
Så här ansöker du om rättsskydd 

1. Fyll i anmälan om rättsskyddsskada på förbundets webbplats/nedan. Fyll i din anmälan 

noggrant för smidig handläggning. 

 

Från webbplatsen skickas anmälan vidare till förbundets e-post, och sedan vidare till 

förbundets advokat Rita Ridanpää och polisförvaltningens huvudförtroendeman Pekka 

Lassila via e-post.  

 

Du kan även skriva ut blanketten och skicka den ifylld direkt till Rita Ridanpää och/eller 

Pekka Lassila antingen per post eller per e-post. 

 

2. Vi handlägger din anmälan så fort som möjligt. Vi ber dig separat om de bilagor och 

kompletteringar som eventuellt behövs till din anmälan.  

 

3. Skadeförsäkringsbolaget IF tar det slutliga beslutet om beviljande av rättsskydd och ger 

alltid ett skriftligt beslut om ärendet. Du får beslutet till den adress eller den e-

postadress som du angett beroende på om du i din anmälan har gett ditt samtycke till 

IF att kontakta dig per e-post. 

 

4. Vid ett positivt beslut kan du lämna ditt ärende till en advokat. Du ska välja din advokat 

själv. Advokaten ska i regel väljas från den ort där ärendet behandlas eller dess 

omedelbara närhet. Av motiverade skäl kan man välja sin advokat även från en annan 

ort. Ett motiverat skäl kan bl.a. vara att ärendet kräver specialkunskap av advokaten 

eller att orten är med ändamålsenligt för ärendets förberedelser, t.ex. din bostadsort. I 

dessa fall ska du kontakta IF på förhand. Vid behov kan du också få hjälp av oss.   

Vänligen beakta följande: 

 Du kan använda dig av försäkringen endast i ärenden som hänför sig till dina arbets- 
eller tjänsteuppgifter/ditt anställnings- eller tjänsteförhållande. 

 Ett skadefall innebär att en tvist har uppkommit, en förundersökning har påbörjats och ett åtal 
blivit anhängigt under försäkringens giltighetstid, dvs. att du ska vara medlem i förbundet vid denna 
tidpunkt.  
Om medlemskapet har varat i under två år när skadefallet inträffade ska även den händelse som 
tvisten, förundersökningen eller åtalet baseras på ha skett under medlemskapet.  

 Att använda sig av försäkringen förutsätter att ärendet lämnas till en advokat.  
Kostnader som orsakats en målsägande i ett brottmål ersätts endast om målsäganden 
väcker talan om privaträttsliga anspråk i ärendet.   

 Försäkringen har en självrisk på 10 % av kostnaderna och det högsta 
ersättningsbeloppet är 17 000 €. Detta ersättningsbelopp beviljas endast en gång per 
skadefall oberoende av de processer som skadefallet orsakar.  

 Om du har beviljats försäkringsskydd i ett brottmål redan för förundersökningsskedet 
och ärendet går vidare till domstol, behöver du inte fylla i anmälan om 
rättsskyddsskada på nytt. Det räcker med att skicka oss en kopia av stämningsansökan.  

 Om kostnaderna enligt lagen ska ersättas av en statlig arbetsgivare, ska ersättning för 
dessa i första hand ansökas/krävas av staten. Detta är alltid det mest fördelaktiga 
alternativet för dig. I dessa fall omnämns detta i försäkringsbeslutet. Din advokat ska 
veta vilka åtgärder som ska tas i ärendet. Du kan också få råd av oss. 

 
Ytterligare information om försäkringen ges av Rita Ridanpää och Pekka Lassila. 


