnat anslutningar till
● Santra-systemet (lag om elektronisk kommunikation i 

myndigheternas verksamhet 13/2003)
● konkurs- och företagssaneringsregistret (förordning om konkurs- 

och företagssaneringsregistret 958/94) samt
● skuldsaneringsregistret (förordning om privat personers 

skuldsanering 58/93)
● befolkningsdatasystem (förordning om domstolarnas meddelanden 

till befolkningsdatasystemet 808/95).

Från Tuomas-systemet samlar man statistik till Statistikcentralen och 
justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning.

OBS! Tuomas har ingen anslutning till kungörelseregistret. Anvisningar 
om kungörelseregistret finns i Ilona > Tuomioistuimet (Domstolar) > 
Ohjeita (Anvisningar) > Kuulutusrekisterin käyttö (Användning av 
kungörelseregistret).

10.1 Santra 
Till Tuomas-systemet kommer stämningsansökningar automatiskt via 
Santra-systemet. Avgöranden bör ske som massproduktion för ärenden 
som anlänt som E-ärenden, för att också uppgifterna om avgöranden 
skall kunna sändas maskinspråkligt till sökanden (se också 
anvisningarna enligt förfaringssätt punkt 12.4).

10.1.1 eBrev Användningen av postens eBrevservice vid sändning av dokument sker 
också via Santra-systemet. Som eBrev kan tingsrätten endast skicka 
sådana i Tuomas-systemet lagrade dokument, som inte har bilagor 
som skrivits ut på pappret eller som utmatats. Användningen av eBrev 
begränsar sig inte bara till E-ärenden. I vilket ärende som helst kan 
man som eBrev skicka t.ex. stämningsansökan, som innehåller 
yrkanden, begäran om utsaga eller memorial.

10.2 Konkurs-  och, företagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret
Vid K och HS förfaringssätten förmedlas handläggnings- och 
avgörandeuppgifterna via Minttu-meddelande till konkurs- och 
företagssaneringsregistret enligt den år 2004 givna anvisningen 
"Konkurs- och företagssaneringsregistret - Anvisningar till tingrätterna" 
(förordning 28.11.1994). 

I HJ förfaringssättet förmedlas handläggnings- och 
avgörandeuppgifterna via Minttu-meddelandet till 
skuldsaneringsregistret enligt den enskilda anvisningen 
"Skuldsaneringsregistret - Anvisningar till tingsrätterna", som fastställts i 
den 27.11.1997 givna förordningen. 

Minttu-meddelandet ersätts senare av Miko-meddelandet.  
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10.3 Befolkningsdatasystem
Meddelanden om avgöranden som avses i förordningen om 
domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet 1 §, sänds 
enligt den enskilda anvisningen "Meddelanden till 
befolkningsdatasystemet - Anvisningar till tingsrätterna" (+ 
ändringssidor 21.12.1999), som fastställts i den 23.5.1995 givna 
förordningen.

10.4 Domregister (fr.o.m 1.1.2008)
Avgörandehandlingar, som lagrats i Tuomas-Notes, sänds till 
domregistret. Det finns/ankommer särskilda anvisningar om hur 
sändningen till registret skall ske samt om användningen och 
ibruktagande av registret. 



26

11 MEDLINGSÄRENDE (lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar 663/2005)

Då det är fråga om ett ärende, som blivit anhängigt på basen av en 
ansökan om inledande av medling, väljer man ett sådant förfaringssätt, 
som närmast motsvarar ärendets natur. Det samma gäller 
ärendebenämningen. Om dessa inte framgår ur ansökan, kan man till 
en början skriva in ärendet med förfaringssättet H 
Ansökningsärende;annan och ärendebenämningen 3290 
Ansökningsärende. Då ärendets art preciseras i och med att 
medlingsförfarandet framskrider, ändrar man koderna att motsvara 
denna.

Då det är fråga om en medlingsbegäran i ett ärende som redan är 
anhängigt, kvarstår ärendets förfaringssätt och ärendebenämning som 
tidigare, fastän medling skulle ha påbörjats i ärendet. 

I Ärende-fönstret finns en valruta "Medlingssansökan". Denna väljs 
vid inskrivningen av ärendet endast då ärendet blivit anhängigt på 
basen av en ansökan om inledande av medling och ärendet inte 
behandlas i tingsrätten som ett rättegångsärende. (Valet kan tas bort.) 

Partställning Parterna skrivs in med partställning 37 =  Part i medlingsförfarande, då 
det är fråga om ett ärende som blivit anhängigt på basen av en 
ansökan om inledande av medling. Då det är fråga om en 
medlingsbegäran i ett ärende, som redan är anhängigt, ändras 
parternas partställningar inte. 

Avgörandekoder Avgörandekoder som används enbart i medlingsärenden är:
32 = Beslut om att inleda medling
33 = Ansökan om medling förkastats
34 = Begäran om medling avslagits
35 = Medling avslutats.

I medlingsärenden används avgörandekoderna

32 = Beslut om att inleda medling
Man har beslutat att inleda medling. Används både i ett 
sådant ärende, som redan är anhängigt vid tingsrätten som 
ett rättegångsärende (medlingsbegäran) och i ett ärende 
som blivit anhängigt på basen av en ansökan om 
inledande av medling. Delavgörandet bör skrivas in i 
Tuomas,  annars statistikförs medlingärendet inte.

33 = Ansökan om medling förkastats
Ett ärende som blivit anhängigt på basen av en ansökan 
om inledande av medling har förkastats. Används inte i ett 
ärende, som redan finns anhängigt i tingsrätten som ett 
rättegångsärende (medlingsbegäran). Slutligt avgörande. 

34 = Begäran om medling avslagits
En begäran om medling i ett ärende som behandlas i 
tingsrätten som ett rättegångsärende har förkastats. 
Används inte i ärenden som blivit anhängiga på basen av 
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en ansökan om inledande av medling. Delavgörande. 
Delavgörandet bör skrivas in i Tuomas, annars 
statistikförs avgörandet inte. 

35 = Medlingen avslutats 
Man har beslutat att medling i ett ärende avslutats 
(medlingen har inte lett till förlikning). Då ärendet blivit 
anhängigt på basen av en ansökan om inledande av 
medling, är det fråga om ett slutligt avgörande. Då 
medling på basen av en begäran om medling skett i ett 
ärende som behandlats som ett rättegångsärende i 
tingsrätten, är det fråga om delavgörande och 
behandlingen av ärendet fortsätter som normalt förfarande. 
Delavgörandet bör skrivas in i Tuomas, annars 
statistikförs avgörandet inte. 

06 = Förlikning stadfästad
Man har fastställt förlikning i ett medlingsärende, slutligt 
avgörande. 

07 = Därhän, förlikning
Ett ärende där medling begärts lämnas därhän ( t.ex. 
parterna har på annat sätt kommit överens), slutligt 
avgörande.   
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12 INSKRIVNING ENLIGT FÖRFARINGSSÄTT

12.1 Förfaringssätt L, omfattande tvistemål
Inledningsanteckningar

Förfaringssätt o.d. 

Man använder koden L som förfaringssätt, då man skriver in ett 
omfattande tvistemål, där stämningsansökan är enligt 5 kap. 2 § 
rättegångsbalken.

Ett käromål och en genstämning i ett och samma ärende skrivs in som 
ett enda ärende. Man skriver in i Allmänt ärendes skede -fönstret att 
genstämning i ärendet ankommit. 

Om ärendet blivit anhängigt enligt 5 kap. 3 § rättegångsbalken, ändras 
inte koderna för förfaringssätten S, SM eller E till kod L, fastän 
svaranden skulle ha bestridit käromålet och man håller ett 
sammanträde i ärendet. Koden ändras inte heller fastän svaranden 
skulle väckts en genstämning, vilket annars skulle skrivas in som ett L-
ärende. Ändringar av koderna förvränger statistiken. I vilket fall som 
helst jämnställs summariska ärenden, som gått till session, med L-
ärenden vad gäller uppföljningen av arbetsmängden. 

Återvinning i en tredskodom är oberoende av det tidigare 
förfaringssättet ett L-mål. Parterna och ärendebenämningen skrivs in 
på samma sätt som i det tidigare ärendet, som avgjorts med 
tredskodom.

Konkurser, som bestridits och som inte avgjorts genom fastställande av 
utdelningsförteckningen,  skrivs in i samband med att domen ges, som 
ett L-ärende vanligtvis med ett diarienummer. Dagen för bestridandet 
antecknas som dagen då ärendet blivit anhängigt.

Rekommendation: Om ärendet blivit stridigt genom olika initiativtagare 
och bestridandena riktar sig mot olika borgenärer i konkursen, är det 
ändamålsenligt att ge varje del som bestridits och som bildar en egen 
helhet en egen diarienummer (jämför punkt 12.10 Förfaringssätt K, 
konkursärenden punkt Bestridanden).

Ett privaträttsligt krav, som fastställts i ett brottmål, och som skilts åt att 
behandlas som ett tvistemål, skrivs in med förfaringssätt L och 
ärendebenämning 1350 Skadeståndskyldighet som grundar sig på 
brott. 

Ärendebenämning 

Ärendebenämningarna 0110-1790 och 1910-1990 och 2110-2190 är 
möjliga. Ärendebenämningen kan vid behov ändras. Den skrivs ut i 
dokumenten.

Parterna Av koderna som hänvisar till partställning är följande möjliga: 
10 = Käranden 
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20 = Svaranden 
35 = I saken skall höras 
37 = Part i medlingsförfarande 
(40 = Ombud/Biträde). 

De egentliga parterna, vars uppgifter och klarspråkliga partställning 
skrivs ut som identifieringsuppgifter i dokumenten
10 = Käranden
20 = Svaranden.

Käranden i ett gruppkäromål, som är konsumentsombudsman, skrivs 
in med partsställningen 10 = kärande och medlemmarna i gruppen 
med partsställningen 45 = annan. Medlemmarna i gruppen bör alltid 
skrivas in i avgörandehandlingen, för att uppgiften skall överföras till 
domregistret. 

Godkännande Godkännandet förutsätter inte inskrivning av yrkandena, inte ens en 
hänvisning till stämningsansökan.

Nästan alltid godkänns ärendet för delgivning. Ett privaträttsligt krav 
som åtskilts från brottmålet godkänns direkt för förberedelse. Vid behov 
kan man i Anmärkning-fönstret anteckna en förklaring om att 
delgivningsskedet saknas p.g.a. ärendets art.

Delgivning Delgivningsfunktionen används i L-ärenden framför allt vid delgivning 
av stämning och av särskild anledning vid andra bevisliga delgivningar.

Nästan alltid används en svarstid på över 14 dagar, t.ex. 21 dagar. 
Undantag utgör säkringsåtgärd som ingår i stämningsansökan, då det 
är skäligt att använda en kortare svarstid, t.ex. 7 dagar.

Stämningsdokument

Dokumentbotten som oftast används vid stämning i omfattande 
tvistemål heter 100 Stämning i tvistemål. Vid delgivning via kungörelse 
uppgörs av det huvudsakliga innehållet i stämningen och om till 
påseendet ett meddelande, som skall publiceras, genom att 
dokumentbotten 370 Ällmän delgivning. Fatalietiden för delgivningen 
syns i Delgivnings-fönstret i Tuomas.

Behandlingsanteckningar

Se kap. 5. 

Anteckningar om avgöranden

Avgörandekoder

Vid slutligt avgörande används förutom för återvinning i tredskodom 
följande koder:
01 Tredskodom, godkänt 
02 Tredskodom, förkastat 
03 Godkänd i sin helhet/delvis
04 Förkastad
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05 Avvisat
06 Förlikning stadfästad 
07 Ärendet lämnas, därhän, orsak förlikning 
08 Ärendet lämnas därhän, annan orsak/orsak okänd
33 Ansökan om medling förkastats
35 Medlingen avslutats
99 Misstag.

I återvinning i tredskodom används följande koder: 
11 Återvinning, avvisat 
12 Återvinning, förkastat
13 Återvinning, godkänt
14 Återvinning, tredskodom 
99 Misstag.

Avgörandeskede

Möjliga avgörandeskeden är:
01 Skriftlig förberedelse 
02 Muntlig förberedelse
04 Huvudförhandling.

 Delgivningen av en tredskodom

Tingsrätten bör sköta om delgivningen av en tredskodom, där fordran 
skall betalas från den egendom som står som säkerhet (hypotek-
tredskodom) eller där den som tredskodomen getts åt förpliktas att 
erlägga staten ersättning med stöd av rättshjälpslagen 
(rättegångsbalken 12 kap 14 § 2). Delgivningen bör ske bevisligen. Vid 
en delgivning av en hypotek-tredskodom kan kungörelsedelgivning inte 
användas. 

 Tilläggsuppgifter om ärende

Om ärendets ärendebenämning är 0520 - 0523, 0530, 1410 eller 1430, 
öppnas ett fönster Tilläggsuppgifter om ärende i samband med 
lagringen av det slutliga avgörandet. Dit fyller man i med ett kryss, ifall 
ärendet innehåller vräkning. Dessutom väljer man från listfältet grunden 
för besittningen.   
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12.2 Förfaringssätt T, säkringsåtgärder
Inledningsanteckningar

Förfaringssätt De ärenden om säkringsåtgärder, som blivit anhängiga med ansökan 
före det egentliga ärendet blivit anhängigt, skrivs in med detta 
förfaringssätt.

Ärendebenämning

Ärendebenämning kan vara:
1810 = Kvarstad
1820 = Annan säkringsåtgärd.

Parterna Koderna som hänvisar till partställning är:
05 = Sökande
20 = Svarande 
(40 = Ombud/Biträde).

De egentliga parterna, vars uppgifter och klarspråkliga partställning 
skrivs ut som identifieringsuppgifter i dokumentet
05 = Sökande
20 = Svarande.

Godkännande Ärendet godkänns för delgivning och dessutom görs avgörande om 
interimistisk säkringsåtgärd.

Delgivning Delgivningen måste ske bevisligen. Delgivningen som görs samtidigt 
för den interimistiska säkringsåtgärden samt ansökan och begäran om 
utsaga ges vid begäran åt part att sköta om. Om man inte begärt om 
interimistisk säkringsåtgärd i ärendet, görs delgivningen av ansökan 
och begäran om utsaga via stämningsman.

Stämningsdokument

Vid uppgörandet av begäran om utsaga, som motsvarar stämning, kan 
man använda dokumentbotten 325 Begäran om svaromål i 
säkringsåtgärdsärende.

Behandlingsanteckningar 

Se kap. 5.  I anmärkningsfönstret antecknas när det egentliga ärendet 
blivit anhängigt.

Anteckningar om avgöranden

Avgörandekoder

De alternativa koderna för slutliga avgörande som kommer i fråga vid 
förfarandet är:
03 Godkänd i sin helhet/delvis
04 Förkastad
05 Avvisat
07 Ärendet lämnas därhän, orsak förlikning 
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08 Ärendet lämnas därhän, annan orsak/orsak okänd
99 Misstag.

Avgörandeskede 

Möjliga avgörandeskeden är:
01 Skriftlig förberedelse
02 Muntlig förberedelse
04 Huvudförhandling.
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12.3 Förfaringssätt SM, övriga summariska ärenden än fordringar
Inledningsanteckningar

Förfaringssätt Används vid sådana ärenden, som blivit anhängiga enligt 5 kap. 3 § 
rättegångsbalken och som inte är fordringar.

Ärendebenämning 

Ärendebenämning kan vara:
1830 = Vräkning
1840 = Handräckning.

Parterna Koderna som hänvisar till partställning är:
10 = Kärande
20 = Svarande
37 = Part i medlingsförfarande
(40 = Ombud/Biträde).

De egentliga parterna, vars uppgifter och klarspråkliga partställning 
skrivs ut som identifieringsuppgifter i dokumentet:
10 = Kärande
20 = Svarande.

Godkännande Ärendet godkänns för delgivning.

Delgivning Se också kap. 4 

Stämningsdokument

Också vid förfaringssättet SM är dokumentbottnen för stämningen 
oftast 100 Stämning i tvistemål. Vid delgivning via kungörelse uppgörs 
av det huvudsakliga innehållet i stämningen och om till påseendet ett 
meddelande, som skall publiceras, genom att använda dokumentbotten 
370 Allmän delgivning. Delgivningens fatalietid syns i Tuomas 
Delgivningsfönster.

Behandlingsanteckningar

Se kap. 5.
 
Anteckningar om avgöranden

Avgörandekoder

De alternativa koderna som kommer i fråga vid det slutliga avgörandet 
är: 
01 Tredskodom, godkänd 
02 Tredskodom, förkastad 
03 Godkänd i sin helhet/delvis
04 Förkastad
05 Avvisat
06 Förlikning stadfästad 
07 Ärendet lämnas, därhän, orsak förlikning 
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08 Ärendet lämnas därhän, annan orsak/orsak okänd
33 Ansökan om medling förkastats
35 Medlingen avslutats
99 Misstag.

Avgörandeskede

Möjliga avgörandeskeden är:
01 Skriftlig förberedelse
02 Muntlig förberedelse
04 Huvudförhandling.

Avgörandedokument

Då man skapar en tredskodom kan man använda följande 
dokumentbottnar: 
472 Allmän tredskodom, kort version (inget svar)
473 Allmän tredskodom, lång version (tredskodom på grund av 
ineffektivt motsättande).

Om svaranden i sitt svar medgett kärandens yrkanden, kan domen som 
grundar sig på medgivandet göras upp genom att använda 
dokumentbotten 480 Allmän avgörandehandling.

Tilläggsuppgifter om ärende

Om ärendets ärendebenämning är Vräkning (1830), öppnas ett fönster 
Tilläggsuppgifter om ärende i samband med lagringen av det slutliga 
avgörandet, där man väljer från listfältet grunden för besittningen.
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12.4 Förfaringssätt S och E, summariska ärenden
Inledningsanteckningar

Förfaringssätt I E-ärenden är koden för förfaringssätt färdig. Ett tvistemål skrivs som 
ett S-ärende om stämningsansökan är en sk. förkortad 
stämningsansökan och då det finns en anteckning om att ärendet är 
ostridigt.

Ett summariskt ärende kan under handläggningen ändras och bli 
tvistigt. Koden S (eller E) ändras härmed inte till L. Vid arkiveringen av 
dokument i sådana fall se kap. 8.

En fordran som gäller ett hyresmål och ett tvistemål gällande 
boenderättboende kan ha vräkning som accessoriskt krav. Också 
säkringsåtgärder kan förekomma som accessoriska krav i ett 
summariskt ärende. Ärendet skrivs enligt det egentliga ärendet som ett 
summariskt ärende.

Ärendebenämning 

En inskriven ärendebenämning skrivs ut både i stämningen och i 
avgörandedokumentet. I E-ärenden finns ärendebenämningen färdigt. I 
S-ärenden finns följande alternativ:
0412 = Fordran på grund av fastighetsköp
0440 = Jordlegofordran
0510 = Hyreshöjning 
0520 = Hävande av hyresavtal och/eller ersättning
0521 = Uppsägning av hyresavtal och/eller ersättning   
0530 = Hyresfordran
0531 = Skadestånd på grund av hyresavtal
0620 = Fordran på grund av avbetalningsköp
0632 = Fordran baserad på köp av lös egendom (t.ex. maträkning)
0640 = Fordran grundad på hyra av lös egendom (t.ex. 
videofilmshyra, leasing av bil)
0820 = Fordran baserad på löpande förskrivning
0830 = Intecknad pant
0810 = Fordran baserad på skuldebrev (t.ex. bostadslån, 
konsumtionskreditavtal)
0840 = Skuld
0850 = Borgensmans ansvar
0860 = Borgensmans regressrätt
0890 = Skuldförhållande, fordran (t.ex. kreditkortsfordran, sk. 
snabblån)
0950 = Fordran baserad på tjänstgöringsavtal mm. (t.ex. 
telefonräkning, elräkning, betal-tv)
1210 = Trafikförsäkringsgivare, regressrätt
1290 = Försäkringsgivare, regressrätt 
1412 = Annat bostadsaktiebolagsärende (t.ex. bolagsvederlag)
1430 = Tvist om bostadsrätt.

Referensnamn
I E-ärenden finns referensnamnet färdigt. I S-ärenden skrivs det in, om 
ett sådant finns. Referensnamn  fungerar som sökgrund för käranden.



36

Fördelning Vid fördelning av S- och E-ärenden måste man komma ihåg 
delegeringen av avgörandebefogenheten. Då ett summariskt ärende 
blir stridigt måste man ändra på fördelningen. Se också punkt 2.2.

Parterna I E-ärenden finns parterna färdigt. I ett summariskt ärende är de 
alternativa koderna som hänvisar till partställningen:
10 = Kärande
20 = Svarande
37 = Part i medlingsförfarande
(40 = Ombud/Biträde).

De egentliga parterna, vars uppgifter och klarspråkliga partställning 
skrivs ut som identifieringsuppgifter i dokumentet
10 = Kärande
20 = Svarande.

Yrkanden I E-ärenden finns yrkandena färdigt. I S-ärenden skrivs det(de) krävda 
penningbeloppet(n) inklusive ränta in i den formbundna delen för 
yrkanden, enligt vilken slags fordran ärendet gäller.

Yrkanden uppdateras för delgivningsdagens del, i de fall, då man yrkat 
på kostnader från delgivningsdagen och delgivningsdagen blir känd. Då 
man ändrar på yrkandena svarar man "ja" på frågan "Skall yrkanden 
märkas som förändrade", i de fall då man ändrar på penningbeloppen i 
den ursprungliga ansökan.

I fältet för fritt formulerad text skrivs grunderna för yrkandena in till den 
del det är nödvändigt för att individualisera fordran.

Godkännande I både S- och E-ärenden godkänns ärendet för delgivning.

OBS! Alla följande behandlingsskeden i Tuomas-systemet är likadana i 
S- och E-förfaranden.

Delgivning Se kap. 4.

Stämningsdokument

Dokumentbottnen som oftast används i det summariska förfarandet är 
100 stämning i tvistemål. Vid delgivning via kungörelse uppgörs av det 
huvudsakliga innehållet i stämningen och om till påseendet ett 
meddelande, som skall publiceras, genom att använda dokumentbotten 
370 Allmän delgivning. Delgivningens fatalietid syns i Tuomas 
Delgivningsfönster.

Behandlingsanteckningar 

Se kap. 5.

Avgöranden med massbehandling

Vid summariska S-ärenden rekommenderas att göra avgörandet med 
massbehandling. I E-ärenden är det obligatoriskt att använda 
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massbehandling. Det är dock möjligt att använda massbehandling vid 
tredskodom endast, då man skrivit in yrkandena i ärendet. För att man 
skall kunna använda massbehandling vid tredskodom är det dessutom 
en förutsättning, att fatalietiden har gått ut och att inget svar anlänt. I 
Delgivningsfönstret får man inte skriva in uppgiften Svar ej anlänt, 
eftersom ärendet då inte kommer med på vallistan av 
Masstredskodom.

 
Systemet tar fram en lista på ärenden som uppfyller kraven. Från 
denna lista kan man sedan välja de ärenden man önskar ta med. Man 
ger samma avgörandedatum åt de ärenden som man valt från listan i 
ett fönster. Vid massbehandling av tredskodom kan man inte ge dagen 
för avgörandet för kommande dagar.

Slutresultat Användning av massbehandling för ett ärende uppdaterar uppgiften 
"Svar ej anlänt" för ärendets delgivning, Avgörande-fönstret helt och 
hållet och "avslutar" ärendets behandling i systemet. Vid 
massbehandling blir avgörandet 01 Tredskodom, godkänd. Dessutom 
måste man via Notes skapa dokumentet för masstredskodom (som 
botten finns automatiskt 410 Tredskodom, kort version).

Avgöranden enskilt

Avgörandekod 

Vid förfarandet kommer följande koder för slutligt avgörande i fråga:
01 Tredskodom, godkänt
02 Tredskodom, förkastad 
03 Godkänd i sin helhet/delvis
04 Förkastad
05 Avvisat
06 Förlikning stadfästad 
07 Ärendet lämnas därhän, orsak förlikning 
08 Ärendet lämnas därhän, annan orsak/orsak okänd
33 Ansökan om medling förkastats
35 Medlingen avslutats
99 Misstag.

Avgörandeskeden 

Alternativa avgörandeskeden är:
01 Skriftlig förberedelse
02 Muntlig förberedelse
04 Huvudförhandling.

Avgörandedokument

Vid skapandet av tredskodomar kan följande dokumentbottnar 
användas:
410 Tredskodom, kort version (inget svar)
472 Allmän tredskodom, kort version (ärende med många svaranden, 
men inget svar av någon)
473 Allmän tredskodom (ärende med en eller flera svaranden, 
tredskodom på grund av ineffektivt bestridande).
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Om svaranden i sitt svar medgett yrkanden, kan man på basen av 
medgivandet göra upp en dom genom att använda dokumentbotten 
480 Allmän avgörande dokument.

Tingsrätten bör sköta om delgivningen av en tredskodom, där fordran 
skall betalas från den egendom som står som säkerhet (hypotek-
tredskodom) eller där den som tredskodomen getts åt förpliktas att 
erlägga staten ersättning med stöd av rättshjälpslagen 
(rättegångsbalken 12 kap 14 § 2). Delgivningen bör ske bevisligen. Vid 
en delgivning av en hypotek-tredskodom kan kungörelsedelgivning inte 
användas. 

Tilläggsuppgifter om ärende

Om ärendets benämning är 0520 - 0523, 0530, 1410 eller 1430, 
öppnas ett fönster Tilläggsuppgifter om ärende i samband med 
lagringen av det slutliga avgörandet. Dit fyller man i med ett kryss, ifall 
ärendet innehåller vräkning. Dessutom väljer man från listfältet grunden 
för besittningen.   

Särskilt om ärenden enligt förfaringssätt E

1 Vid E-ärenden måste man genast då ansökningarna kommit in skriva ut 
dagböcker. Dessa "Inkommit ärendes dagbok" motsvarar den originala 
stämningsansökan.

Dagen då stämningsansökan blivit anhängig är den dag då 
stämningsansökan kommit till förmedlingsservern.

2 Tredskodomar som getts i E-ärenden bör förmedlas maskinspråkligt till 
käranden, varför avgörandena bör göras med massbehandling. 
Uppgiften om avgörandet formas automatiskt då man använder 
massbehandling.

3 Till E-ärenden hör ett fönster "Tilläggsuppg. om maskinspr. ärende". I 
fönstret finns uppgifter om sökandens kontaktperson, bilagor som är på 
kommande och ändringar av yrkanden.

Ett kryss vid punkten Bilagor ankommer anger, att det kommer bilagor 
till ansökan. Då bilagorna kommit måste krysset tas bort. Ärendet kan 
godkännas först efter att krysset tagits bort.

Ett kryss vid punkten Yrkanden förändrats anger att tingsrätten på 
begäran av käranden har ändrat på yrkanden.

4 Om det finns fel i en maskinspråkligt anländ ansökan (t.ex. parten har 
felaktig kommunkod eller personbeteckning) syns uppgiften om felet i 
fönstret Allmänt ärendes skede. Då felet har korrigerats måste man ta 
bort datum i Allmänt ärendes skede -fönstret, för att man skall kunna 
godkänna ärendet.   
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12.5 Förfaringssätt M, jordrättsärenden
Inledningsanteckningar

Förfaringssätt Jordrättsärenden kan komma till tingsrätterna i Tavastehus, Kuopio, St 
Michel, Uleåborg, Rovaniemi, Åbo, Vasa och Vanda 
(fastighetsbildningslagen 241a  §). Vid övriga tingsrätter kan det inte 
finnas ärenden med förfaringssätt M. 

Ärendebenämning 

Ärendebenämningar kan vara: 
2010 = Styckning/mm.
2011 = Klyvning
2012 = ägobyte eller överföring av område
2013 = Nyskifte
2014 = Fastighetsbestämning
2015 = Lagstiftning gällande samfällt område eller särskild fördel eller 
samfälld skog 
2016 = Servitutförrättning
2019 = annat ärende enligt fastighetsbildningslagen
2020 = Enskild vägförrättning
2021 = Allmän vägförrättning
2022 = Vägnämndens förrättning
2029 = Annat vägärende
2030 = Inlösningsförrättning 
2090 = Annat jorddrättsärende.

Parterna Alternativa koder för parter är: 
05 = sökande
30 = I saken delaktig 
32 = Ändringssökande
33 = Motpart 
35 = I saken skall höras
45 = Annan.

 
De egentliga parterna, vars uppgifter och klarspråkliga partställning 
skrivs ut som identifieringsuppgifter i dokumentet
05 = Sökande
32 = Den som besvärat sig
33 = Motpart.

Godkännande Ansökan om ändring godkänns för delgivning. 

Delgivning Se kap. 4.

Stämningsdokument

Vid begäran om utsaga används dokumentbotten 370 Allmän 
delgivning.

Behandlingsanteckningar

Se kap. 5. 
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Avgörandeanteckningar
 

Avgörandekoder

Vid förfarandet kommer följande koder för slutligt avgörande i fråga:
03 Godkänt i sin helhet/delvis
04 Förkastad
05 Avvisat 
07 Ärendet lämnas därhän, orsak förlikning
08 Ärendet lämnas därhän, annan orsak/orsak okänd
99 Misstag.

Avgörandeskede

Alternativa avgörandeskeden är: 
01 Skriftlig förberedelse 
02 Muntlig  förberedelse
04 Huvudförhandling.
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12.6 Förfaringssätt HP, äktenskapsskillnadsärenden
Inledningsanteckningar

Ärendebenämning 

Ärendebenämningar kan vara:
2610 = Äktenskapsskillnad (inga accessoriska krav)
2620 = Äktenskapsskillnad (accessoriska krav).

Fördelning Se punkt 2.2. Man kan endast fördela sådana 
äktenskapsskillnadsärenden, där ärendebenämningen är 2610, åt 
kanslipersonal att avgöra. Accessoriska krav som ges när som helst 
under äktenskapsskillnadsärendet tar bort möjligheten till delegering av 
befogenheten att avgöra ärendet (jfr. "Anteckningar om avgöranden" 
längre fram). 

Parterna  Alternativa koder för partställning är:
05 = Sökande
30 = I saken delaktig
(35 = I saken skall höras)
37 = Part i medlingsförfarande 
(40 = Ombud/Biträde).

De egentliga parterna, vars uppgifter och klarspråkliga partställning 
skrivs ut som identifieringsuppgifter i dokumentet
05 = Sökande
30 = I saken delaktig.

Om anhängiggöraren (sökanden) ändrats i ansökan för det andra 
skedet, ändrar man partställningen i Part-fönstret. 

   
Eftersom makarnas personbeteckningar förmedlas till det 
maskispråkliga befolkningsmeddelandet, bör de skrivas in redan i 
samband med inledningsanteckningarna.

Godkännande Ärendet godkänns för delgivning, om enbart den ena av makarna är 
sökande. Då det är fråga om gemensam ansökan, godkänns ärendet 
för förberedelse.

Då ansökan för andra skedet inkommit måste ärendet godkännas på 
nytt.

Delgivning Då endast den ena av makarna är sökande, börjar betänketiden efter 
att ansökan delgivits den andra maken (i saken delaktig). Därför måste 
delgivningen av begäran om utsaga och av ansökan vara bevisliga.

Stämningsdokument

För uppgörandet av begäran om utsaga som motsvarar stämning är 
dokumentbotten 110 Begäran om utsaga i ansökningsärende avsedd. 
Vid delgivning via kungörelse uppgörs av det huvudsakliga innehållet i 
stämningen och om till påseendet ett meddelande, som skall 
publiceras, genom att använda dokumentbotten 370 Allmän delgivning. 
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Delgivningens fatalietid syns i Tuomas Delgivningsfönster.
Behandlingsanteckningar

Se kap. 5. Då ansökan för det andra skedet inkommit skrivs det in 
genom att från behandlingsanteckningarna välja alternativet 
"Äktenskapsskillnad, 2:a ansökan" och anteckna dagen då ansökan 
inkommit. 

Anteckningar om avgöranden

Avgörandekoder

Delavgöranden:
● Avgörandekoden för beslutet om betänketidens början är 09 

(dokumentbotten 400 Beslut Meddelande om betänketid bör 
användas). För att man skall kunna följa med fatalietiden för då 
betänketiden går ut, måste man vid inskrivningen av delavgörandet 
fylla i fältet "Fataliedag". 

● Kod 03 (= godkänt i sin helhet eller delvis) används oftast vid 
delavgöranden då ett skilsmässoärende har accessoriska krav. I 
Anmärkningarna om avgöranden -fönstret antecknas varje enskilt 
delavgörande och dess huvudsakliga innehåll (= vilka yrkanden 
avgörandet gäller).

Slutligt avgörande: 03= Ansökan godkänt i sin helhet eller delvis.

I vissa fall kan också följande avgörandekoder komma ifråga:
04 Förkastad
05 Avvisat
08 Ärendet lämnas därhän, annan orsak/orsak okänd
33 Ansökan om medling förkastats
35 Medlingen avslutats
99 Misstag.

Avgörandeskede 

Alternativa avgörandeskeden är:
01 Skriftlig förberedelse
02 Muntlig förberedelse
04 Huvudförhandling.

Om det på grund av de accessoriska kraven hållits en 
sammanträdesbehandling i ärendet före ansökan för det sk. andra 
skedet inkommit, antecknas för det slutliga avgörandets skede koden 
för sammanträde (02 eller 04).

Avgörare Alla alternativ är möjliga med följande begränsningar: fastän det 
egentliga avgörandet i skilsmässoärendet i det fall som förklarats i 
föregående punkt annars skulle kunna göras av en handläggare som 
hör till kanslipersonalen, kan henne/honom inte antecknas som 
avgörare på grund av de accessoriska kraven (med andra ord bör 
fördelningen vara densamma som när man ger avgörande för de 
accessoriska kraven).
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12.7 Förfaringssätt H, ansökningsärenden
Inledningsanteckningar

Ärendebenämning 

Ärendebenämningen kan vara:
2510 - 2560 = Lagstiftning som gäller barn
2630 - 2690 = Tvister som gäller äktenskapsrätten (inte skilsmässa)
2811 - 2891 = Förmynderskapsärenden
2910 - 2990 = Ärenden som gäller arvs- och testamentsrätt
3201 - 3290 = Övriga ansökningsärenden
3410 - 3490 = Verkställighetsärenden
3610 - 3690 = Ärenden som gäller registrering av partnerskap.

Då tingsrätten handlägger en ansökan som gäller upplösande av en 
lagakraft vunnen dom (rättegångsbalken 31 kap 14 a§), används som 
ärendebenämning 3285. I det fall att domen upplöses, antecknas 
uppgift därom i huvudärendets Anmärkning-fönster och en ny 
arkivdagbok skrivs ut. Om huvudärendet finns i det passiva registret, 
skrivs uppgiften in för hand i arkivdagboken. Om huvudärendet är ett 
brottmål, bör man i Sakari göra en anteckning i Anmärkning-
mellanbladet och skriva ut en ny arkivdagbok. 

Fördelning Se punkt 2.2. 

Parterna Alternativa koder som hänvisar till partställning är:
05 = Sökande 
30 = I saken delaktig
(35 = I saken skall höras)
37 = Part i medlingsförfarande
(40 = Ombud/Biträde)
50 = Gäldenär. 

De egentliga parterna, vars uppgifter och klarspråkliga partställning 
skrivs ut som identifieringsuppgifter i dokumentet
05 = Sökande
30 = I saken delaktig.

Godkännande Se kap. 3.

Delgivning Se kap. 4.

Stämningsdokument

För uppgörandet av begäran om utsaga som motsvarar stämning är 
dokumentbotten 110 Begäran om utsaga i ansökningsärende avsedd. 
Vid delgivning via kungörelse uppgörs av det huvudsakliga innehållet i 
stämningen och om till påseendet ett meddelande, som skall 
publiceras, genom att använda dokumentbotten 370 Allmän delgivning. 
Delgivningens fatalietid syns i Tuomas Delgivningsfönster.
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Behandlingsanteckningar

Se kap. 5.

Anteckningar om avgöranden

Avgörandekoder

Alternativa koder som kommer i fråga vid slutligt avgörande är:
03 Godkänt i sin helhet/delvis
04 Förkastad
05 Avvisat
08 Ärendet lämnas därhän, annan orsak/orsak okänd
33 Ansökan om medling förkastats
35 Medlingen avslutats 
99 Misstag.

Avgörandeskede

Alternativa avgörandeskeden är:
01 Skriftlig förberedelse
02 Muntlig förberedelse
04 Huvudförhandling.
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12.8 Förfaringssätt HJ, privatpersons skuldsanering
Inledningsanteckningar

Ärendebenämning

Alternativa ärendebenämningar är:
3010 = Ansökan om skuldsanering (också sådana som returnerats från 
högre rättsinstansen)
3020 = Ändring av betalningsprogram
3030 = Förfall. av skuldsanering 
3040 = Ansökan om ordnande av borgens och säkerhetsansvar
3050 = Ansökan om fastställande av tilläggsprestationer 
3090 = Ärende som gäller skuldsanering (borgenärens ansökan om 
utnyttjande av realsäkerheten).

Då man gör avgörandet bör man ändra ärendebenämningen att 
motsvara ärendets verkliga natur. (t.ex. i stället för ändring av 
betalningsprogrammet besluts att skuldsaneringen upphävs). 

Om man efter det slutliga avgörandet gör ett beslut om att befria 
utredaren, skrivs avgörandet in i det ursprungliga 
skuldsaneringsärendet som ett delavgörande. Om det ursprungliga 
skuldsaneringsärendet redan överförts till passiv, öppnar man ett nytt 
ärende med förfaringssättet HJ Ansökningsärende, skuldsanering och 
ärendebenämningen 3090 Ärende som gäller skuldsanering. I detta fall 
skrivs avgörandet in som slutligt avgörande.

Parterna Alternativa koder är:
05 = Sökande
30 = I saken delaktig
50 = Gäldenär
60 = Utredare.

De egentliga parterna, vars uppgifter och klarspråkliga partställning 
skrivs ut som identifieringsuppgifter i dokumentet
05 = Sökande
30 = I saken delaktig.

Gäldenärens personbeteckning är nödvändig information för 
Statistikcentralen.

Den, som är gäldenär i förfarandet, måste också alltid skrivas in 
med partställning 50, fastän han redan skrivits in som sökande (05). 
(Jfr. punkt 2.3.3.)

Tilläggsuppgifter om skuldsaneringsärendet

I samband med inledningsanteckningarna antecknas i Tilläggsuppgifter 
om skuldsaneringsärendet -fönstret: 
● Skuldsaneringssökanden (valruta):

- borgenären 
- gäldenären.

Om bägge parten kommit in med ansökan, antecknas den part som 
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sökande, vars ansökan inkommit först.
● Uppgift om gemensam ansökan (valknappar):

- äkta makar
- medgäldenär
- borgensman
- ej gemensam ansökan.

Gemensam behandling 

En anteckning om gemensam behandling görs genast i samband med 
inledningsanteckningarna, om det är meningen att flera ansökningar 
skall behandlas gemensamt (äkta par, medgäldenärer, borgensmän).

Anmärkningar Om det är frågan om ansökan om ändring av betalningsprogrammet, 
upphävande av skuldsaneringen eller tilläggsprestationer, skrivs 
(genast i samband med inledningsanteckningarna) i Anmärkningar-
fönstret in  diarienumret för det ärende, som gäller den tidigare 
ansökan om skuldsanering, den domstol som fastställt 
betalningsprogrammet, dagen för avgörandet samt uppgiften om att 
beslutet vunnit laga kraft.

Ärenden, som högre instansen returnerat, skrivs in som nya ärenden. 
Dagen för beslutet från hovrätten antecknas som dagen då ärendet 
blivit anhängigt. I Anmärkningar-fönstret antecknas det tidigare 
diarienumret, dagen för beslutet i högre instansen samt det viktigaste 
av beslutets innehåll såsom: 
- tidpunkt för inledande av förfarandet,
- förkastande och återtagande av betalningsprogrammet för 
uppgörande av ny ansökan
- förordnande av utredare mm.

Minttu/Miko-meddelande

Meddelandet bör göras genast efter att inledningsanteckningarna har 
skrivits in (Minttu/Miko-meddelande -fönstret). Meddelandet bör också 
göras alltid då man skriver in fatalietider för skuldsaneringsärendet eller 
avgöranden eller då uppgifterna i skuldsaneringsärendet ändras. 
Meddelandet bör också göras, då man i Avgörande-fönstret lagrat en 
uppgift om att Besvär anförts (kryssfält). Då ärendebenämningen är 
Ansökan om ordnande av borgens- och säkerhetsansvar (3040) eller 
Ansökan om fastställande av tilläggsprestationer (3050), görs 
meddelandet inte. 

Godkännande Se kap. 3.

Tilläggsuppgifter om skuldsaneringsärende

I samband med beslutet om inledande antecknas i Tilläggsuppgifter om 
skuldsaneringsärende -fönstret:
● Uppgiften om förutsättningarna för Skuldsaneringen (SSL 9 §):

- 1. punkten
- 2. punkten
- 1. och 2. punkten.

Punkt 1. väljs, då det är fråga om ändring av förhållandena,  t.ex. 
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sjukdom, arbetslöshet. Punkt 2. väljs, då det är fråga om vägande 
skäl. 

● Uppgiften om förordnande av utredaren (valruta). 

Delgivning Rekommendation: Då borgenären söker om att betalningsprogrammet 
förkastas eller ändras, är det skäl att bevisligen delge gäldenären 
ansökan.

Stämningsdokument

Vid uppgörandet av begäran om utsaga som motsvarar stämningen 
kan dokumentbotten 200 Begäran om utsaga i skuldsaneringsärende 
användas. Då man sänder beslutet om inledandet, ansökan och 
eventuellt förslaget till betalningsprogrammet för utlåtande till 
gäldenärerna, borgensmännen, de som ställer säkerhet och 
medgäldenärerna (se 54 § 4 skuldsaneringslagen) används vid 
uppgörandet av en eventuell försändelse dokumentbotten 005 Allmän 
dokumentbotten.

Behandlingsanteckningar

Se kap. 5. Begärda utlåtanden och förslag till program förorsakar 
behandlingsanteckningar i ett skuldsaneringsärende. Fönstret för 
behandlingsanteckningar "Fatalietider i skuldsaneringsärendet" 
används då man skall anteckna uppgifterna. Uppgifterna om inkomna 
utlåtanden och förslag till betalningsprogram skrivs in i fältet för 
Kvitteringsdatum, som datumanteckning. Sammanträden som hållits i 
ärendet antecknas i Behandling-fönstret. 

För uppföljning av övriga fataljer används Allmänt ärendet skede 
-fönstret. Se också punkt 5.2 Allmänt ärendes skede.

Anteckningar om avgöranden

Avgörandekoder

Delavgörande: Beslut om inledande av förfarandet = kod 20.
Beslutet om inledandet uppgörs genom att använda dokumentbotten 
440 Beslut om inledande av skuldsaneringen. Meddelandena om 
inledandet av skuldsaneringen till utsökningsmyndigheterna (se 54 § 3 
mom. 2 punkt skuldsaneringslagen) görs genom att använda 
dokumentbotten 005 Allmän dokumentbotten.

Om man i ärendet som delavgörande ger ett tillfälligt beslut, är koden 
03. I Anmärkningar om avgörandet -fönstret för ärendet antecknas 
klockslaget för avgörandet samt, vilket slags beslut som givits. För 
tillfälliga beslut används dokumentbottnarna 455 Avbrytande av 
löneutbetalning, beslut och 465 Interimistiskt förbud, beslut.

 
Rekommendation: Som delavgöranden skrivs vanligtvis inte 
förlängning av fatalietiden. Om man vill göra ett dokument av beslutet 
om förlängningen (445 Beslut, förlängning av frist), är det möjligt att 
göra det via skapandet av dokument. En ny fatalietid skrivs endast in 
genom att ersätta den tidigare.
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Rekommendation: Som delavgörande skrivs inte heller ett enskilt 
beslut om förordnande av utredare (t.ex. på begäran av utredaren kan 
man också här göra ett dokument av beslutet t.ex. genom att använda 
dokumentbotten 005 Allmän dokumentbotten). Utredaren skrivs in som 
part och om beslutet görs en anteckning med ett kryss i fönstret för 
"Tilläggsuppgifter om skuldsaneringsärendet".

Vid ärenden, där ärendebenämningen är  Ansökan om skuldsanering 
(3010) eller  Ansökan om ordnande av borgens- och säkerhetsansvaret 
(3040), är avgörandekoderna för det slutliga avgörandet:
- före beslutet om inledande av förfarandet:
04 Förkastad
05 Avvisat
08 Ärendet lämnas därhän, annan orsak/orsak okänd
16 Ansökan förfallit/lämn. därhän
17 Ansökan återtagits
18 Överenskommelse i ansök.ärende
99 Misstag.
- efter beslutet om inledandet:
04 Förkastad
16 Ansökan förfallit/lämn. därhän
17 Ansökan återtagits
18 Överenskommelse i ansök.ärende
25 Betalningsprog. fastställt
26 Förkast. bet.prog.förslag
99 Misstag. 

Eventuella avgörandekoder för slutligt avgörande i ärenden, som 
skrivits in med ärendebenämningarna  Ändring av betalningsprogram 
(3020), ) Skuldsaneringen förkastad (3030,  Ansökan om fastställande 
av tilläggsprestationer (3050) och  Annat skuldsaneringsärende (3090) 
är:
03 Godkänd i sin helhet/delvis
04 Förkastad
08 Ärendet lämnas därhän, annan orsak/orsak okänd
16 Ansökan förfallit/lämn. därhän
17 Ansökan återtagits
18 Överenskommelse i ansök.ärende
99 Misstag.

Vid medlingsärende se kap 11 Medlingsärende.

Till avgörandekoderna 04, 16 och 26 hör en förklaring, som skrivs in i 
Tilläggsuppgifter om skuldsaneringsärendet -fönstret: 

  
Kod   Förklaringar (Förklaringskod)
04 - inga förutsättningar (01)

- förhinder (02)
- förlikningsmöjlighet ej utredd (03)
- förutsättning som gäller betalningsförmåga (25) 
- tilläggsförutsättning som idkar näring (26)

16 - gäldenärens död (07)
- inget betalningsprogram (08)
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26 - inga förutsättningar (04)
- förhinder (05)
- ej enligt lagens förutsättningar (06).

Avgörandeskede 

Som slutligt avgörandeskede skrivs:
01 Skriftlig förberedelse (om inget sammanträde ägt rum)
02 Muntlig förberedelse (om det någon gång under ärendets 

behandlingen varit sammanträde). 

Avgörandedokument

För det slutliga avgörandet, vilket betyder fastställandet av 
betalningsprogrammet,  finns en dokumentbotten 475 Fastställande av 
betalningsprogram. I andra fall finns det vid uppgörandet av avgörandet 
en allmän dokumentbotten för avgöranden 480 Allmänt avgörande 
dokument.

Tilläggsuppgifter om skuldsaneringsärende 

I fönstret för tilläggsuppgifter om skuldsaneringsärende antecknas i 
ärenden där betalningsprogrammet fastställts (3010 Ansökan om 
skuldsanering och 3020 Ändring av betalningsprogram):
● skulderna sammanlagt = skuldernas sammanlagda belopp i 

euro (om skulden har delats upp t.ex. i äkta makars ansökan, som 
skall behandlas gemensamt, antecknas det uppdelade beloppet på 
varje gäldenär)

● avslutningsdagen för vanliga skulder
● avslutningsdagen för säkerhetsskulder 
● bostad som säkerhet = det sammanlagda beloppet för sådana 

skulder, som bostaden står som säkerhet för (antecknas inte, 
om bostaden sålts innan betalningsprogrammet fastställts)

● värdet av bostaden = bostadens  värde, som uppskattats i 
betalningsprogrammet, som inte uppdelats mellan gäldenärerna 
(antecknas, om bostaden blir kvar eller den i betalningsprogrammet 
dömts att säljas; antecknas inte, om bostaden redan sålts innan 
betalningsprogrammet fastställts)

● betalningsförmåga = det totala influtna beloppet som fastställts i 
betalningsprogrammet, dvs. betalningstillgångarna under hela 
betalningsprogrammet (antecknas också då det är fråga om ett 
sk. nollprogram). Gäller vanliga skulder.

● tid för bet.program (räknat i år) enligt den längsta 
varaktigheten (om varaktigheten bestämts i månader, avrundas 
det till år) 

● Egna bostaden består (valruta)
● i betalningsskyldigheten slopad -fältet antecknas ett kryss, om 

det är fråga om ett sk. nollprogram. 
 

Om det är fråga om ändring av betalningsprogrammet 
(ärendebenämning 3020), antecknas värdena i tilläggsfönstret enligt 
tidpunkten för ändringen.
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12.9 Förfaringssätt HS, företagssanering
Inledningsanteckningar

Först kontrollerar man från konkurs- och företagssaneringsregistret, om 
det från tidigare finns ansökan om konkurs- eller företagssanering 
anhängigt gällande samma företag. Man bör anmäla en 
företagssaneringsansökan till konkursdomstolen 
(företagssaneringsförordning 3a §) och begära att konkursärendet  förs 
över till företagssaneringsdomstolen. 

Förfaringssätt Företagssaneringsansökningar kan lämnas till följande tingsrätter: 
Åland, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, 
Villmanstrand, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och 
Vasa. I andra tingsrätter kan det inte finnas ärenden, som skrivits in 
med förfaringssätt HS.

Ärendebenämning 

Ärendebenämningar kan vara:
3110 = Ansökan om saneringsförfarande
3120 = Ändring av saneringsprogram
3130 = Förfall av saneringsprogram (företagssaneringslagen 65 § och 
66 §)
3140 = Förfall av skuldsanering (företagssaneringslagen 64 §)  
3190 = Annat företagssaneringsärende (t.ex. utbyte av medlem i 
nämnden för borgenärer, utredarens arvode som behandlas som ett 
enskilt ärende).

Om det efter det slutliga avgörandet görs ett beslut om utredarens 
arvode, skrivs avgörandet in som ett delavgörande i det ursprungliga 
företagssaneringsärendet. Om det ursprungliga 
företagssaneringsärendet överförts till passiv, öppnar man ett nytt 
ärende med förfaringssättet HS Ansökningsärende, företagssanering 
och ärendebenämningen 3190 Annat företagssaneringsärende. I detta 
fall skrivs avgörandet in som ett slutligt avgörande. 

  
Parterna Alternativa koder som kommer i fråga som partställning är: 

05 = Sökande
30 = I saken delaktig
37 = Part i medlingsförfarande 
50 = Gäldenär
60 = Utredare
65 = Övervakare.

De egentliga parterna, vars uppgifter och klarspråkliga partställning 
skrivs ut som identifieringsuppgifter i dokumentet
05 = Sökande
30 = I saken delaktig.

Gäldenären i förfarandet måste alltid också skrivas in med 
partställning 50, fastän han redan skrivits in som sökande (05). (Jfr. 
punkt 2.3.3.)
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Gäldenärens personbeteckning eller FO-nummer är en obligatorisk 
uppgift för uppgiftsinnehållet i konkurs- och företagssaneringsregistret. 
Uppgiften om gäldenärens hemort är på grund av statistiken också en 
obligatorisk uppgift.  

Tilläggsuppgifter om företagssanering

I samband med inledningsanteckningarna antecknas i 
Tilläggsuppgifterna om företagssanering-fönstret:
● Saneringssökanden (valknappar):

- gäldenär
- gäldenär och borgenär gemensamt
- borgenär
- annan (en sk. sannolik borgenär, företagssaneringslagen 
5 § 3)

● Förordat-uppgiften (valruta) antecknas, då minst två betydande 
borgenärer har understött ansökan (företagssaneringslagen 6 §) 
(fältet används först, då det nya Miko-registret är i bruk)

● gäldenärens verksamhetsområde
● Konkursansökan anhängig (valruta).

Minttu/Miko-meddelande

Meddelandet bör göras genast efter att inledningsanteckningarna har 
skrivits in (Minttu/Miko-meddelande -fönstret). Meddelandet bör också 
alltid göras, då man skriver in fatalietider för företagssaneringsärendet 
eller avgöranden eller då uppgifterna i företagssaneringsärendet 
ändras. 

OBS! Anteckningar om avgörandet bör meddelas samma dag.  

Godkännande Ärendet godkänns för förberedelse. Ansökan lämnas oprövad, om 
gäldenären har försatts i konkurs (företagssaneringslagen 24 § 2).

Delgivning Se kap. 4.

Behandlingsanteckningar

Se kap. 5. Meddelande om yrkanden, förslag till program, 
framläggande av påståenden och utlåtanden förorsakar 
behandlingsanteckningar i ett företagssaneringsärende. Fönstret för 
behandlingsanteckningar "Fatalietider i företagssaneringsärendet" 
används när man skall anteckna uppgifterna. Uppgifter om inlämnade 
meddelanden, utlåtanden och förslag till betalningsprogram förs in i 
Kvitteringsfältet som datumanteckning.

För uppföljning av övriga fatalietider används Allmänt ärendes skede 
-fönstret. Se också punkt 5.2 Allmänt ärendes skede. 

Sammanträden som hållits i ärendet antecknas i Behandling-fönstret.
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Anteckningar om avgöranden

Avgörandekoder

Delavgöranden: Beslut om inledande av förfarandet = kod 20.
Beslutet om inledandet görs med botten 480 Allmänt avgörandets 
dokument. För meddelanden (företagssaneringsförfattningen 3a, 4, 5 
och 7 §) som görs av beslutet om inledandet används dokumentbotten 
660 Meddelande om inledande/upphörande av saneringsförfarandet. 

OBS! Dessutom måste man göra en anteckning i kungörelseregistret 
om inledandet. 

Om man i ärendet ger ett interimistiskt förbud, är koden 03. I 
Anmärkningar om avgörande -fönster skrivs avgörandets klockslag in 
samt, vilket tillfälligt beslut som getts. För uppgörandet av 
meddelandet, som enligt 9 § företagssaneringsförfattningen skall göras 
om det tillfälliga förbudet, används dokumentbotten 480 Allmänt 
avgörandets dokument. Dessutom fyller man i fältet för "Interimistiskt 
förbud" i fönstret "Tilläggsuppgifter om företagssanering", vad förbudet 
gäller samt när förbudet träder i kraft (fältet används först, då det nya 
Miko-registret är i bruk).    

Avgörandekoderna för det slutliga avgörandet i ett ärende (ansökan om 
företagssanering) som skrivits in med ärendebenämningen 3110 är:
- före beslutet om inledande
04 Förkastad
05 Avvisat
16 Ansökan förfallit/lämn. därhän
17 Ansökan återtagits
99 Misstag.

- efter beslutet om inledandet
16 Ansökan förfallit/lämn. därhän
17 Ansökan återtagits
18 Överenskommelse i ansök.ärende
19 Ärendet överfört
21 Saneringsprogram fastställt 
22 Förkast. av försl. till san.prog.
23 Förfarande förordnas att upph.
99 Misstag. 

Avgörandekoder för det slutliga avgörandet i ärenden som skrivits in 
med ärendebenämningarna 3120 - 3190 är:
03 Godkänd i sin helhet/delvis 
04 Förkastad
05 Avvisat
17 Ansökan återtagits
99 Misstag.

Vid medlingsärende se kap. 11 Medlingsärende.

Till avgörandekoderna 04, 21 och 23 hör en förklaring, som antecknas i 
Tilläggsuppgifter om skuldsaneringsärende -fönstret:
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Kod Förklaring (Förklaringens kod)
04 - konkurs (11)

- annan orsak (12)
21 - samtliga borgenärs samtycke (13)

- majoritetens samtycke (14)
- inget samtycke (15).

23 - beslut att försättande i konkurs (16)
- FSL 7 § (17)
- inget programförslag (18)

Ett meddelande om upphörande av ett saneringsförfarande (OBS! 
också ett fastställt saneringsprogram) görs genom att använda 
ovannämnda dokumentbotten 660 Meddelande om 
inledande/upphörande av saneringsförfarandet 
(företagssaneringslagen 4 och 5 §).

Avgörandeskede

Eventuella avgörandeskeden är:
01  Skriftlig förberedelse
02  Muntlig förberedelse
04  Huvudförhandling.

Tilläggsuppgifter om företagssanering

Följande uppgifter  (begärs av utredaren) antecknas i Tilläggsuppgifter 
om företagssanering -fönstret efter att saneringsprogrammet fastställts:
● Tillgångar
● Skulder
● Skulder som skall betalas
● Utredare förordnad (valruta).
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12.10 Förfaringssätt K, konkursärenden
Inledningsanteckningar 

Först försäkrar man sig från konkurs- och företagssaneringsregistret 
om, att det inte från tidigare finns konkurs- eller 
företagssaneringsansökningar anhängiga i samma ärende. Om 
ansökan om företagssanering är anhängig eller blir anhängig vid en 
annan domstol innan företaget försätts i konkurs, flyttas konkursärendet 
över till saneringsdomstolen. Anhängiggörelsedagen för ett överflyttat 
ärende är ankomstdagen för det ursprungliga ärendet. 

Om företagssaneringsärendet och konkursärendet är anhängiga vid 
samma domstol, görs anteckning i Allmän ärendets skede -fönstret om 
att konkursärendet lämnar vilande i väntan på avgörande i 
företagsaneringsärendet och vid behov flyttas ärendet till Avbruten-
stadium (55). Anteckning görs också i konkurs- och 
företagssaneringsregistret i fönstret "Minttu-anmärkningar"/"Miko-
anmärkningar".

Om det är fråga om en privat persons konkursärende, kontrollerar man 
från skuldsaneringsregistret, om skuldsaneringsansökan är anhängig. 
Ifall skuldsaneringsärende är anhängigt, flyttas konkursärendet till 
stadium Avbruten (55). 

Om skuldsaneringsärendet och konkursärendet är anhängiga vid 
samma domstol, görs anteckning i Allmän ärendets skede -fönstret om 
att konkursärendet lämnar vilande i väntan på avgörande i 
skuldsaneringsärendet och vid behov flyttas ärendet till Avbruten-
stadium (55). Anteckning görs också i konkurs- och 
företagssaneringsregistret i fönstret "Minttu-anmärkningar"/"Miko-
anmärkningar".

 
För en konkursgäldenär gäller endast ett diarienummer åt gången. 
Konkursärendet blir anhängigt då den första ansökan inkommit. 
Tilläggsansökningar, som gäller samma gäldenär, skrivs alltså in på 
samma diarienummer. Tilläggsansökan skrivs in i Allmänt ärendes 
skede -fönstret och i Part-fönstret görs ett tillägg (sökande).

I fönstret "Minttu-anmärkningar"/"Miko-anmärkningar" bör man komma 
ihåg att göra en anteckning om tilläggsansökan.

Rekommendation: Då en högre instans besluter att tingsrättens beslut 
om inledande upphävs och returneras för ny behandling 
(rättsverkningarna av tingsrättens beslut förblir i kraft), skrivs ärendet in 
enligt följande: 

● Ett ärende som kommit i retur skrivs in som ett nytt K-ärende, som 
anhängiggörelsedag blir dagen för den högre instansens beslut och 
ärendebenämningen blir Konkursärende (3310). Det nya ärendet 
läggs i gemensam behandling med det tidigare ärendet, ifall det 
tidigare ärendet inte redan överförts till passiv.

● I Minttu/Miko -anmärkningarna för det tidigare ärendet antecknas, 
att beslutet att inleda konkursen upphävts och ärendet har kommit i 
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retur samt ärendets nya diarienummer. Man gör Minttu/Miko 
-meddelande. Om det tidigare ärendet redan överförts till passiv, 
görs anteckningarna för hand i arkivdagboken.

● I det nya ärendets Minttu/Miko -anmärkningar lägger man också till 
en uppgift, att det är fråga om ett ärende som kommit i retur från 
högre instansen och det tidigare ärendets diarienummer. Man gör 
Minttu/Miko -meddelande.

● Då ärendet slutligen avgörs, skrivs det slutliga avgörandet också in 
på det tidigare ärendet och man gör Minttu/Miko -meddelande. Om 
det tidigare ärendet redan överförts till passiv, görs anteckningarna 
för hand i arkivdagboken. 

Ärendebenämning

Ärendebenämningar i konkursärende är:
3310 = Konkursansökan.

OBS! I följande ärendebenämningar som gäller konkurser är det fråga 
om ett omfattande tvistemål, dvs. används vid förfaringssättet L:
1620 = Konkurs, bestridande
1690 = Konkursärende (t.ex. klander eller ändring av beslut  av 
borgenärsförhöret).

Parterna Eventuella koder som hänvisar till partställning är:
05 = Sökande
30 = I saken delaktig
50 = Gäldenär
55 = Boförvaltare
70 = Bevakningarnas mottagare.

De egentliga parterna, vars uppgifter och klarspråkliga partställning 
skrivs ut som identifieringsuppgifter i dokumentet:
05 = Sökande
30 = I saken delaktig.

På grund av uppgiftsinnehållet i konkurs- och 
företagssaneringsregistret är gäldenärens personbeteckning eller FO-
nummer en obligatorisk uppgift. Uppgiften om konkursgäldenärens 
hemort är också på grund av konkursstatistikerna en obligatorisk 
uppgift.

Gäldenären i förfarandet bör också alltid skrivas in med 
partställning 50, fastän han redan skrivits in som sökande (05). (Jfr. 
punkt 2.3.3.)

Då ett dödsbo är sökande/gäldenär, skrivs dödsboet in både som 
sökande och som gäldenär. I partställning 50 skrivs endast dödsboets 
uppgifter in. I partställning 05 skrivs i c/o fältet den delägares namn och 
adressuppgifter, som söker dödsboet i konkurs.

I samband med beslutet om försättande i konkurs skrivs boförvaltarens 
uppgifter in.
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Tilläggsuppgifter om konkursärende

I  samband med inledningssanteckningarna skrivs följande in i fönstret 
"Tilläggsuppgifter om konkursärende": 
● Konkurssökanden (valknappar):

- gäldenären
- borgenären
- dödsbo

● Gäldenärens verksamhetsområde (obligatorisk uppgift; ifall 
verksamhetsområdet är okänt eller det är fråga om ett dödsbo, 
används kod 10 = okänd)

● Företagssanering anhängig (valruta). 

Då tingsrätten på begäran av boförvaltaren förlängt fristen för 
inlämnande av gäldenärsutredningen, antecknas den nya fristen i 
Gäldenärsutredningens fataliedag -fältet (fältet används först, då det 
nya Miko-registret är i bruk).

Minttu/Miko -meddelande

Man bör göra meddelandet genast efter att inledningsanteckningarna 
skrivits in (Minttu/Miko-meddelande -fönster). Meddelandet bör också 
alltid göras, då fatalietider skrivs in för konkursärendet eller avgöranden 
görs eller uppgifterna i konkursärendet ändras. 

Godkännande En konkurs som anhängiggjorts av borgenären godkänns för 
delgivning. En konkurs som anhängiggjorts av gäldenären däremot 
godkänns direkt för förberedelse. 

 
Delgivning Vid delgivningen av ansökan till gäldenären används delgivning via 

stämningsman. 

Stämningsdokument

Vid uppgörandet av begäran om utsaga som motsvarar stämningen 
används dokumentbotten 330 Begäran om utsaga i konkursärende.

Rekommendation: Både gäldenären och sökanden kallas till 
sammanträde med brev. Användningen av bevislig delgivning är i vissa 
fall att rekommendera då man vid konkurser som anhängiggjorts av 
borgenären kallar gäldenären till gäldenärsförhör/eller för att svära 
boförteckningen (dokumentbotten 250 Kallelse i konkursärende).

Behandlingsanteckningar

Se kap. 5. Fataliedagarna för bevakningar förorsakar 
behandlingsanteckningar  i ett konkursärende. För antecknande av 
uppgifterna används fönstret "Fatalietider i konkursärendet" för 
behandlingsanteckningar.

OBS! Dessutom måste man göra en anteckning i kungörelseregistret 
om bevakningsdagen.
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Anteckningar om avgöranden

Avgörandekoder mm.

Delavgörande: beslut om inledande = kod 20.

Då beslutet om inledandet av förfarandet, dvs. försättande i konkurs 
gjorts, skrivs boförvaltaren in.

För uppgörandet av handelsregister-meddelandet som bör göras på 
grund av beslutet om inledande av förfarandet kan dokumentbotten 430 
K-ärende, meddelande till handelsregistret användas. 

Koden för slutligt avgörande kan vara:
- före beslutet om inledande
04 Förkastad
05 Avvisat
08 Ärendet lämnas därhän, annan orsak/orsak okänd
16 Ansökan förfallit/lämn. därhän
17 Ansökan återtagits
19 Ärendet överfört
99 Misstag.

- efter beslutet om inledandet
06 Förlikning stadfästad 
16 Ansökan förfallit/lämn.därhän
17 Ansökan återtagits
19 Ärendet överfört
27 Återtagande av konkurs
28 Fastställande av utdelningsförteckningen
29 Ändring av utdelningsförteckningen
30 Övergång till offentlig utredning
31 Återgång av förvaltningen av konkursboet
99 Misstag. 

Då avgörandekoden = 16, ifylls också en förklaring till avgörandet:

Förklaring (Förklaringens kod)
- brist på medel (21)
- företagssanering (22)
- upphävande av beslut i konkurs (24)
- det är inte  ändamålsenligt att fortsätta(29).

Fastställandet av utdelningsförteckningen skrivs in som ett 
slutligt avgörande (se längre fram punkten "Bestridanden"). Till 
konkurs- och företagssaneringsregistret (Minttu/Miko-registret) måste 
ett meddelande om fastställandet av utdelningsförteckningen göras.

Vid uppgörandet av meddelanden som bör göras då konkursförfarandet 
upphört (i andra fall än då utdelningsförteckningen fastställts) används 
ovannämnda dokumentbottnen 430 K-ärende, med. till handelsreg. 
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Avgörandeskede

Koden för avgörandeskede i konkursärende är 02 Förberedande 
sammanträde, om det i ärendet hållits ett sammanträde. I annat fall är 
koden för avgörandets skede 01 Skriftlig förberedelse.

Bestridanden Eventuella bestridanden skrivs in i samband med konkursärendet med 
samma diarienummer, ifall bestridandena kan tas till behandling före 
utdelningsförteckningen fastställs. 

Om behandlingen av bestridandena inte kan tas till behandling innan 
utdelningsförteckningen fastställs, får ärendet ett nytt diarienummer och 
förfaringssättet är då L. Alla bestridanden som gäller samma konkurs 
får vanligtvis endast ett diarienummer.

Rekommendation: Om det är olika initiativtagare till bestridandena och 
dessa också riktar sig mot olika konkursborgenärer, kan varje ärende 
som bestridits och som klart bildar en egen helhet, skrivas med ett eget 
diarienummer.

Dagen för då ett ärende, som bestridits, blir anhängigt är fataliedagen 
för bestridandet.

Om gemensam behandling tillsammans med det egentliga 
konkursärendet görs anteckning och i Anmärkning-fältet skrivs in dagen 
för fastställandet av utdelningsförteckningen och diarienumret.

Överföring (avgörandekod 19) 

Då ett konkursärende måste överföras till en tingsrätt, som har det rätta 
forumet, bör man komma ihåg, att konkursansökan ändå blivit 
anhängig redan då ansökan kommit till "fel forum". I mottagande 
tingsrätt antecknas som anhängiggörelsedag samma dag som den har 
varit i överförande tingsrätten.

Avgöranden efter fastställandet av utdelningsförteckningen

Om man efter fastställandet av utdelningsförteckningen gör ett 
avgörande om ändring av utdelningsförteckningen, återgång av 
konkursboets förvaltning eller övergång till offentlig utredning, skrivs 
avgörandet in som ett delavgörande i det ursprungliga konkursärendet 
och man gör ett Minttu/Miko -meddelande av ärendet. Om det 
ursprungliga konkursärendet redan överförts till passiv, öppnar man ett 
nytt ärende med förfaringssättet K Konkursansökan och 
ärendebenämningen 3310 Konkursansökan. I detta fall skrivs 
ovannämnda avgöranden in som slutligt avgörande. Man gör ett 
Minttu/Miko -meddelande.

Om man efter fastställandet av utdelningsförteckningen gör ett 
avgörande om byte av boförvaltare eller förordnande av en annan 
boförvaltare, skrivs avgörandet in i det ursprungliga konkursärendet 
som ett delavgörande och man gör ett Minttu/Miko -meddelande. Om 
det ursprungliga konkursärendet redan överförts till passiv, öppnar man 
ett nytt ärende med förfaringssättet  H Ansökningsärende och 
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ärendebenämningen 3290 Annat ansökningsärende. I detta fall skrivs 
avgörandet in som slutligt avgörande. Eftersom man inte kan göra 
Minttu/Miko -meddelanden om ett ansökningsärende, begär man att 
rättsregistercentralen gör ändringen i registret. 
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12.11 Förfaringssätt U, utsökningsbesvär
Inledningsanteckningar

Förfaringssätt Besvär över utsökningar  kan komma till tingsrätterna på Åland, i Esbo, 
Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kotka, Kuopio, Lahtis, 
Villmanstrand, St Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, 
Tammerfors, Åbo, Vasa och Vanda (utmätningslagen 10 kap. 2 §).  Vid 
övriga tingsrätter kan det inte finnas ärenden med förfaringssättet U. 

Anhängiggörelsedagen

Som anhängiggörelsedag antecknas dagen då besväret över 
utsökningen ankommit till utsökningsmyndigheterna.  Om 
utsökningsbesväret kommer direkt till tingsrätten, antecknas den dag 
det ankommit till tingsrätten som anhängiggörelsedag.

Ärendebenämning
 

Ärendebenämningen kan vara: 
3510 = Utsökningsbesvär
3590 = Utsökningsärende (används då man söker om förlängning av 
uppgörande av utsökningsbesvär, utsökningslagen 10 kap 6 §).

Parter  Eventuella koder som hänvisar till partställning är:
32 = Ändringssökande 
33 = Motpart 
35 = I saken skall höras (exekutionsmyndighet)
45 = Annan.

De egentliga parterna, vars uppgifter och klarspråkliga partställning 
skrivs ut som identifieringsuppgifter i dokumentet: 
32 = Ändringssökande
33 = Motpart.

Borgenärerna antecknas i Tuomas enbart i de fall, då tingsrätten begär 
om utsaga av borgenärerna eller kallar borgenärerna till sammanträde. 

Exekutionsmyndigheterna antecknas som i saken skall höras endast, 
då man begär om särskilt  utlåtande av dem gällande gäldenären 
/borgenärerna. 

Länsstyrelsen antecknas som i saken skall höras, om man begär om 
utlåtande gällande yrkande av rättegångskostnaderna.  

Godkännande Då utmätningsmannens utlåtande och förklaring har kommit godkänns 
ärendet för förberedelse.

Delgivning Man gör ett begäran om utlåtande 205 Begäran om utlåtande på grund 
av utmätningsmannens utlåtande och förklaring.  Dokumentet 
bearbetas vid behov. 

Behandlingsanteckningar Se kap. 5. 
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Avgörandeanteckningar

Avgörandekoder

Delavgöranden: 
10 Beslut om interimistisk säkringsåtgärd (t.ex avbrytande av 

verkställighet).

Slutligt avgörande: 
03 Godkänd i sin helhet/delvis
04 Förkastad
05 Avvisat
06 Förlikning stadfästad
07 ärendet lämnas därhän, orsak förlikning
08 Ärendet lämnas därhän, annan orsak/ orsak okänd
19 Ärendet överfört
99 Misstag.

  
Avgörandeskede 

Alternativa avgörandeskeden är:
01 Skriftlig förberedelse
02 Muntlig förberedelse
04 Huvudförhandling.
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13 OFFENTLIGHET

13.1. Allmänt
13.1.1 Offentlighetsprincipen

Rättegången och rättegångshandlingarna är offentliga ifall 

1) inget annat förordnats i lag eller 
2) domstolen inte på basen av fullmakt enligt lag förordnat om 

sekretessbeläggning eller 
3) beslutat att handlägga ärendet bakom lyckta dörrar 

Detta betyder, att det måste ha stadgats i lagen för att en rättegång 
eller en rättegångshandling i varje enskilt fall skall kunna 
hemligstämplas, och på basen av vilket uppgiften direkt med stöd av 
lag skall sekretessbeläggas, eller att det finns ett befullmäktigande på 
basen av vilket tingsrätten kan förordna om sekretessbeläggning eller 
att ärendet handläggs bakom lyckta dörrar. 

Rättegångens offentlighet är en grundrättighet, varför stadgandena 
som begränsar offentligheten bör tolkas strikt. 

12.1.2 Normgrunden Rättegångens och rättegångshandlingarnas offentlighet följer 
grundlagens grundlagsstadgandena gällande tryckfrihet och offentlighet 
(GL 12 §) samt rättskydd (GL 21§). Å andra sidan är också skyddandet 
av privatlivet en i grundlagen tryggad grundrättighet som mest talat mot 
offentligheten i rättegången (GL 10 §). 

I  lagen om offentlighet vid allmänna domstolar (OffRL 370/2007) 
stadgas närmare om rättegångens offentlighet i tingsrätten. I lagen har 
man strävat till att balansera synpunkterna både för och emot 
offentligheten i rättegången sålunda, att det i varje enskilt fall skall 
finnas ett beslut som så långt som möjligt skall förverkliga tryggandet 
av ovannämnda samt även andra grundrättigheter. 

Dessutom tillämpas som komplettering då man avgör frågor gällande 
offentlighet ofta lagen om offentligheten av myndigheters verksamhet 
(OffL 621/1999) eller någon annan lag, där grunderna för 
sekretessbeläggning av dokument finns stagdat. Detta beror å ena 
sidan på, att domstolen kan ge ett förordnande om sekretess på basen 
av ifrågavarande stadganden om hemligstämplande som finns i annan 
lag än OffRL, då förutsättningarna som stadgats i 10 § i OffRL uppfylls. 

Dessutom innehåller Offentlighetslagen också andra stadganden som 
gäller situationer, som inte stadgats i OffRL och dessa tillämpas som 
sådana också vid domstolen. Som exempel kan nämnas 
förordningarna om god informationshantering. 

I vissa fall kan också stadgandena om offentlighet vid rättegång i någon 
annan lag behöva tillämpas. 
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13.1.3 Allmän lag - speciallag

OffRL är en allmän lag som reglerar offentligheten vid rättegångar i 
allmänna domstolar. I förhållande till Offentlighetslagen har lagen en 
ställning som en speciallag. Sålunda går en stadgan i en annan lag än 
OffRL före en stadgan i OffL.

En särskild stadgan i en annan lag som enbart gäller rättegångens 
offentlighet har å andra sidan i förhållande till OffRL samma ställning 
som en speciallag. (t.ex. Lagen om förlikning i tvistemål vid allmänna 
domstolar (663/2005 12 § (380/2007)).

13.1.4 God informationshantering 

Domstolen måste förutom stadgandena om offentlighet vid rättegång 
dessutom följa god informationshantering. De centrala stadgandena 
gällande detta finns i 18 § i OffL. Det är ytterst viktigt vid god 
informationshantering, att man i tingsrättens 
ärendebehandlingsprogram om varje enskilt ärende lagrar uppgifterna 
rätt och tillräckligt specifiserat.

Förverkligandet av rättegångens offentlighetsprincip sker i praktiken 
långt med hjälp av diarierna som är en del av ärendebehandlingen och 
förvaltningssystemet. Man bör komma ihåg, att Tuomas-systemets 
diarie och dokument  innehåller både offentliga och sekretessbelagda 
uppgifter. En god informationshantering förutsätter, att man med hjälp 
av anteckningarna som gjorts i diariet eller på annat sätt kan skilja på 
de offentliga och de sekretessbelagda uppgifterna. 

13.1.5 Specifisering av uppgiftsbegäran

Den, som söker uppgifter av domstolen, bör kunna specificera sin 
begäran på så sätt, att man vid domstolen kan reda ut vilket ärende 
eller rättegångshandling uppgiftsbegäran gäller. (OffL 13 §).

Man bör dock med hjälp av diarie och övriga register hjälpa den som 
begär om uppgifter, att specifisera det rättegångsdokument, som 
personen begär uppgifter om. Detta förutsätter vanligtvis, att man vid 
domstolen tar reda på ärendets diarienummer. Under handläggningens 
alla skeden bör man se till, att skyldigheten att hålla uppgifterna 
hemliga inte bryts.

Begäran har specifiserats tillräckligt, då man på basen av den vid 
tingsrätten kan reda ut vilket dokument begäran gäller. Begäran 
behöver inte innehålla t.ex.rättegångshandlingens fullständiga rubrik 
eller diarienummer. Det är tillräckligt, att specifisera ärendeinnehållet i 
dokumentet eller att ärendet, som det gäller, framgår ut begäran. På 
basen av dylika riktgivande uppgifter kan man vanligtvis med hjälp av 
diarie reda ut önskat dokument.

13.1.6 Systematiken i rättegångens offentlighet och Tuomas-systemet

OffRL har enligt rättegångens skeden systematiserats i 4 delområden:
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1) offentlighet av rättegångens grunduppgifter (2 kap) 
2) offentligheten av rättegångshandlingarna (3 kap)
3) den muntliga handläggningens offentlighet (4 kap) 
4) avgörandets offentlighet (5 kap) 

Innan du svarar på begäran, gör det klart för dig själv, vilket delområde 
begäran om uppgifterna gäller, eftersom uppgifternas offentlighet skiljer 
sig en aning inom de olika delområdena.

Beträffande rättegångens offentlighetsfrågor är det viktigt att märka, att 
Tuomas är förutom ett diarie, dvs. en förteckning över ärenden, som 
handlagts vid tingsrätten, också ett ärendeförvaltningssystem, där man 
skapar och förvaltar dokument och som innehåller en hel mängd 
rättegångshandlingar över tvistemål och ansökningsärenden, som 
handlagts vid tingsrätten, inklusive dokument över avgöranden. 

Därför tillämpas stadgandena från alla delområden gällande 
rättegångens offentlighet, vad gäller uppgifterna i Tuomas-systemet. 
Stadgandena gällande offentlighet vid muntlig handläggning tillämpas 
dock enbart i mindre utsträckning.

13.2 Vilka grunduppgifter i rättegången är alltid offentliga 
Stadgandena gällande grunduppgifternas offentlighet i rättegången 
finns i 2 kap. i OffRL. Rättegångens grunduppgifter är sådana uppgifter, 
som specifiserar den anhängiga rättegångens art, parterna i 
rättegången och de olika handläggningsskeden. 

Följande uppgifter gällande rättegången i ett tvistemål eller i ett 
ansökningsärende är offentliga genast då uppgiften finns tillgänglig, 
dvs. oberoende av om de antecknats i Tuomas-systemet, i andra 
förteckningar eller i dokumentet.

Rättegångens offentliga grunduppgifter är: 

1) Domstolen som handlägger ärendet
2) Ärendebenämningen enligt nomenklaturen för civila ärenden, dvs. 

ärendets specifiserade art 
3) Ärendets skeden, dvs. i vilket skede handläggningen av ärendet är 

och vilken processåtgärd som vidtagits. Sålunda är följande 
uppgifter offentliga:

● ärendets ankomst och handlingarnas ankomstdag till tingsrätten. 
Detta gäller även handlingar, vars innehåll är sekretessbelagda

● ärendets diarienummer
● handläggaren (domare, tingssekreterare, nämndemän) och den 

som gjort avgöranden i ärendet
● byte av handläggare
● man har gjort ett avgörande i ärendet under session eller utanför 

session, t.ex. gällande rättshjälp, gällande rättegångens 
offentlighet eller vilket annat avgörande som helst (beslut, 
delbeslut, tillfälligt förordnande, deldom osv.). Observera, att 
offentligheten av innehållet i avgörandet bestäms  enligt 
stadgandena som gäller offentlighet av beslut! (se punkt 
13.5)
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● delgivningssätt och fatalietider
● delgivningar och misslyckade delgivningar 
● kompletteringsuppmaningar av stämningsansökningar 
● begäran om utlåtanden eller svaromål
● begäran om vårdnadsutredning av socialnämnden
● ärendet sammanslagits med ett annat ärende eller skilts åt att 

behandlas enskilt
● innehållet i missnöjesanmälan, eventuellt återtagande samt 

godkännande eller förkastande av missnöjesanmälan
● besvärsanvisning och återtagande av den (hovrätten besluter 

om innehållets offentlighet)
● sändande av handlingar till hovrätten och tidpunkt för sändning

4) Tidpunkt och plats för muntlig förberedelse, dvs. när och var den 
hålls
● förberedande session
● huvudförhandling
● syneförrättning
● mottagande av bevisning utanför huvudförhandlingen

5) Nödvändiga uppgifter för att specifisera parterna (kärande, 
svarande)
● alltid namn
● om det är nödvändigt för att specifisera personen också 

födelsetid och i sista hand personbeteckningen; adress och 
övriga kontaktuppgifter behandlas i punkt 13.6.4

Offentligheten av ovannämnda uppgifter kan inte begränsas genom 
beslut om sekretessbeläggning gjort av domstolen.

Förutom ovannämnda grunduppgifter om rättegången är också 
rättegångsbiträdens/ombudens namn offentliga.

13.3 Rättegångshandlingarnas offentlighet
13.3.1 Vad är en rättegångshandling

Med en rättegångshandling menas ett i 5 § 1 och 2 mom i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet avsett dokument, som getts 
till domstolen eller som skapats vid domstolen för användning vid 
rättegång.

En rättegångshandling är ändå inte anteckningar eller övriga sådana 
dokument, som skapats vid domstolen, vilka upprättaren inte ännu 
framlagt vid föredragningen av ärendet eller vid annan handläggning av 
ärendet. Gällande sådana dokument tillämpas inte rättegångens 
offentlighetsprincip och dessa är sålunda inte offentliga. 

Till begreppet rättegångshandling hör förutom papperhandlingar också 
dokument som finns dokumenterade i elektronisk form i Tuomas-
systemet. Också Tuomas-systemets diarie som gäller ett visst ärende 
är också som sådant en rättegångshandling.

13.3.2 Direkt med stöd av lag sekretessbelagd rättegångshandling
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Enligt 9 § i OffRL är följande rättegångshandlingar i tvistemål och 
ansökningsärenden - eller rättegångshandlingarna till den del de 
innehåller i frågavarande uppgifter - vanligtvis direkt med stöd av lag 
sekretessbelagda. Förteckningen som följer efter lagparagrafen inom 
parentes är inte uttömmande. 

9 § 1,1  (sekretessbelagd i 25 år):
“uppgifter som ifall de blev offentliga sannolikt skulle riskera statens 
utrikestrygghet eller förorsaka betydande fara eller skada för Finlands 
internationella förbindelser eller för förutsättningarna att fungera i 
internationellt samarbete”

● en del av rättegångshandlingarna gällande landsförräderi (bör 
övervägas från fall till fall)

● handlingar gällande internationell rättshjälp (bör övervägas från fall 
till fall) 

9 § 1,2  (sekretessbelagd i 60 år):
“Ömtåliga uppgifter om personens privatliv, hälsotillstånd, invaliditet 
eller socialvård”

● Läkarintyg/sjukberättelser, där det framkommer om mera 
allvarligare mentala problem/sjukdomar

● dokument som behandlar människans sexualliv/sexualitet
● socialnämndens utlåtanden i vårdnadsfrågor gällande barn 

9 § 1,3 (sekretessbalagd i 25 år):
“Uppgifter om brottsoffer, om uppgiften kränker brottsoffrets rättigheter 
eller offrets minne eller anhöriga”

● fotografier av brottsoffret (observera ändå skaderekvisitklausulen)
● obduktionsprotokollet  + annat material gällande undersökningen av 

dödsorsaken
  

9 § 1,4 (sekretessbelagd i 60 år); innehåller en förteckning över följande dokument: 

● sinnesundersökningar
● personundersökning av ung förbrytare 
● verkställighetsplan av ungdomsstraff 
● lämplighetsutredning av samhällstjänst 
● utlåtande av frigivningförfarandet gällande långtidsfångar (HelHR)
● straffregisterutdrag 

OffRL  9 §1,5  (sekretessbelagd i 25 år):
“Kontaktuppgifter som avses i 11 § 2 mom 7 punkt eller 24 § 1 mom  31 
punkt i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet”

● dokument som innehåller sekretessbelagda kontaktuppgifter (se 
13.6.4)

OffRL 9 § 1,6 (sekretessbelagda i 80 år):
Uppgifter om överläggningar i domstolen”

● föredragandens promemoria
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● “Lappar” dvs. rättegångshandlingar, som rättens medlemmar skriver 
ner, som innehåller uppgifter om domstolens överläggning

Följden av ovanstående förteckning blir, att t.ex. uppgifter om affärs- 
och yrkeshemligheter eller uppgifter om personers årsinkomster och 
fullständiga förmögenhet inte direkt med stöd av lag är 
sekretessbelagda. På basen av förutsättningarna i punkt 3.3 kan man 
ändå besluta att dylika uppgifter skall sekretessbeläggas. 

Sekretessbeläggningstiden räknas från det att ärendet blivit anhängigt 
vid domstolen. 

13.3.3 Sekretessbelagda rättegångshandlingar

Tingsrätten kan på basen av förutsättningarna i 10 § i OffRL besluta att 
en rättegångshandling eller en viss del av en handling skall 
sekretessbeläggas en viss tid. 

Förutsättningen är, att rättegångshandlingen innehåller uppgifter som 
med stöd av annan lag än OffRL är sekretessbelagda. Dessutom 
förutsätts det, att offentliggörandet av dessa uppgifter sannolikt skulle 
förorsaka betydlig skada eller olägenhet åt de intressen som 
sekretessplikten är stadgade att skydda.

Beslutet om sekretessbestämmelsen förutsätter vanligtvis begäran av 
part. Tingsrätten kan av särskilda skäl på eget initiativ också ge att 
beslut om sekretessbeläggning. 

En anteckning om sekretessen i Tuomas-systemet i dessa fall se punkt 
13.6.1.

13.3.4 Tidpunkten för när stämningsansökan, stämningen och svaromålen samt bilagorna blir 
offentliga 

I tvistemål och ansökningsärenden blir rättegångshandlingarna som 
lämnas till domstolen offentliga, då domstolen fått dem tillhanda (OffRL 
8 § 1,3).

Sålunda blir stämningsansökan i tvistemål, ansökan i 
ansökningsärende och bilagor till dessa ärenden samt svaromålen 
jämte bilagor som getts i gällande ärenden offentliga genast, när de 
anlänt till tingsrätten. Det samma gäller utlåtanden och övriga 
rättegångshandlingar. 

Stämningar, begäran om utlåtanden och kallelser som skapats i 
Tuomas-systemet är offentliga genast då de har skapats och 
undertecknats. 

Det har ingen betydelse för offentligheten om rättegångshandlingarna 
är i pappersform eller i elektronisk form.

Tingsrätten kan besluta, att ovan avsedda rättegångshandlingar blir 
offentliga senare, dock senast vid den muntliga förberedelsen eller i fall 
ingen muntlig förberedelse hålls, senast då ärendet avgörs. (OffRL 8 § 
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3). 

Förutsättningarna för att offentliggörandet skall senareställas är, att 
offentliggörandet av rättegångshandlingarna tidigare än tingsrätten 
beslutat:

 
a) sannolikt skulle förorsaka skada eller lidande för i saken delaktiga 

eller att det inte finns vägande skäl till en tidigare offentliggörelse
b) skulle hindra domstolen från att använda sin rättighet att besluta om 

rättegångshandlingarnas sekretessbestämmelse.

ANMÄRKNING 

Ovannämnda rättegångshandlingar blir ändå inte offentliga till de delar 
de innehåller uppgifter som med stöd av OffRL är sekretessbelagda 
eller till den del tingsrätten beslutat att sekretessbelägga. 

Tingsrätten tillämpar partsoffentlighet och levererar 
stämningsansökningar, stämningar och svaromål jämte bilagor åt 
parter, deras biträden och de som skall höras innan tingsrättens 
sammanträde. Part, dennes biträde eller ombud får inte åt utomstående 
yttra sig om sådana sekretessbelagda uppgifter som de erhållit på 
basen av partställningen, och som berör övriga än parten själv. 

Mottagaren av rättegångshandlingarna i dessa situationer bör 
skriftligen meddelas, att man inte får yttra sig om innehållet innan 
tingsrättens sammanträde. Sekretessbestämmelserna kan meddelas 
skriftligen antingen i stämningen eller i motsvarande handling eller i en 
skild handling. 

13.4 Den muntliga sessionens offentlighet
13.4.1 Uppropslista Över tingsrättens muntliga sammanträde måste meddelas med en 

uppropslista på sessionsplatsen senast då sessionen inleds. 

I uppropslistan antecknas: 

● parternas namn 
● ärendets art (=ärendebenämning enligt nomenklaturen för civila 

ärenden, se punkt 13.2)
● ärendets skede (se punkt 13.2)
● den muntliga sessionens begynnelsetidpunkt 
● sessionsplats (sessionssal mm)
● domstolens sammansättning (=ordförande och nämndemännens 

namn)

Lagen kräver inte, att protokollförarens namn meddelas i uppropslistan. 
Det är dock motiverat med hänvisning till god domtolsverksamhet, att 
även anteckna protokollförarens namn i uppropslistan. De som deltar i 
rättegången har rätt att få veta, vilka personer som kommer att delta i 
handläggningen av deras ärende. Meddelandet av protokollförarens 
namn i uppropslistan gör det möjligt för parterna i rättegången, att 
kontrollera protokollförarens ojävighet att delta i handläggningen av 
ärendet. Åtminstone i stora tingsrätter är antecknandet av 
protokollförarens namn i uppropslistan till nytta även när det gäller den 
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interna konktakten i tingsrätten. 
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13.4.2 Offentligheten av tingsrättens muntliga session 

Ärendets muntliga sammanträde är offentligt, ifall tingsrätten inte på 
basen av 15 § i OffRL besluter att det muntliga sammanträdet hålls 
bakom lyckta dörrar.

Ifall ärendets handläggning hölls bakom lyckta dörrar förutsätter det 
alltid, att tingsrätten gör ett skilt beslut däröver. Anteckning om 
sekretessbeslutet görs i Tuomas-systemet (se punkt 13.6.1.). 

Då tingsrätten besluter, att handlägga ärendet bakom lyckta dörrar, bör 
ordföranden påminna de, som deltar i handläggningen av ärendet om 
sekretessbestämmelserna gällande uppgifter, som framkommer under 
handläggningen bakom lyckta dörrar och om förbudet att utnyttja 
uppgifterna. En anteckning över detta görs i tingsrättens protokoll. 

13.4.3 Offentlighet efter tingsrättens session

Tingsrättens sammanträdeshandläggning har ingen större betydelse för 
vad gäller offentligheten av  uppgifterna i Tuomas-systemet än vad som 
tidigare konstaterats om tidpunkten för när stämningsansökan och 
motsvarande rättegångshandlingar blir offentliga. 

Efter sessionshandläggningen bör offentligheten av uppgifterna i 
Tuomas-systemet inklusive rättegångshandlingarna i systemet 
kontrolleras enligt vad som med stöd av lagen är sekretessbelagda 
eller i fall tingsrätten gett beslut om sekretessbeläggning. 

13.5 Avgörandets offentlighet 
13.5.1 Allmänt om avgörandets offentlighet 

Tingsrättens avgörande är offentligt, ifall domstolen inte på basen av 24 
§ i OffRL besluter att det skall sekretessbeläggas. Detta gäller både 
avkunnandet av avgörandet samt själva handlingen. På tal om 
avgörandets avkunnande avses alla slags avgöranden, t.ex. domar, 
beslut, tredskodomar, mellandomar, deldomar och interimistiska beslut. 

Ett avgörandedokument, som skapats i Tuomas-systemet är sålunda 
offentligt, ifall domstolen inte bestämt att det delvis skall 
sekretessbeläggas. 

Avgörandets slutresultat och tillämpade lagrum är dock alltid offentliga. 
Med slutresultat avses uppgifter i domslutet/i resolutionen. Beträffande 
offentligheten spelar det ingen roll, ifall uppgiften antecknats i 
grunderna eller under en egen rubrik. 

Då tingsrätten svarar på en begäran om uppgifter är det skäl, att 
klargöra innehållet i avgörandet och offentlighetsfrågorna som berör 
innehållet från det slutliga undertecknade dokumentet i pappersformat 
istället för de elektroniska uppgifterna om avgörandet eller de 
elektroniska handlingarna i Tuomas-systemet. 
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13.5.2 Offentlig redogörelse 

Tingsrätten bör i vissa fall som stadgats i 25 § i OffRL ge en offentlig 
redogörelse över ett beslut gällande sekretess, som tingsrätten gett.

Den offentliga redogörelsen innehåller en förklaring om ärendet i 
huvuddrag och om grunderna för avgörandet. 

Den offentliga redogörelsen görs vanligtvis i Tuomas-systemet. 
Beträffande offentligheten utgör det inget problem, eftersom 
redogörelsen såsom namnet säger alltid i sin helhet är offentlig.

13.6 Särskilda frågor
13.6.1 Sekretess-anteckning i Tuomas

En sekretessanteckning görs i ärendet då 
● tingsrättens muntliga handläggning hållits bakom lyckta dörrar 
● tingsrätten beslutat att en rättegångshandling eller flera handlingar 

är sekretessbelagda 
● tingsrätten beslutat att avgörandet i sin helhet eller delvis är 

sekretessbelagt.

I Tuomas-systemet finns det tillsvidare inga egna fält för anteckningar 
om sekretessbestämmelserna. Därför gör man en anteckning om 
besluten i Anmärkningsfältet för ärendet. 

Det är meningen, att anteckningen skall fungera som en varning för 
dem som använder Tuomas-systemet. Anteckningen grundar sig alltid 
på ett skilt beslut om sekretessbestämmelsen. Anteckningen betyder 
alltså inte att hela ärendet är sekretessbelagt och anteckningen har inte 
heller någon självständig rättslig betydelse. 

13.6.2 Protokollföring av offentlighetsavgörandet 

Avgörandet om rättegångens offentlighet bör alltid motiveras.

Avgörandet om offentligheten jämte motiveringar skrivs in i protokollet 
eller så gör man ett skilt dokument.

Motiveringarna till avgörandets offentlighet är offentliga, ifall tingsrätten 
inte besluter att de till viss del är sekretessbelagda. 

13.6.3 Personbeteckningens offentlighet 

Personbeteckningen är en offentlig uppgift (HFD 2004:15). 

Ovan i punkt 13.2 har personbeteckningen såsom rättegångens 
grunduppgift behandlats. Om personbeteckningen nämnts i 
rättegångshandlingen tas den inte bort, då man ger 
rättegångshandlingen åt den som beställt den. 
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13.6.4 Kontaktuppgifternas offentlighet 

Rättspersonens kontaktuppgifter är alltid offentliga. 

Utgångspunkten är den, att den naturliga personens kontaktuppgifter 
också alltid är offentliga. Med kontaktuppgifter avses adress, 
telefonnummer, e-postadresser och övriga motsvarande 
kontaktuppgifter. 

Kontaktuppgifterna bör sekretessbeläggas om det gäller sådana 
uppgifter som avses i 11 § 2 mom 7 punkt i OffRL eller i 24 §1 mom 31 
punkt i OffRL, dvs. om sekretessbelagda kontaktuppgifter. 

A) Följden av förstnämnda lagrum är att parterna i rättegången och 
allmänheten inte har rätt att få kontaktuppgifter om 
● vittnet,
● målsäganden eller part eller 
● anmälaren av brottsanmälan eller i barnskyddslagens 40 § 

(683/1983) avsedd anmälan eller anmälan som förutsätter 
åtgärd av annan motsvarande myndighet

sekretessbelagda adress, telefon eller övriga motsvarande 
kontaktuppgifter.

Kravet på sekretessbeläggning av uppgifter är ändå inte absolut, utan 
det förutsätter, att uppgiften riskerar vittnets, målsägandens eller 
partens eller den som uppgör meddelandets säkerhet, intressen eller 
rättigheter.

B) Följden av det senare lagrummet är, att allmänheten inte har rätt att 
få uppgifter om en handling till den del den innehåller uppgiften om 
personens 
● uppgivna hemliga telefonnummer eller telekommunikationers 

befintlighetsort
● hemkommun och boningsort i kommunen eller tillfälliga 

boningsort samt telefonnummer och övriga kontaktuppgifter, ifall 
personen har begärt att uppgiften skall sekretessbeläggas och 
personen har skäl att misstänka att hans/hennes egen eller 
familjens hälsa eller säkerhet kommer att bli hotad. 

Ovan i punkterna A och B är det fråga om en situation, där personen 
begär domstolen att sekretessbelägga hans/hennes kontaktuppgifter 
och domstolen besluter, att kontaktuppgifterna skall sekretessbeläggas.

Om magistraten enligt 25 § 4 mom i befolkningsuppgiftslagen beslutat 
att personens kontaktuppgifter skall sekretessbeläggas (skyddsförbud), 
bör sekretessbestämmelsen som sådan följas i domstolen, då det är 
fråga om kontaktuppgifter som en del av befolkningsuppgifterna. 

13.6.5 Partsoffentlighet 

Parten har rätt att få uppgifter också om annat än om innehållet i den 
offentliga rättegångshandlingen (OffL 12 §). 
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Begränsningar i partsoffentligheten: 

1) sekretessbelagda kontaktuppgifter (se punkt 13.6.4)
2) ett dokument om avgörandet som uppgjorts i domstolen blir 

partsoffentlig först då det har getts eller då parten erhåller det 
3) föredragningspromemorian och annan jämförbar handling som 

uppgjorts för att förbereda ärendet är partsoffentligt först då 
ärendets handläggning har avslutats i vederbörande domstol

4) annan rättegångshandling (t.ex protokoll) som uppgjorts i domstolen 
först då den har undertecknats eller på annat sätt säkrats

5) sk. hemliga tvångsmedel 
6) rättegångshandlingar som innehåller uppgifter som hör till 

domstolens överläggningshemlighet.

Partsoffentligheten är en absolut huvudregel och förutsättningarna att 
avvika från den bör tolkas snävt. 
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