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Lukijalle 
 

Vuoden 2019 alussa voimaan tulevan käräjäoikeusverkostouudistuksen myötä Etelä-Savon käräjäoikeuden  

Savonlinnan sivukanslia lakkautetaan ja Savonlinnaan jää istuntopaikka.  Pieksämäellä toimiva istuntopaikka 

lakkautetaan ja Pieksämäen istunnot järjestetään jatkossa Mikkelin kansliassa. 

Etelä-Savon käräjäoikeudessa ryhdyttiin heti vuoden 2018 alusta lukien toimenpiteisiin, jotta 

verkostouudistukseen liittyvät toimenpiteet olisivat toimeenpantavissa heti vuoden 2019 alusta lukien.  

Uudistustyö toteutettiin virastossa 02.08.201 7 vahvistetun yhdistymisstrategian mukaisesti.  

Yhdistymisen toteuttamista ohjasi käräjäoikeuden tehtävä; lainkäyttöpalveluiden tehokas ja laadukas 

tuottaminen asiakaslähtöisyys huomioiden. Yhdistyminen toteutettiin oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 

kohtelun, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita ja henkilökunnan kuulemista, osallistumista ja 

jaksamista kunnioittaen. Yhdistyminen toteutettiin yhteisesti siten, että kaikilla oli mahdollisuus osallistua 

työhön ja vaikuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseen. Käräjäoikeudessa toimi 

työryhmät lainkäyttöä ja sen järjestämistä varten, toimitilatyöryhmä, tiedoksiantotyöryhmä sekä työryhmät 

arkistointia ja kanslian/kirjaamon työskentelyä varten.  Viraston johto mukaan lukien lähiesimiehet mukaan 

lukien vastasi käräjäoikeuden johtamisen ja hallinnon suunnittelusta. Työryhmäraporttien valmistuttua 

keväällä 2018 käräjäoikeudessa päästiin tekemään konkreettisia ratkaisuja. Tulevaa organisaatiota koskevat 

ratkaisut saatiinkin valmiiksi hyvissä ajoin syksyn 2018 aikana.   

Pieksämäen istuntopaikalla pidettiin viimeinen suullinen käsittely syyskuussa 2018.  Savonlinnassa 

asiakaspalvelu lopetettiin joulukuun puolessa välissä ja Savonlinnan kanslian henkilökunta muutti 

18.12.2018 Mikkeliin. Syksyn aikana huolehdittiin sekä Pieksämäen istuntopaikan että Savonlinnan kanslian 

kalusteiden hävittämisestä/siirtämisestä Mikkeliin.  

Suuri ponnistus oli Savonlinnan kanslian arkiston siirtokuntoon saattaminen. Arkistot siirrettiin marraskuun 

lopulla siten, että käräjäoikeuden aikainen materiaali siirtyi Mikkeliin käräjäoikeuden tiloihin ja 

raastuvanoikeuksien ja tuomiokuntien materiaalit Kansallisarkistoon.  

Henkilökunnan työhyvinvointia muutoksessa tukeakseen virasto toteutti Valtiokonttorin Kaiku-työelämän 

kehittämisrahan turvin tilaisuuksia koko henkilökunnalle, esimiehille, kanslioittain sekä 

henkilöstöryhmittäin.  Koulutuspäivät toteutettiin ulkopuolisten asiantuntijoiden johdolla ja ohjauksessa. 

Hankkeelle haettiin jatkoa vuodelle 2019. 

Vuoden 2018 aikana toteutettiin käräjäoikeuden Mikkelin kanslian 1. kerroksen toimitiloissa uudistus- ja 

kunnostustöitä. Uudistustöistä tarkemmin toimintakertomuksen sivuilla 9 ja 10.  Uudistus- ja kunnostustyöt 

jatkuvat vuonna 2019 Savonlinnan istuntopaikalla ja Mikkelin kanslian 1 kerroksen tiloissa.  

Käräjäoikeuteen käsiteltäväksi saapuneiden ja ratkaisujen määrissä ei vuoteen 2017 verrattuna tapahtunut 

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

Vuosi 2018 oli käräjäoikeudessa työntäyteinen. Lainkäyttötyön ohella koko henkilökunta osallistui 

uudistuksen suunnitteluun, toteuttamiseen toimeenpanemiseen.  Ilman kaikkien työpanosta ja venymistä 

muutoksen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista. 

 Parhaimmat kiitokset käräjäoikeuden henkilökunnalle vuodesta 2018.  

 

Marja Virtanen 

laamanni 



4 
 

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 31.12.2018 yhteensä 58 843.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 toimi myös merioikeutena vuoden 2018 loppuun saakka. Merioikeuden 

tuomiopiiri käsitti koko Itä-Suomen hovioikeuden tuomiopiirin. 1.1.2019 lukien merioikeus asioiden 

käsittely siirtyy Helsingin käräjäoikeuteen.ä-Suomen hovioikeuspiiri. 

Käräjäoikeudella on kansliat Mikkelissä ja Savonlinnassa sekä istuntopaikka Pieksämäellä. 

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

Henkilökunta 
 

Etelä-Savon käräjäoikeudessa on 49 vakinaista virkaa, joista kaksi käräjäsihteerin virkaa on ollut täytettyinä 

määräaikaisesti vuoden 2018 aikana. Savonlinnan kanslianhoitajan virkaa on täytetty käräjäsihteerin Y9 

palkkaluokassa myös määräaikaisena. Virkarakenne on seuraava: 

• 1 laamanni 

• 11 käräjätuomaria 

• 1 maaoikeusinsinööri 

• 5 käräjänotaaria 

• 1 hallintosihteeri 

• 24 käräjäsihteeriä 

• 6 haastemiestä 

Vuoden aikana eläköityi kaksi pitkäaikaista viraston työntekijää. Maaoikeusinsinööri jäi eläkkeelle 1.3.2018. 

Virka saatiin täyttää määräaikaisesti vuoden 2018 loppuun. Käräjäsihteerien lähiesimies Mikkelin kansliasta 

jäi eläkkeelle 1.2. Hänen tehtävänsä täytettiin viraston sisältä ja samalla lähiesimiehen tehtävä muutettiin 

määräaikaisesti enintään 3 vuoden määräajaksi kerrallaan täytettäväksi tehtäväksi.  Muita eläköitymisiä ei 

vuoden aikana tapahtunut.  

 

Henkilöstön ikärakenne 31.12.2018 

  Naiset   Miehet   Yht. 

  lkm % lkm % lkm 

Yhteensä 30 61,2 % 19 38,8 49 

            

20-24 0   0   0 

25-29 2 4 % 1 2,0 % 3 

30-34 3 6,1 % 6 12,2 % 7 

35-39 2 4,1 % 1 2,0 % 4 

40-44 4 8,2 % 2 4,1 % 6 

45-49 4 8,2 % 3 6,1 % 6 

50-54 8 16,3 % 1 2,0 % 11 

55-59 3 6,1 % 3 6,1 % 5 

60- 4 8,2 % 2 4,1 % 7 

 

 

Lautamiehet 

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

kuuluvista 14 kunnasta ja kaupungista seuraavasti: 

• Enonkoski 2 

• Heinävesi 2 
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• 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 2018 aikana ollut Mikkelissä 65, Savonlinnassa 50 ja Pieksämäellä 7. 

Istunnot Pieksämäellä istuntopaikalla lopetettiin syyskuun lopussa 2018. Näin varmistettiin, että 

Pieksämäen istuntopaikan tilat ehditään tyhjentää vuoden loppuun mennessä. Pieksämäen alueen 

lautamiehet kävivät lokakuun 2019 alusta lukien istunnoissa Mikkelissä. 

 

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 2018 olleet 3 513 000 euroa, vuonna 2017 vastaava luku oli 

3 287 000 euroa. Korotus toimintamenoissa on johtunut siitä, että käräjäoikeuden Mikkelin kansliassa on 

toteutettu remontteja ja remontit on maksettu kertasuorituksena vuonna 2018.   

Vuoden 2018 toimintamenoista henkilöstömenoja oli 63,8 %, vuokria 24,9 % ja loput 11,3 % muita menoja.  

 

Organisaatio 
 

Käräjäoikeus on päällikkövirasto. Käräjäoikeuden päälliköstä käytetään virkanimikettä laamanni. 

Käräjäoikeuden toiminnan suunnittelusta sekä tulostavoitteiden toteutumisesta 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. 
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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 

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. 

Mikkelin kansliaan valmistui vuoden 2018 aikana kaksi uutta salia. Toinen saleista toimii pääasiassa 

tuomioistuinsovittelu- ja neuvottelutilana (Sali 6) ja toinen valmistelu- ja pääkäsittelysalina (Sali 5). 

Molemmat uudet salit varustettiin uudella tekniikalla sähköisten oikeudenkäyntien mahdollistamiseksi. 

Molemmissa saleissa on myös kiinteät videolaitteet.  Lisäksi käräjäoikeuden valmistelusalina käytetty salin 

nro 4 remontoitiin ja tekniikan osalta varusteltiin uuden konseptin mukaisesti.  Käräjäoikeuteen valmistui 

myös pelkäävän todistajan tila. Pelkäävän todistajan tilaa käytetään paljon mm ulkopuolisiin 

videokuulemisiin.  
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Samalla asianajajien odotustila ja istuntosaliaula saivat uuden ilmeen ja syyttäjille valmistui pieni oma 

erillinen odotustila käräjäoikeuden lautamiesten huoneeseen. Käräjäoikeuden tiloihin valmistui myös kaksi 

pientä neuvottelutilaa käräjäoikeuden aulatiloihin. 

 

 



10 
 

 
 

 

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.   

Turvatarkastustoimintaa ohjaa ja valvoo käräjäoikeuden laamanni. Laamanni voi tarvittaessa antaa myös 

erityismääräyksiä ja ohjeita. 

 

Lainkäyttötoiminta ja tuloksellisuus 
 

Rikosoikeudellisia asioita saapui käräjäoikeuteen 1635 kappaletta, joka oli hieman vähemmän kuin vuonna 

2017 (1688). Suurin osa saapuneista asioista oli rikosasioita 1456, josta määrästä muita rikosoikeudellisia 

asioita oli 102 sekä pakkokeinoasioita 77. Tavoitteesta ratkaista yhtä monta asiaa kuin asioita saapuu, 

jäätiin hieman, ratkaisemalla 1565 asiaa. Myös kokonaiskäsittelyajassa jäätiin hieman vuoden 2017 

tuloksesta, käsittelyajan ollessa rikosasioissa keskimäärin 4,6 kk. 
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Käräjäoikeudessa vireille tulleiden siviiliasioiden määrä oli vuoteen 2017 verrattuna hieman suurempi. 

Vuonna 2017 siviiliasioita saapui käräjäoikeuteen 12375. Vuonna 2018 saapuneiden siviiliasioiden määrä oli 

12556. Saapuneiden riita-asioiden määrä kuitenkin vähentyi vuoden 2017 määrästä 30 jutulla määrän 

ollessa vuonna 2018 151 saapunutta asiaa. Siviiliasioita saatiin kuitenkin ratkaistua enemmän kuin vuonna 

2017.  Laajojen riita-asioiden käsittelyaika oli vuonna 2018 keskimäärin 11,1 kk ja summaaristen 

asioiden käsittelyaika 4,3 kk.  

Maaoikeusasioita tuli vireille 50 vuonna 2018, kun taas 2017 maaoikeusasioita tuli vireille 51. 

Saapuneiden insolvenssiasioiden määrä oli 230 kappaletta. Vuonna 2017 vastaava luku oli 154. 

 

Asiamäärät 2018     

    

 Saapuneet Ratkaistut Vireillä 

Rikosoikeudell. Yht. 1635 1565 635 

Rikosasiat 1456 1393 593 

Muut rikosoikeudelliset asiat 102 103 26 

Pakkokeinoasiat 77 69 16 
    

Siviiliasiat yht. 12556 12375 4865 

Maaoikeusasiat 50 46 2225 

Laaja riita-asia 151 158 137 

Turvaamistoimi 2 3 0 

Summaariset asiat 10896 10786 4070 

Hakemusasia, avioero 396391 395 270 

Muut hakemusasiat 836 823 187200 

Insolvenssiasiat 230 164 163 
    

Kaikkiaan 14191 13940 5500 

 

Haastemiesten tiedoksiannot 
 

Etelä-Savon käräjäoikeudessa on kuusi haastemiestä. Haastemiehistä kaksi on sijoittunut Savonlinnaan, yksi 

Pieksämäelle ja loput 3 Mikkeliin. Tuomiopiiri on haastemiehille haastava suurien järvialueiden johdosta. 

Esimerkiksi tiedoksiantomatka Heinävedelle vie haastemieheltä koko päivän.  

Haastemiehet suorittivat yhteensä 11707 tiedoksiantoa. Rikoshaasteita tiedoksiannoista oli 1231 

kappaletta. Puhelintiedoksiantoja suoritettiin 6641, joka on 56,7 % prosenttia kaikista annetuista 

tiedoksiannoista. Ajokilometrejä kertyi vuoden aikana noin 46 197. Määrä oli edellisvuotta suurempi. 
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Käräjäoikeuden antamat lausunnot 
 

Vuonna 2018 annettiin seuraavat lausunnot: 

 

Oikeusministeriön lausuntopyynnöt 

Selvitys arvonleikkaussäännösten poistamisen vaikutuksista VN/882/2018 

Tuomioistuinvirasto OM 20/021/2017 

Maaoikeusasioiden käsittelyn järjestäminen käräjäoikeuksissa VN3633/2018 

 

 

Kansallisarkiston lausuntopyyntö 

Valtionhallinnon analogisten asiakirjojen digitaaliseen muotoon muuttaminen ja siirtäminen 

Kansallisarkistoon / kannanotto massadigitoinnin tiekarttaan sekä siirto-oppaaseen 

 

Lausuntopyynnöt, joihin ei annettu lausuntoa 

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 

muuttamisesta OM/5/41/2017 

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä 

laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta VM/1143/03.01.00/2018 

 


