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ETELÄ-POHJANMAAN KÄRÄOIKEUS

Toimintakertomus 2017

Organisaatio ja henkilöstö

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Seinäjoella.
Käräjäoikeudella on 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 2017 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 2017 käräjäoikeuteen saapui yhteensä 16 386 asiaa ja käräjäoikeus
ratkaisi 16 317 asiaa. Asioita saapui peräti 1 758 enemmän ja niitä
ratkaistiin jopa 1 790 enemmän kuin vuonna 2016. Asioita saapui siis peräti
12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Pääosin muutos johtui
summaaristen riita-asioiden merkittävästä kasvusta (16 prosenttia).
Asiamäärien kasvu vastaa valtakunnallista kehitystä.

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 2,7 kuukautta, kun
valtakunnallinen keskiarvo oli 3,9 kuukautta. Laajoissa riita-asioissa
puolestaan päästiin 7,3 kuukauden keskimääräiseen käsittelyaikaan, kun
valtakunnallinen keskiarvo oli 9,7 kuukautta. Summaaristen riita-asioiden
keskimääräisiä käsittelyaikoja onnistuttiin alentamaan edellisvuoden 3,1
kuukaudesta 2,8 kuukauteen, mikä vastaa valtakunnallista keskitasoa. Tätä
tulosta voidaan pitää merkittävänä saavutuksena ottaen huomioon
huomattavasti kasvaneet asiamäärät. Yksityishenkilön
velkajärjestelyasioissa keskimääräinen käsittelyaika piteni 6,2 kuukaudesta
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7,1 kuukauteen. Tämä on myös valtakunnallista 6,3 kuukauden keskiarvoa
pidempi. Syitä tähän käsittelyaikojen pitenemiseen velkajärjestelyasioissa
on lähdetty selvittämään ja jatkossa pyritään lisäämään merkittävästi
sähköistä asiointia. Esimerkiksi lausumapyyntöjen lähettäminen postitse
hidastaa käsittelyä merkittävästi ja sähköpostin käytöllä voitaisiin saavuttaa
merkittävää parannusta.

Käräjäoikeuden toimintamenot vuonna 2017 olivat yhteensä 4 018 859
euroa. Valtaosa määrärahoista kuluu palkkamenoihin ja vuokriin.
Käräjäoikeuden tuottavuus oli 128 ja taloudellisuus 592, jotka molemmat
vastaavat valtakunnallista keskitasoa. Molemmat tunnusluvut pysyivät
edellisvuoden tasolla.

Käräjäoikeudessa on jatkettu vuonna 2016 toteutetun
organisaatiouudistuksen toteuttamista. Uudistuksen ensisijaisena tavoitteena
on ollut varmistaa, ettei yksikään käräjäoikeuden toiminto olisi yhden
henkilön työpanoksen varassa. Tarkoitus on myös valmistautua lukuisiin
tuleviin uudistuksiin, kuten AIPA:n käyttöönottoon. Uudistus edellyttää
muutoksia useiden henkilöiden työtehtäviin ja työtapoihin. Uudistuksen
toteuttaminen on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta uusien työtapojen
omaksuminen on edelleen kesken. Uudistuksen toteuttaminen parantaa
käräjäoikeuden mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden haasteisiin ja
käsitellä asiat kohtuullisessa ajassa kaikissa tilanteissa. Kehittämistyön tulee
olla jatkuvaa, jotta tuleviin muutoksiin pystytään reagoimaan ajoissa. Näistä
lähtökohdista on hyvä jatkaa vuoteen 2018.

Suuri kiitos vuodesta 2017 koko käräjäoikeuden henkilökunnalle.

Laamanni Riku Jaakkola

Liitteet Tilastoja käräjäoikeuden toiminnasta
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Liite: Tilastoja vuodelta 2016-2017
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