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Lukijalle 
 

Etelä-Savon käräjäoikeudella on kansliat Mikkelissä ja Savonlinnassa ja istuntopaikka Pieksämäellä. Vuoden 

2019 alussa voimaan tulevassa verkostouudistuksessa Etelä-Savon käräjäoikeus säilyttää itsenäisen 

asemansa mutta Savonlinnan kanslia ja Pieksämäen istuntopaikka lakkautetaan. Savonlinnaan jää edelleen 

istuntopaikka. Verkostouudistukseen liittyvä suunnittelutyö aloitettiin laatimalla vuoden 2017 aikana 

yhdistymisstrategia, jonka laamanni vahvisti 02.08.2017. Yhdistymisessä noudatettavia keskeisiä 

periaatteita todetaan ohjaavan käräjäoikeuden tehtävä eli lainkäyttöpalveluiden tehokas ja laadukas 

tuottaminen asiakaslähtöisyys huomioon ottaen. Strategian mukaan yhdistyminen toteutetaan 

oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita ja 

henkilökunnan kuulemista, osallistumista ja jaksamista kunnioittaen. Yhdistyminen toteutetaan yhteisesti 

siten, että kaikilla on mahdollisuus osallistua työhön ja vaikuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen 

aikaansaamiseen. Suunnittelutyötä valmistelemaan perustettiin erilaisia työryhmiä ja työryhmät aloittivat 

suunnittelutyönsä jo vuoden 2017 aikana.  

Henkilökunnan työhyvinvointia muutoksessa tukeakseen virasto haki ja sai Valtiokonttorilta Kaiku-

työelämän kehittämisrahaa. Kehittämisrahan turvin järjestetään vuoden 2018 aikana yhteisiä tilaisuuksia 

koko henkilökunnalle, esimiehille sekä kanslioittain. Koulutuspäivät toteutetaan ulkopuolisten 

asiantuntijoiden johdolla ja ohjauksessa.  

Vuoden 2017 aikana toteutettiin käräjäoikeuden Mikkelin kanslian tiloissa muutos- ja kunnostustöitä. 

Muutostöiden myötä Mikkelin kanslian asiakaspalvelu keskitettiin yhteen pisteeseen ja saatiin kauan 

kaivatut turvatarkastukset käyntiin marraskuussa kaikissa käräjäoikeuden toimipisteissä. Remontin on 

tarkoitus jatkua myös vuoden 2018 aikana siten, että asiakaspalvelulta vapautuviin tiloihin rakennetaan 

pääkäsittely- ja sovittelusali helpottamaan salipulaa. Uudistusten myötä myös käräjäoikeuden valmiudet 

sähköisten oikeudenkäyntien järjestämiseen paranee, kun uusiin saleihin saadaan Aipa-valmius.  

Syyskuussa Etelä-Savon käräjäoikeus isännöi yhteistyössä Itä-Suomen hovioikeuden kanssa kahta ETJN-

vaihtoon tullutta ulkomaista tuomaria. Vierailuviikko oli erityisen onnistunut, josta kiitos kuuluu sekä 

viraston henkilökunnalle että poliisin, syyttäjien, asianajajien, ulosoton, Mikkelin vankilan sekä oikeusavun 

edustajille, jotka esittelivät toimintaansa vierailijoille. Vastavuoroisesti yhdellä virastomme 

käräjätuomareista oli mahdollisuus osallistua kahden viikon mittaiseen ETJN-vaihtoon Saksassa.   

Käräjäoikeuteen käsiteltäväksi saapuneiden ja ratkaisujen määrissä ei vuoteen 2016 verrattuna tapahtunut 

suuria muutoksia. Tarkemmat tilastot löytynyt toimintakertomuksen sivulta 7 ja 8.  

Työergonomiaan on kiinnitetty huomiota hankkimalla henkilökunnalle sähkösäätöisiä työpöytiä sekä 

uusimalla työtuoleja oikeusministeriön käräjäoikeudelle myöntämien määrärahojen puitteissa. 

Sähkösäätöisten työpöytien hankkimista on tarkoitus jatkaa niin, että viimeistään vuoden 2019 aikana 

kaikilla viraston työntekijöillä olisi sähkösäätöinen työpöytä. Samoin digitaalisen työskentelyn edistämiseksi 

kaikille viraston työntekijöille hankittiin tuplanäytöt ja järjestettiin erilaisia koulutustilaisuuksia. 

Koulutustilaisuuksiin kutsuttiin mukaan myös eri sidosryhmien edustajia.  

Käräjäoikeuden henkilökunta on osaavaa, työhön motivoitunutta sekä tehtäväänsä sitoutunutta. 

Parhaimmat kiitokset käräjäoikeuden henkilökunnalle vuodesta 2017.  

 

Marja Virtanen 

laamanni 
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Tuomiopiiri 
 

Käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää yhteensä 14 kuntaa: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, 

Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.  

Tuomiopiirin väestöluku oli 31.12.2017 yhteensä 147 149.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etelä-Savon käräjäoikeudessa toimii maaoikeus. Maaoikeusasioissa käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää 

Etelä-Savon maakunnan, Etelä-Karjalan maakunnan ja Kymenlaakson maakunnan lukuun ottamatta 

Pyhtään kuntaa. 

Etelä-Savon käräjäoikeus toimii myös merioikeutena. Merioikeuden tuomiopiiri käsittää koko Itä-Suomen 

hovioikeuden tuomiopiirin.ä-Suomen hovioikeuspiiri. 

Käräjäoikeudella on kansliat sekä Savonlinnassa että Mikkelissä sekä istuntopaikka Pieksämäellä. 

Käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia sijaitsee Mikkelissä. 

Etelä-Savon käräjäoikeuden ratkaisuihin haetaan muutosta Itä-Suomen hovioikeudelta. 
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Henkilöstö ja toimintameno 

Henkilökunta 
 

Etelä-Savon käräjäoikeudessa on 49 vakinaista virkaa. Virkarakenne on seuraava: 

• 1 laamanni 

• 11 käräjätuomaria 

• 1 maaoikeusinsinööri 

• 5 käräjänotaaria 

• 1 hallintosihteeri 

• 24 käräjäsihteeriä 

• 6 haastemiestä 

Henkilökunnan keski-ikä vuonna 2017 on ollut noin 46,7 vuotta. 

Yksi T13 palkkaluokassa oleva käräjätuomari jäi eläkkeelle 1.10.2017. Avoimeksi tulleeseen tuomarinvirkaan 

nimitettiin uusi käräjätuomari viraston sisältä. Muita eläköitymisiä ei vuoden aikana tapahtunut.  

 

Lautamiehet 
 

Etelä-Savon käräjäoikeudessa toimii 62 lautamiestä. Heidät on valittu käräjäoikeuden tuomiopiiriin 

kuuluvista 14 kunnasta ja kaupungista seuraavasti: 

• Enonkoski 2 

• Heinävesi 2 

• Hirvensalmi 2 

• Joroinen 2 

• Juva 3 

• Kangasniemi 2 

• Mikkeli 16 

• Mäntyharju 3 

• Pertunmaa 2 

• Pieksämäki 8 

• Puumala 2 

• Rantasalmi 2 

• Savonlinna 14 

• Sulkava 2 

 

Lautamiesistuntopäiviä on vuoden 2017 aikana ollut Mikkelissä 65, Savonlinnassa 44 ja Pieksämäellä 16. 
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Käräjäoikeuden toimintamenot ja taloudellisuus 
 

Käräjäoikeus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, joka käy vuosittain tulosneuvottelut 

ministeriön kanssa. Neuvotteluissa sovitaan seuraavan vuoden tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen 

vaadittavat toimintaedellytykset. 

 

Käräjäoikeuden toimintamenot ovat vuonna 2017 olleet 3 274 000,00 euroa, vuonna 2016 vastaava luku oli 

3 401 540,53 euroa. Ero vuosien 2016 ja 2017 välillä on johtunut tuomioistuinten määrärahatason 

alenemisesta. Muutos on edellyttänyt palkkausmenojen pienentämistä. Myös vuoden 2017 

kilpailukykyratkaisu on lisännyt henkilötyövuoden työpanoksen määrää, jonka seurauksena 

kokonaistyöpanos saadaan jatkossa aiempaa pienemmällä henkilötyövuosimäärällä. 

Vuoden 2017 toimintamenoista palkkamenoja oli 77,2 %, vuokria 13,7 % ja loput 9,1 % muita menoja.  

Lautamiehille maksettujen palkkioiden ja korvausten määrä oli 1,5 prosenttia kokonaistoimintamenoista. 

Lautamiesten palkkioiden ja kulukorvausten osuus alenee jatkuvasti lautamiesistuntojen vähentyessä. 

 

Organisaatio 
 

Käräjäoikeus on päällikkövirasto. Käräjäoikeuden päälliköstä käytetään virkanimikettä laamanni. 

Käräjäoikeuden toiminnan suunnittelusta vastaa hallinto-osasto. Käytännössä tämä tarkoittaa laamannia ja 

hallintosihteeriä. Hallinto-osasto huolehtii pääasiassa muista kuin lainkäyttöasioista, kuten talous- ja 

henkilöstöhallinnosta, toimitiloista, tietotekniikkapalveluista ja turvallisuudesta. Hallinto- ja talousasiat 

ratkaisee laamanni tai hänen määräämänsä muu henkilö. 

 

Käräjäoikeus työskentelee hallinnon lisäksi kolmessa osastossa.  

 

Mikkelin kanslian I osasto käsittelee pääsääntöisesti laamannin määräämän alueen lainkäyttöasioina, 

rikosasiat, pakkokeinoasiat, lähestymiskieltoasiat, laajat riita-asiat, turvaamistoimiasiat, konkurssiasiat, 

yksityishenkilön velka-järjestelyasiat sekä käräjätuomareille jaettavat riitaiset hakemus- ja summaariset 

asiat. 

 

Mikkelin kanslian II osasto käsittelee maaoikeusasioita sekä laamannin määräämän alueen hakemusasioita 

ja riidattomia summaarisia asioita. Osasto huolehtii kanslian asiakaspalveluista ja arkistosta sekä koko 

käräjäoikeuden haastemiesten tiedoksiantotehtävistä. Osasto käsittelee pääsääntöisesti kaikki 

käräjäoikeuden kansliahenkilöstön ratkaisuvaltaan kuuluvat riidattomat summaariset asiat sekä 

käräjänotaareille jaettavat riitautuneet summaariset asiat. Mikkelin kanslian tiedoksiantoyksikkö huolehtii 

koko käräjäoikeuden haastemiesten tiedoksiannoista ja muista laamannin määräämistä tehtävistä. 

Yksikössä on haastemiesten esimies sekä haastemiehiä. Mikkelin kanslian II osastolla sijaitsee myös 

käräjäoikeuden maaoikeusyksikkö. Maaoikeusyksikkö käsittelee tuomiopiirin maaoikeusasiat. Yksikössä on 

maaoikeusasioiden vastuutuomarina toimiva käräjätuomari ja maaoikeusinsinööri. Maaoikeusasioita 

käsittelemään on lisäksi määrätty yksi Mikkelin kanslian käräjätuomareista. 

 

Savonlinnan kanslian osasto käsittelee pääsääntöisesti laamannin määräämän alueen lainkäyttöasiat (kuten 

Mikkelin I osasto), kansliahenkilöstön ratkaisuvaltaan kuuluvat hakemusasiat sekä käräjänotaareille 
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jaettavat hakemusasiat ja riitautuneet summaariset asiat. Osasto huolehtii kansliansa asiakaspalveluista ja 

arkistosta. 

 

Toimitilat 
 

Etelä-Savon käräjäoikeudella on kansliat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Pieksämäellä on istuntopaikka. Etelä-

Savon käräjäoikeuden henkilökunnasta 35 virkamiestä työskentelee Mikkelissä ja Savonlinnassa 13. 

Pieksämäellä on pysyvästi yksi haastemies. Käräjäoikeuden toimitilat sijaitsevat Mikkelissä ja Savonlinnassa 

valtion virastotaloissa, Pieksämäellä poliisi- ja oikeustalossa. Mikkelin kanslialla on vuokrattua tilaa 

virastotalossa kahdessa kerroksessa yhteismäärältään 2136,6 neliömetriä. Savonlinnan kansliassa 

vuokrattua tilaa on 1000 neliömetriä ja Pieksämäen istuntopaikalla 416,1 neliömetriä. 

 

Turvatarkastukset 
 

Etelä-Savon käräjäoikeudessa suoritetaan turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetussa laissa 

(1121/1999) säädettyjä turvatarkastuksia. Turvatarkastajat suorittavat turvatarkastuksen kaikille Mikkelin 

kanslian pääsisäänkäynnin kautta käräjäoikeuden tiloihin saapuville henkilöille sekä Savonlinnan kansliassa 

ja Pieksämäen istuntopaikalla istuntoihin saapuville henkilöille. Virastossa suoritetaan myös ulkopuolisten 

videokuulemisia, jolloin virasto hoitaa turvatarkastajat paikalle ja tarkastukset suoritetaan normaalisti.  

Turvatarkastuksia ohjaa ja valvoo käräjäoikeuden laamanni, joka voi tarvittaessa antaa myös 

erityismääräyksiä ja ohjeita. 

 

 

Lainkäyttötoiminta ja tuloksellisuus 
 

Rikosoikeudellisia asioita saapui käräjäoikeuteen 1688 kappaletta, joka vastasi vuoden 2016 lukemaa 

(1678). Suurin osa saapuneista oli rikosasioita (1418), pienen osan kokonaisuudesta muodostivat muut 

rikosoikeudelliset asiat (116) sekä pakkokeinot (154). Tavoitteesta ratkaista yhtä monta asiaa kuin asioita 

saapuu, jäätiin hieman ratkaisemalla 1537 asiaa. Myös kokonaiskäsittelyajoissa jäätiin hieman vuoden 2016 

tuloksesta, käsittelyajan ollessa oli keskimäärin 4,1kk. 

 

Käräjäoikeudessa vireille tulevien siviiliasioiden määrä on vuoteen 2016 verrattuna ollut huomattavasti 

suurempi. Vuonna 2016 siviiliasioita saapui käräjäoikeuteen 10976, vuonna 2017 saapuneiden 

siviiliasioiden määrä on ollut 12375. Suurimpana tekijänä saapuneiden siviiliasioiden juttumäärän kasvuun 

ovat olleet summaariset asiat, joita on tullut käräjäoikeuteen 1533 enemmän kuin edellisenä vuotena. 

Ratkaistujen asioiden määrä on pysynyt vuoden 2016 tasolla. Laajojen riita-asioiden käsittelyaika on 

vuonna 2017 ollut keskimäärin 9,2 kk ja summaaristen asioiden käsittelyaika 3,5kk. 

Maaoikeusasioita tuli vireille 51 vuonna 2017, kun taas 2016 maaoikeusasioita tuli vireille 47. 

Insolvenssiasioiden määrä on vuonna 2017 ollut 154 kappaletta. Vuonna 2016 vastaava luku oli 161. 
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Asiamäärät 2017    

    

 Saapuneet Ratkaistut Vireillä 

Rikosoikeudell. Yht. 1688 1537 578 

Rikosasiat 1418 1297 530 

Muut rikosoikeudelliset asiat 116 98 27 

Pakkokeinoasiat 154 142 21 
    

Siviiliasiat yht. 12375 10570 4682 

Maaoikeusasiat 51 50 22 

Laaja riita-asia 182 194 146 

Turvaamistoimi 4 9 1 

Summaariset asiat 10731 8844 3958 

Hakemusasia, avioero 396 413 273 

Muut hakemusasiat 857 899 187 

Insolvenssiasiat 154 161 95 
    

Kaikkiaan 14063 12107 5260 

 

 

Haastemiesten tiedoksiannot 
 

Haastemiehet suorittivat yhteensä 10753 tiedoksiantoa. Rikoshaasteita tiedoksiannoista oli 2068 

kappaletta. Puhelintiedoksiantoja suoritettiin 6541, joka on 60,8 prosenttia kaikista annetuista 

tiedoksiannoista. Ajokilometrejä kertyi vuoden aikana noin 44000. 

 

Käräjäoikeuden antamat lausunnot 
 

Vuonna 2017 annettiin seuraavat lausunnot: 

Oikeusministeriön lausuntopyynnöt 

- Nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoaminen. (Nimityspäätöksiä koskevan 

valitusosoituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistio) 

- OM 6/41/2016. Summaaristen asioiden keskittämäinen. (Mietintöjä ja lausuntoja 12/2017) 

- OM 9/021/2016. Tuomioistuinviraston perustaminen. (Mietintöjä ja lausuntoja 23/2017) 

- OM 8/41/2015. Oikeusprosessin keventäminen. (Työryhmän mietintö 39/2017) 

- OM 31/41/2015. Lapsen huoltolain uudistaminen. (Työryhmän mietintö 47/2017)   

- Tuomioistuinten hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittäminen. (Työryhmän arviomuistio 

11/2017) 

 

Oikeusasiamiehen kanslia 

- Lausuntopyyntö esitutkinta- ja oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuuteen liittyvä kysymys.  
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Lakivaliokunnan lausumapyyntö 

- HE 270/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien 

muuttamisesta.  

 


