
 

Tervetuloa Helsingin käräjäoikeuteen! 

 

Helsingin käräjäoikeuden istunnot ovat avoinna kaikille niistä kiinnostuneille.  

 

Sisäänkäynti käräjäoikeuteen on sisäpihan puolelta. Vieraat tulevat sisään turvatarkastuksen kautta. 

Etenkin metalliesineet on hyvä jättää laukuista ja taskuista pois. Turvatarkastusta varten on myös hyvä 

varata aikaa, koska tarkastuksessa saattaa olla varsinkin aamuisin ruuhkaa.  

Päivän istunnot ovat nähtävillä jokaisessa istuntosalikerroksessa olevilta yleisönohjausnäytöiltä sekä 

käräjäoikeuden aulan isolta juttulistanäytöltä. Suositeltavaa on, että ryhmät tulisivat seuraamaan 

rikosistuntoa. Riitaistunnot ovat usein pienissä saleissa ja niihin liittyy usein useitakin valmisteluistuntoja 

ennen pääkäsittelyä.  

Istuntosaliin voi mennä sisään, kun istunto on kuulutettu alkavaksi. Asianosaiset menevät saliin ennen 

vierailijoita. Vierailijat asettuvat istumaan salin takaseinustalla oleville tuoleille. Salit ovat eri kokoisia ja 

vierailijoita voidaan ottaa saliin noin 5-15. Ryhmien tulee siten varautua jakautumaan useampaan saliin. 

Istunnon puheenjohtaja ohjaa vierailijoita ja voi poistaa tarvittaessa liian yleisön, jos tungosta on syntynyt. 

Lehterisaliin nro 209 mahtuu vieraita poikkeuksellisen suuri määrä, noin 30.  

Pääsääntöisesti istunnot ovat julkisia. Joissain tapauksissa kuitenkin asianosasisen yksityisyyttä halutaan 

suojata ja osa tai koko käsittely voidaan pitää salassa. 

Puhelimet tulee pitää istunnon aikana suljettuina tai lentotilassa. Istunnolle on annettava rauha ja 

keskustelu ja muu häiriön aiheuttaminen on kielletty. Istuntojen kuvaaminen ja äänittäminen on niin ikään 

kielletty. Saliin tulemista tai sieltä poistumista kesken istunnon tulee välttää.    

Tuomioistuinten toiminnasta löydät lisätietoa alta ja Oikeus.fi-sivuilta. Tarkempaa tietoa rikosasian 

käsittelyn kulusta löydät myös alta hallinnonalan verkkosivuilta:    

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/paakasittely.html  

 

Pääkäsittelyn kulku rikosistunnossa 

1) Syyttäjä ja asianomistaja esittävät vaatimuksensa ja niiden perusteet 

2) Vastaaja ilmoittaa kantansa lyhyesti esitettyihin vaatimuksiin 

3) Syyttäjä ja asianomistaja perustelevat tarkemmin kantansa (asiaesittely) 

4) Vastaajalle varataan tilaisuus lausua vastapuolen perustelujen johdosta 

5) Kuullaan asianomistajaa ja vastaajaa todistelutarkoituksessa ja otetaan vastaan muu todistelu 

6) Asianosaiset esittävät loppulausuntonsa ja siinä tarvittaessa käsityksensä vastaajan syyllisyydestä ja 

rikoksen seuraamuksesta 

 

 

Käräjäoikeuden toiminta 

 

Helsingin käräjäoikeus on suurin Suomen käräjäoikeuksista. Käräjäoikeuksien määrää vähennettiin vuoden 

2019 alussa seitsemällä ja niitä on tällä hetkellä 20. Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiirinä on Helsingin 

kaupunki. Tämän lisäksi tietyt kansainväliset asiat, kuten kansainväliset perheoikeudelliset asiat, käsitellään 

Helsingin käräjäoikeudessa. 

 

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/paakasittely.html


 

Käräjäoikeuksissa käsitellään riita- ja rikosasioita. Helsingin käräjäoikeus jakautuu kahteen riitaosastoon ja 

kahteen rikososastoon. Tämän lisäksi käräjäoikeudessa toimii hallinto-osasto, joka vastaa muun muassa 

asiakaspalvelusta, henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä viestinnästä. Käräjäoikeuden johtajana toimii 

laamanni, jolla on apunaan osastojen johtajista, hallintojohtajasta ja haastemiesten esimiehestä koostuva 

johtoryhmä. 

 

Helsingin käräjäoikeudessa työskentelee noin 350 henkilöä, joista vajaa 100 on käräjätuomareita. Tuomarit 

tekevät päätöksiä lainkäyttöasioissa. Pienempiä juttuja käsittelee yleensä vain yksi tuomari, mutta 

monimutkaisemmissa tapauksissa saattaa olla kolme tuomaria. Suomessa on lisäksi lautamiehiä, 

maallikkotuomareita, jotka osallistuvat rikosasioiden ratkaisemiseen yhdessä tuomarin kanssa. Yleisimmin 

asiaa käsittelee kaksi lautamiestä ja yksi tuomari, joilla on kaikilla yhtä suuri sananvalta tapauksen tuomion 

suhteen. Tuomarien apuna työskentelee käräjäsihteereitä, jotka vastaavat käsittelyn käytännön 

järjestelyistä.  

 

Käräjäoikeuden haastemiehiä on noin 50 ja he vastaavat osapuolten ja todistajien kutsumisesta 

oikeuskäsittelyihin. Joskus haasteet viedään kotiovelle, mutta usein yhteydenpitoa hoidetaan myös 

puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Helsingin käräjäoikeus käsittelee vuosittain yli 75 000 asiaa, eniten koko Suomessa. Niistä suurin osa on 

summaarisia asioita, eli riidattomia velkomusasioita. Tällainen voi esimerkiksi olla maksukyvyttömyyden 

vuoksi maksamattomaksi jäänyt lasku, eikä niiden käsittely vie kovin paljon aikaa. Rikosasioita käsitellään 

noin 9 000 vuodessa. Koska Helsinki on Suomen suurin kaupunki, monet maan suurimmista rikosvyyhdeistä 

käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Merkittävä työmäärä aiheutuu myös laajoista riita-asioista, sillä 

isolla osalla Suomessa toimivista yhtiöistä on pääkonttorinsa Helsingissä. Monimutkainen riitajuttu saattaa 

työllistää tuomaria jopa parin vuoden ajan. Vertailun vuoksi: yksinkertaisia rikosjuttuja voi sama tuomari 

käsitellä jopa yli kymmenen saman päivän aikana. 

 

Kaikki käräjäoikeuden istunnot ovat lähtökohtaisesti julkisia ja kuka tahansa voi tulla seuraamaan niitä. 

Päivän istunnot näkee käräjäoikeuden aulan ilmoitustaululta. Joskus istunnoissa käsitellään salaisia tai 

arkaluontoisia asioita, jolloin tuomari voi määrätä osan käsittelystä tai koko tapauksen salaiseksi. 

Käräjäoikeuden ratkaisut ovat kuitenkin julkisia, eli kun joku tuomitaan rikoksesta, tieto siitä on julkinen.  

 

Rikosasiassa paikalla on tuomarin lisäksi syyttäjä, jonka tehtävänä on näyttää, että vastaaja (eli syytetty) on 

syyllistynyt rikokseen. Jos rikos on kohdistunut johonkin tiettyyn henkilöön, myös asianomistaja on usein 

paikalla. Sekä syytetyllä että asianomistajalla on usein asianajaja paikalla. He huolehtivat päämiehensä 

eduista oikeudessa. Oikeudenkäynnissä saatetaan myös kuulla todistajia, jotka on kutsuttu paikalle. 

Todistajat eivät saa istua kuulemassa oikeudenkäyntiä ennen omaa puheenvuoroaan. 

 

Yksinkertaisemmissa asioissa tuomari yleensä julistaa tuomion saman päivän aikana lyhyen harkinnan 

jälkeen. Tällöin osapuolet ovat salissa kuulemassa tuomiota. Varsinkin monimutkaisemmissa tapauksissa 

tuomari tarvitsee enemmän aikaa tuomion kirjoittamiseen. Tällöin tuomio annetaan niin sanotusti 

kansliatuomiona, eli lähetetään osapuolille myöhemmin, esimerkiksi kahden viikon päästä. On jopa 

mahdollista, että tuomio annetaan useita kuukausia oikeuskäsittelyn jälkeen, mikäli tuomarit tarvitsevat 

aikaa kaiken näytön läpikäymistä ja arviointia varten.  

 

 

 



 

Oikeustalo 

 

Salmisaaressa sijaitseva Oikeustalo on valmistunut vuonna 1940. Väinö Vähäkallion suunnittelema 

rakennus toimi alun perin Alkon tislaamona, varastona ja pääkonttorina. Moni vanhempi ihminen tunteekin 

punatiilisen rakennuksen vanhana viinatehtaana.  

 

Helsingin käräjäoikeus aloitti toimintansa Salmisaaressa vuonna 2004. Talo remontoitiin sisältä uuteen 

uskoon arkkitehti Tuomo Siitosen johdolla. Ulkopuolelta Museoviraston suojelema talo näyttää samalta 

kuin aikaisemminkin, mutta tarkkasilmäinen voi huomata Lauttasaaren puoleiseen seinään lisätyt pienet 

ikkunaluukut – muuten työhuoneet olisivat jääneet liian pimeiksi.  

 

Alkon vanha tehdas soveltui varsin hyvin oikeustaloksi. Alemmat kerrokset ovat korkeita, joten isommat 

oikeussalit sopivat niihin hyvin. Ylemmissä kerroksissa on toimistoja. Keskellä yhdeksänkerroksista taloa on 

kuilu, jota pitkin valo pääsee rakennukseen. Lasiset seinät toimistoissa symboloivat suomalaisen 

oikeusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Sisäänkäynti oikeustaloon oli aikaisemmin Alkon lastauslaituri, josta 

pulloilla lastatut rekat lähtivät aikoinaan liikkeelle.  

 

Oikeustalossa toimivat käräjäoikeuden lisäksi myös syyttäjä, oikeusaputoimisto ja Helsingin hovioikeus sekä 

muutama yritys. Hovioikeus toimii vanhoissa Alkon pääkonttorin tiloissa, jotka on osin säilytetty 

alkuperäisessä 1940-luvun ulkoasussa. Rakennukseen on sijoitettu melko paljon taidetta valtion 

kokoelmista. Oikeustalossa on muun muassa suurin Kiasman ulkopuolinen kokoelma kyseisen museon 

taidetta.  

 

 


