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Toimintakertomus 2018

Organisaatio ja henkilöstö

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Seinäjoella.
Käräjäoikeudella on vuonna 2018 ollut lisäksi istuntopaikat Alajärvellä,
Alavudella, Kauhajoella ja Kauhavalla.

Käräjäoikeus toimii jakautuneena kolmeen osastoon, jotka ovat hallinto- ja
lainkäyttöosasto sekä 1. ja 2. lainkäyttöosasto. Hallinto- ja lainkäyttöosaston
toimintaa johtaa hallintosihteeri ja 1. sekä 2. lainkäyttöosaston johtajina
toimivat tehtävään kahden vuoden määräajaksi nimitetyt käräjätuomarit.
Käräjäoikeutta johtaa laamanni.

Vuonna 2018 käräjäoikeuden vakinaisten virkojen määrä on ollut yhteensä
53 ja se on jakautunut seuraavasti: laamanni, 12 käräjätuomaria,
hallintosihteeri, 8 haastemiestä, kirjaaja, 26 käräjäsihteeriä ja 4
käräjänotaaria. Lisäksi käräjäoikeudessa on ollut ylimääräinen
käräjänotaarin virka yhdessä Vaasan hallinto-oikeuden kanssa siten, että
käräjänotaari on suorittanut puolet tuomioistuinharjoittelustaan (6
kuukautta) käräjäoikeudessa.

Laamannin katsaus

Vuonna 2018 käräjäoikeuteen saapui yhteensä 16 908 asiaa ja käräjäoikeus
ratkaisi 16 646 asiaa. Asioita saapui 522 enemmän ja niitä ratkaistiin 329
enemmän kuin vuonna 2017. Käräjäoikeuden käsittelyajat olivat
valtakunnallisesti hyvällä tasolla. Rikos-asioiden ja laajojen riita-asioiden
käsittelyajat ovat useiden vuosien ajan olleet selvästi valtakunnallisia
keskimääräisiä käsittelyaikoja paremmat. Rikosasioissa keskimäärinen
käsittelyaika oli 2,8 kuukautta, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 4,3
kuukautta. Laajoissa riita-asioissa puolestaan päästiin 7,1 kuukauden
keskimääräiseen käsittelyaikaan, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 9,0
kuukautta. Summaaristen riita-asioiden käsittelyaikoja onnistuttiin vuonna
2017 alentamaan ja sama suuntaus jatkui edelleen vuonna 2018.
Summaaristen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli nyt 2,6
kuukautta, mikä vastaa valtakunnallista keskitasoa. Yksityishenkilön
velkajärjestelyasioissa käräjäoikeudessa saavutettiin merkittävä parannus,
kun keskimääräinen käsittelyaika parani 7,1 kuukaudesta 6,4 kuukauteen,
mikä sekin vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Velkajärjestelyasioiden
osalta on merkittävää, että käräjäoikeudessa toteutettiin
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menettelytapauudistus, jossa lisättiin merkittävästi sähköistä asiointia.
Uudistus on toteutunut hyvin ja tämä näkyy myös käsittelyajoissa.

Käräjäoikeuden toimintamenot vuonna 2018 olivat yhteensä 4 010 082
euroa. Valtaosa määrärahoista kuluu palkkamenoihin ja vuokriin.
Käräjäoikeuden tuottavuus oli 127 ja taloudellisuus 595, jotka molemmat
vastaavat valtakunnallista keskitasoa. Molemmat tunnusluvut pysyivät
edellisvuoden tasolla.

Käräjäoikeudessa on valmistauduttu käräjäoikeusuudistuksen tuomiin
muutoksiin. Vuoden 2019 alusta lukien käräjäoikeudesta lakkaavat
Alajärven, Alavuden ja Kauhajoen istuntopaikat. Istuntopaikkojen
lakkauttamisesta johtuen käräjäoikeuden istuntosalikapasiteetti vähenee
merkittävästi, mikä saattaa vaikuttaa myös käsittelyaikoihin. Muutosta
pyritään hallitsemaan tehostamalla istuntosalien käyttöä entisestään.
Maanantaisin ja perjantaisin istuntoja on yleensä järjestetty vähemmän,
mutta jatkossa istuntoja on sijoitettava enemmän myös näille päiville.
Summaaristen riita-osioiden keskittämisen vuoksi käräjäoikeudesta siirtyy
1.9.2019 lukien neljä käräjäsihteerin virkaa Pohjanmaan käräjäoikeuteen.
Käräjäoikeudessa on aloitettu keskustelut muutoksen kohteena olevien
käräjäsihteereiden kanssa.

Käräjäoikeudella on hyvät lähtökohdat vuodelle 2019, jolloin on luvassa
useita uudistuksia ja myös uusia haasteita. Digitalisaation ja sähköisen
asioinnin lisääntyminen AIPA-järjestelmän myötä edellyttävät uusien
työtapojen omaksumista ja toiminnan kehittämistä. Olen varma, että
käräjäoikeuden osaava henkilökunta selviytyy uusista haasteista
erinomaisesti.

Suuri kiitos vuodesta 2018 koko käräjäoikeuden henkilökunnalle.

Laamanni Riku Jaakkola

Liitteet Tilastoja käräjäoikeuden toiminnasta
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Liite: Tilastoja vuodelta 2016-2018
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