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LAAMANNIN

KATSAUS
KÄRÄJÄOIKEUDEN toimintavuosi
2017 oli työntäyteinen ja yllätyksellinenkin. Riita-asioissa vuosi 2017 oli
kaksijakoinen. Laajoissa riita-asioissa
siirtymä aleni olennaisesti niin, että
toimintavuoden lopussa vireillä oli
enää reilu 1900 asiaa, kun vuoden alussa vireillä oli ollut lähes 700 enemmän.
Siirtymä 31.12. vastaa karkeasti noin
vuoden työmäärää. Siirtymä on edelleen suuri, mutta hallinnassa. Laajojen
riita-asioiden käsittelyn kehittäminen
ja tehostaminen oli toimintavuoden aikana yksi käräjäoikeuden painopistealueista. Työssä saavutettiin myönteisiä
tuloksia ja kehittämistyö jatkuu. Käräjäoikeus saavutti ratkaisutavoitteensa.
Erikseen on syytä mainita, että toimintavuoden aikana ratkaistiin yli 500 niin
sanottua puukartelliasiaa, joita oli vuoden lopussa vireillä enää vajaa 30.

Riidattomien velkomusasioiden kohdalla tapahtui toimintavuoden aikana
notkahdus. Saapuvien asioiden määrä
lisääntyi ja ylitti toimintavuonna reippaasti arvioidun. Asioiden käsittely
ruuhkautui, mihin vaikutti tapahtuneiden henkilöstömuutosten lisäksi osaltaan myös se, että asioiden käsittelyyn
ei voitu Sampo-osakkeiden kuoletusten
vuoksi alkuvuonna osoittaa tarvittavia
lisäresursseja.
Hakemusasioiden määrä lisääntyi toimintavuonna räjähdysmäisesti. Tämä
johtui siitä, että käräjäoikeuteen saapui tavanomaisten hakemusasioiden lisäksi marras–huhtikuussa noin
7 800 Sampo Oyj:n osakekirjojen kuolettamista koskevaa hakemusasiaa. Ne
kaikki käsiteltiin ja ratkaistiin toimintavuoden aikana. Tämä edellytti eri-

tyistoimenpiteitä, projektiorganisaation perustamista sekä ylimääräisiä henkilöstöresursseja.
Samaan aikaan myös muiden hakemusasioiden
määrä jatkoi tasaista kasvuaan. Vuoden lopussa
hakemusasioiden työtilanne oli tasapainossa ja
tavoitteiden mukainen.
Rikosasioissa saapuneiden asioiden määrä kasvoi
etenkin loppuvuonna merkittävästi syyttäjänviraston saamien lisäresurssien myötä. Lisäksi huomattavan laajat kolmen tuomarin kokoonpanossa käsiteltävät rikosasiat sitoivat toimintavuonna
edellisvuosien tapaan huomattavan osan rikososastojen resursseista. Käräjäoikeus jäi mainituista syistä jonkin verran tavoitteistaan, vaikka
keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa pysyi
tavoitteiden mukaisena.
Uusi tuomioistuinlaki astui voimaan vuoden
2017 alussa. Samaan aikaan aloitti toimintansa tuomarinkoulutuslautakunta. Se vastaa tuomioistuinten henkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös
käräjänotaarien keskitetty haku-, valinta- ja nimitysmenettely.
Henkilöstössä tapahtui toimintavuoden aikana
lukuisia muutoksia. Tuomarin viroista yli 10 pro-

senttia oli avoinna ja täytettävänä. Uutta kansliahenkilökuntaa rekrytoitiin myös vilkkaasti. Virkoihin oli runsaasti hakijoita, mikä osoittaa sen,
että Helsingin käräjäoikeus on haluttu työpaikka.
Käräjäoikeuden oma koulutustoiminta on ollut
vilkasta, laadukasta ja monipuolista. Erityismaininnan ansaitsee laaja kansliahenkilökunnan oikeudellinen koulutusohjelma, joka jatkuu keväällä
2018. Käräjäoikeus osallistuu aktiivisesti Helsingin hovioikeuden laatuhankkeisiin sekä tekee
koulutustoiminnassa hovioikeuden lisäksi yhteistyötä tuomarinkoulutuslautakunnan kanssa.
Osaamisen kehittämisessä painopistealueita ovat
edelleen henkilöstön digiosaamisen parantaminen, johtamiskoulutus sekä eri oikeuden aloja
koskeva täydennyskoulutus. Erityisesti digitalisaatio tulee olennaisesti muuttamaan käräjäoikeuden toimintaa. Sähköisten työvälineiden käytön osaaminen on jatkossa ensi arvoisen tärkeää
esimerkiksi Aipan asteittain tapahtuvan käyttöönoton myötä. Voidaankin puhua kulttuurin
muutoksesta, kun paperiaikakaudesta siirrytään
asteittain kohti sähköistä asioiden käsittelyä ja
arkistointia. Käräjäoikeudessa aloitettiinkin vuoden alussa Valtiokonttorin tukema laaja toiminnan kehittämishanke KUMU.

Tunnusomaista käräjäoikeuden työlle on sen
riippumattomuus ja puolueettomuus suhteessa
eri viranomaistahoihin ja oikeudenkäynnin osapuoliin. Mainitut lähtökohdat huomioon ottaen
käräjäoikeus on toimintavuonna jatkanut tiivistä
yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Se edistää
osaltaan prosessien sujuvuutta ja joutuisuutta sekä
parantaa käräjäoikeuden palvelua. Rikosprosessin kehittämistyöryhmä, jossa ovat edustettuina
käräjäoikeuden lisäksi muun muassa Helsingin
poliisilaitos ja Helsingin syyttäjänvirasto, on toimintavuonna kokoontunut useita kertoja. Työn
tuloksena muun muassa Rek-toimintaan on osoitettu lisää syyttäjäresursseja ja yksinkertaisten rikosasioiden kierto on nopeutunut ja tehostunut.
Helsingin mallin mukaista Rek-toimintaa ollaankin levittämässä koko maahan.
Velkajärjestelyasioissa siirryttiin toimintavuoden aikana yhteistyössä Helsingin kaupungin
velkaneuvonnan kanssa sähköiseen asioiden käsittelyyn. Tästä saadut kokemukset ovat myönteiset. Myös perheoikeudellisissa asioissa yhteistyö sosiaaliviranomaisten kanssa on ollut tiivistä
ja hedelmällistä.
Helsingin käräjäoikeuden toimintaympäristö on
vaativa. Käräjäoikeus pyrkii jatkuvasti eri tavoin

kehittämään toimintaansa. Vain siten käräjäoikeus voi tuottaa laadukkaita ratkaisuja sen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi tulevissa lainkäyttöasioissa. On erittäin tärkeätä pitää huolta myös
siitä, että prosessit ovat entistä sujuvampia ja että
käräjäoikeus voi tarjota oikeussuojaa sitä hakeville aikaisempaa nopeammin ja kustannustehokkaammin.
Helsingin käräjäoikeudessa on motivoitunut ja
osaava henkilökunta. Ilman sitä käräjäoikeus ei
voisi selviytyä sekä määrällisesti että laadullisesti vaativasta työstään. Työpaineiden keskellä
on hyvä muistaa, että elämä on käräjäoikeuden
ulkopuolella ja pitää hyvää huolta myös omasta
jaksamisesta.
Kiitän koko henkilökuntaa hyvästä ja ammattitaitoisesta työstä vuonna 2017.
Tuomas Nurmi
Laamanni

LAGMANNENS ÖVERSIKT
TINGSRÄTTENS verksamhetsår 2017
var arbetsfyllt och bjöd också på överraskningar. I fråga om tvistemål var
året tudelat. När det gällde omfattande
tvistemål sjönk antalet ärenden väsentligt, och i slutet av året var bara drygt
1 900 ärenden anhängiga, medan antalet i början av året varit närmare 700
fler. Antalet ärenden den 31 december
motsvarar enligt en grov uppskattning
cirka ett års arbete. Antalet är fortfarande högt, men hanterbart. Under
året var utvecklingen och effektiviseringen av behandlingen av omfattande
tvistemål ett av tingsrättens prioriterade områden. I arbetet uppnåddes positiva resultat och utvecklingsarbetet
fortsätter. Tingsrätten uppnådde sitt
mål för avgjorda ärenden. Det bör särskilt nämnas att tingsrätten under året
avgjorde mer än 500 så kallade virkes-

kartellärenden, av vilka bara knappt 30
var anhängiga i slutet av året.
Vad gäller ostridiga fordringsmål inföll
en svacka under året. Antalet inkommande ärenden ökade och översteg
rejält det uppskattade antalet. Antalet
obehandlade ärenden hopade sig, vilket orsakades dels av personalförändringar, dels också av att det på grund av
dödandet av aktier i Sampo i början av
året inte varit möjligt att anvisa behövliga tilläggsresurser.
Under året ökade mängden ansökningsärenden explosionsartat. Orsaken
var att tingsrätten mellan november
2016 och april 2017 utöver sedvanliga
ansökningsärenden fick ta emot cirka
7 800 ärenden som gällde dödande av
Sampo Abp:s aktiebrev. Alla ärenden

behandlades och avgjordes under året,
vilket krävde särskilda åtgärder, inrättande av en projektorganisation och
extra personalresurser. Samtidigt fortsatte också mängden övriga ansökningsärenden att öka i jämn takt. I slutet av
året var situationen i fråga om ansökningsärenden i balans och i överensstämmelse med målen.
Antalet inkomna brottmålsärenden
ökade märkbart i synnerhet mot slutet
av året till följd av att åklagarämbetet
tilldelats mer resurser. Liksom tidigare
år bands under året en betydande del
av brottmålsavdelningarnas resurser av
avsevärt omfattande brottmål som behandlades i en sammansättning av tre
domare. Av dessa orsaker uppnådde
tingsrätten inte sina mål fullt ut, trots att
den genomsnittliga handläggningstiden
för brottmål överensstämde med målen.
En ny domstolslag trädde i kraft i början av 2017. Samtidigt inledde en domarutbildningsnämnd sin verksamhet. Den ansvarar för fortbildningen
av personalen vid domstolarna. Till

nämndens uppgifter hör också att sköta det centraliserade ansöknings-, urvals- och utnämningsförfarandet för
tingsnotarier.
Under året skedde ett flertal förändringar i personalen. Av domartjänsterna
var mer än tio procent lediga och obesatta. Det pågick också en livlig rekrytering av ny kanslipersonal. Tjänsterna
lockade många sökande, vilket visar att
Helsingfors tingsrätt är en attraktiv arbetsplats.
Tingsrättens egen utbildningsverksamhet har varit livlig, mångsidig och av
hög kvalitet. Ett särskilt omnämnande
förtjänar ett omfattande rättsligt utbildningsprogram som riktar sig till
kanslipersonalen och som fortsätter
under våren 2018. Tingsrätten deltar
aktivt i Helsingfors hovrätts kvalitets
projekt och samarbetar inom utbildningen, förutom med hovrätten, också
med domarutbildningsnämnden.
Fokus när det gäller att höja kompetensen hos de anställda ligger fortfarande

på ökad digital kompetens, utbildning i ledarskap och kompletteringsutbildning på olika juridiska områden. Särskilt digitaliseringen kommer
att förändra tingsrättens verksamhet
på ett avgörande sätt. I fortsättningen
kommer det att vara av största vikt att
personalen kan använda elektroniska hjälpmedel, till exempel till följd av
det successiva införandet av Aipa. Man
kan de facto tala om en kulturomvandling, när vi från pappersåldern stegvis
övergår till elektronisk behandling och
arkivering av ärenden. I början av året
inleddes vid tingsrätten ett omfattande
projekt för utveckling av verksamheten,
KUMU, som stöds av Statskontoret.
Utmärkande för arbetet vid tingsrätten
är att det är oavhängigt och opartiskt i
förhållande till olika myndigheter och
rättegångsparter. Utifrån dessa förutsättningar har tingsrätten under året

fortsatt ett intensivt samarbete med olika intressenter. Detta bidrar i sin tur till
flexiblare och snabbare processer samt
förbättrar servicen vid tingsrätten. En
utvecklingsgrupp för brottsprocessen, med företrädare för tingsrätten
och för bland annat polisinrättningen
och åklagarämbetet i Helsingfors, har
sammanträtt flera gånger under året.
Arbetet har bland annat resulterat i att
förbehandlingen av brott har tilldelats
mer åklagarresurser, och behandlingen
av enkla brottmål har blivit snabbare
och effektivare. Förbehandlingen av
brott enligt Helsingforsmodellen håller
de facto på att sprida sig till hela landet.
I fråga om skuldsaneringsärenden
övergick man under året i samarbete
med Helsingfors stads skuldrådgivning
till elektronisk behandling av ärenden.
Erfarenheterna av detta är positiva.
Också i familjerättsliga ärenden har
samarbetet med sociala myndigheter
varit intensivt och givande.

Helsingfors tingsrätt är en krävande
miljö. Tingsrättens ambition är att kontinuerligt och på olika sätt utveckla sin
verksamhet. Bara på detta sätt kan tingsrätten leverera högkvalitativa lösningar som kan användas vid behandling
och avgöranden i kommande rättsskipningsmål. Det är också synnerligen viktigt att se till att processerna blir
smidigare och att tingsrätten snabbare
och mer kostnadseffektivt än tidigare
kan erbjuda rättsskydd för dem som
söker det.
Helsingfors tingsrätt har en motiverad och kompetent personal. Utan den
skulle tingsrätten inte klara av sitt i
såväl kvantitativt som kvalitativt hänseende krävande arbete. När stressen
slår till är det bra att komma ihåg att
livet pågår utanför tingsrätten och att
det är viktigt att ta väl hand också om
sig själv.

Jag vill tacka hela personalen för ett gott
och professionellt utfört arbete 2017.
Tuomas Nurmi
lagman

ORGANISAATIO JA

HENKILÖSTÖ
KÄRÄJÄOIKEUTTA johtaa laamanni, jonka tukena toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä.
Käräjäoikeus jakautuu neljään lainkäyttöosastoon sekä hallinto-osastoon.
Lainkäyttöasioita käsitellään kahdella
riitaosastolla ja kahdella rikososastola.
Hallinto-osasto tukee lainkäyttöosastojen toimintaa ja vastaa käräjäoikeuden sisäisestä henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä viraston yleishallinnosta.
Hallinto-osastoa johtaa hallintojohtaja
ja kutakin lainkäyttöosastoa osastojohtaja, joilla jokaisella on nimetty sijainen.
Vuoden 2017 alusta lähtien johtoryhmän kokoonpanoon on kuulunut
laamanni, hallintojohtaja ja lainkäyttöosastojen johtajat sekä uutena henkilönä kansliahenkilökunnan ja haastemiesten edustaja. Johtoryhmä voi
tarvittaessa kokoontua laajennettuna

siten, että myös osastonjohtajien sekä
kansliahenkilökunnan ja haastemiesten edustajan sijaiset osallistuvat kokoukseen. Johtoryhmässä käsitellään
käräjäoikeuden kokonaisjohtamiseen
ja -ohjaukseen liittyviä kysymyksiä ja
sovitaan yhteisistä toimintaperiaatteista tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana
20 kertaa.
Käräjäoikeudessa toimii aktiivinen yhteistyökomitea viraston ja henkilöstön
yhteistoimintaelimenä. Komitea käsittelee säännöllisesti viraston toimintaan
ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä
asioita, jotta henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa johtoryhmän käsittelemiin asioihin ja tulla kuulluksi jo
asioiden valmisteluvaiheessa. Yhteistyökomitea kokoontui vuoden toimintavuoden aikana 10 kertaa.

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN
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KÄRÄJÄOIKEUDEN viroissa työskenteli 31.12.2017 yhteensä 373 henkeä. Käräjätuomareiden määrä oli 98, joista kuusi
määräaikaista, kansliahenkilökunnan 200
ja haastemiesten 51. Käräjänotaarien virkoja käräjäoikeudessa oli toimintavuonna 18.
Kaupunginvaltuuston nimittämiä lautamiehiä Helsingissä on yhteensä 270.

Käräjäoikeuden henkilöstön keski-ikä oli 44
vuotta, mikä on yhä jonkin verran valtionhallinnon keskiarvoa matalampi. Eläkkeelle
jäi vuonna 2017 vain kuusi henkilöä, mutta
eläköitymisen odotetaan jatkuvan seuraavina vuosina runsaampana. Toisaalta alle
35-vuotiaiden työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvoi hieman vuoden 2017 aikana.

TYÖHYVINVOINTI

JA TYÖSUOJELU
HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN
nelivuotinen Työsuojelun toimintaohjelma tuli voimaan vuonna 2016.
Toimintaohjelmassa todetaan tuomioistuintyöskentelyn suurimpien haasteiden olevan työn fyysinen ja psykososiaalinen kuormitus. Digitalisaatio ja
uusien järjestelmien käyttöönotto lisäävät vaatimuksia työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi. Vuonna 2017
jatkettiin kaksoisnäyttöjen asentamista työpisteisiin. Seisaalleen työskentelemisen mahdollistavien sähköpöytien asentaminen jatkuu vielä vuoden
2018 puolella.
Vuoden 2017 VM-Baro -selvityksessä nousivat esiin muun muassa isojen
osastokokojen ja eri kerroksiin sijoittumisen vaikeudet, henkilöstön resurssit ja palkkaus sekä koulutus ja uudet
järjestelmät. Työtapojen yhtenäistämi-

nen ja tehokas tiedonkulku nousivat
myös esiin. Osastotasolle kaivattiin
avoimuutta ja koko talon tasolle tehokkaampaa tiedonvälitystä. Tuomarien ja käräjäsihteerien ammatillisten
asioiden verkostofoorumien katsottiin
olevan mahdollisia matalan kynnyksen
tilaisuuksia tiedonvälitykseen.
Käräjäoikeus on jatkanut edelleen henkilökunnan lounasruokailua tukemista lounaskompensaatiolla. Henkilöstö
on saanut myös valita työsuhde-etuina
liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai työmatkaseteleitä. Työntekijöillä on oikeus harrastaa viikoittain tunti liikuntaa työajalla. Työhyvinvointia tuettiin
myös muun muassa osallistumalla tuomioistuinten väliseen valtakunnalliseen jalkapalloturnaukseen, jonka järjestäjänä Helsingin käräjäoikeus tällä
kertaa toimi.

Vuonna 2017 käräjäoikeudessa tapahtui 18 työtapaturmaa, mikä on vain 60 prosenttia edellisvuoden määrästä. Aikaisempien vuosien tapaan suurin osa tapaturmista oli liukastumisia
työmatkalla. Sairauspoissaolojen osuus koko
käräjäoikeuden henkilöstön työajasta oli vuoden 2017 aikana 5,2 prosenttia. Käräjäoikeuden
työterveyshuollosta vastaa vuoteen 2019 asti voimassa olevan puitesopimuksen myötä Terveystalo. Halukkaille tarjottiin vuonna 2017 maksuton
influenssarokote.
TUOMIOISTUINTEN VALTAKUNNALLINEN JALKAPALLOTURNAUS
Helsingin käräjäoikeus järjesti syyskuussa tuomioistuinten valtakunnallisen jalkapalloturnauksen. Tapahtuma oli turnauksen seitsenvuotisen historian suurin – mukana oli 28 joukkuetta
oikeusministeriöstä ja yhteensä 33 eri tuomioistuimesta. Varovaistenkin arvioiden mukaan kentällä oli pelaamassa noin 350 pelaajaa ja koko turnaukseen eri tavoin osallistuneita oli jopa yli 500.
Helsingin käräjäoikeus osallistui turnaukseen
kahdella vahvalla joukkueella. Molemmat joukkueet esittivät pelissään erinomaisia otteita ja
niittivät mainetta stadionin viheriöillä.

Käräjäoikeuden kakkosjoukkue näytti vahvaa
osaamista ollen paras lohkokolmonen alkupelien
jälkeen. Jatkopeleissä joukkue kohtasi Kemi-Tornion käräjäoikeuden, Lapin käräjäoikeuden ja
Rovaniemen hovioikeuden väkevän Lappi Unitedin, joka selvisi ottelusta voittajana. Lappi United sijoittui lopulta pronssille voitettuaan Helsingin hovioikeuden.
Käräjäoikeuden ykkösjoukkue pelasi kaikki turnauksen seitsemän ottelua 12–1 maalierolla. Erityisen jännittävää seurattavaa oli puolivälierissä
oikeus tasaväkinen ottelu oikeusministeriötä
vastaan. Ministeriön joukkueen matka katkesi
tähän otteluun, ja joukkue päätyi jaetulle viidennelle sijalle yhdessä Keski-Suomen käräjäoikeuden kanssa.
Turnauksen finaalissa Helsingin käräjäoikeuden
ykkösjoukkue sai vastaansa hallitsevan mestarin
eli Pohjois-Savon käräjäoikeudella vahvistetun
Itä-Suomen hovioikeuden joukkueen. Ottelu
päättyi helsinkiläisten voitoksi tuloksella 1–0 ja
käräjäoikeuden ykkösjoukkue sai illalla kaulaansa kultaiset mitalit.

KOULUTUS
KÄRÄJÄOIKEUDEN
järjestämän
koulutuksen suunnittelusta vastaa koulutuksen suunnitteluryhmä yhdessä
käräjäoikeuden koulutussuunnittelijan
kanssa. Suunnitteluryhmään kuuluvat
edustajat kaikista henkilöstöryhmistä.
Koulutusten suunnitteluun osallistuvat
tarpeen mukaan käräjäoikeuden eri oikeudenalojen vastuutuomarit.
Merkittävä osuus koulutustilaisuuksista on käräjäoikeuden itse järjestämää.
Viime vuoden tapaan koulutuksia on
toteutettu siten, että kouluttajina toimivat käräjäoikeuden omat tuomarit.
Keskustelevuutta on pyritty edelleen
lisäämään. Käräjäoikeudessa on tuomareille määritelty vuosittaiseksi kouluttautumisvelvollisuudeksi 18 tuntia.
Tähän tavoitteeseen vuonna 2017 ylsi
84 % tuomareista. Useilla tuomareilla
minimimäärä ylittyy reilusti.
Aiempina vuosina kansliahenkilökunnalle on ollut vähemmän koulutusta
tarjolla verrattuna muihin henkilöstöryhmiin. Tilanteeseen saatiin kuitenkin
korjaus, kun käräjäoikeudessa käynnis-

tyi kansliahenkilökunnalle suunnattu
useita jaksoja sisältävä koulutusohjelma. Koulutuskokonaisuus sisältää
luentoja kattavasti kansliahenkilökunnan jokapäiväiseen työhön liittyvistä
asioista, kuten käsittelyn etenemisestä
eri asiaryhmissä, julkisuuslainsäädännöstä sekä kansainvälisistä asioista.
Kouluttajina ohjelmassa toimivat käräjäoikeuden omat asiantuntijat. Koulutus käynnistyi syyskuussa ja jatkuu
vuoden 2018 huhtikuuhun. Koulutus
kokonaisuudessaan tai sen osia tullaan
tarpeen mukaan toteuttamaan myös
myöhemmin.
Tuomioistuimissa
valmistaudutaan
digitaalisiin prosesseihin ja syksyllä
2017 käräjäoikeus liittyi niin sanottuun
VYVIin, eli valtion yhteiseen viestintäratkaisuun. Uusien sähköisten toimintatapojen ja järjestelmien käytön koulutus on ollut vilkasta vuonna 2017. Osan
ICT-koulutuksista on tarjonnut oikeusministeriö, mutta erityisesti VYVIin
liittyvästä koulutuksesta suuri osa on
Aikaisempien vuosien omien kouluttajien voimin.

KÄRÄJÄOIKEUDEN
VUOSI 2017 TILASTOINA

KÄRÄJÄOIKEUDESSA käsitellään
riita-, rikos- ja hakemusasioita. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään lisäksi
ainoana Suomessa tiettyjä kansainvälisiä asiaryhmiä, kuten kansainvälisiä
perheoikeudellisia asioita.
Helsingin käräjäoikeuden kannalta
keskeisiä tilastoja ovat saapuneiden,
ratkaistujen ja vireillä olevien asioiden määrät. Lisäksi käsittelyajat sekä
eri asioiden työmäärä ovat seurattavia
tilastoja. Käräjäoikeuden työmäärä perustuu ratkaistujen asiamäärien sekä
asian vaativuudelle ja menettelytavalle
annetun painokertoimen tuloon. Työmäärä kertoo näin ollen vuosittaisen
lainkäyttötyön summan, joissa asioita
painotetaan niiden vaatimalla työpa-

noksella. Painotetun suoritteen avulla
laskettuna sekä käräjäoikeuden taloudellisuus että tuottavuus laskivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Tuottavuus, eli painotettu suorite suhteessa
henkilötyövuosiin, oli kuitenkin tavoitetta suurempi.
Helsingin käräjäoikeuteen saapui
vuonna 2017 lähes 77 000 asiaa, mikä
on yli 5 500 enemmän kuin edellisvuonna. Ratkaisuja annettiin vajaat
73 000. Helsingin käräjäoikeudessa
käsitellään huomattava määrä laajoja
riita-asioita, ja rikosasioiden suullisen
menettelyn osuus on lähes 85 prosenttia. Muun muassa asioiden vaativuudesta johtuen käsittelyajat muuhun
maahan verrattuna ovat pitkiä. Kärä-

jäoikeudet on resursoitu tuomiopiirin
asukasluvun mukaan, mutta suhteessa
huomattavasti suurempi osa Suomen
laajoista riita-asioista tulee Helsingin
käräjäoikeuden käsittelyyn.
Vuonna 2017 käräjäoikeutta työllistivät edellisvuosien tapaan eniten rikosasiat ja laajat riita-asiat, joiden osuus
työmäärästä kuitenkin laski huomattavasti, lähes 15 prosenttiyksikköä. Hakemusasioiden työmäärä nousi lähes
kaksinkertaiseksi vuoteen 2016 nähden. Suurin syy tälle oli Sampo-osakkeiden kuolettaminen. Vahvennettujen
kokoonpanojen työmäärä kasvoi yli
kaksinkertaiseksi vuoden 2016 tasosta,
kun taas yli kahdeksan tunnin pääkäsittelyjaksot vähenivät hieman.
Käsittelyajoissa summaaristen suhteen
päästiin hieman tavoitetta parempaan
tulokseen. Sekä rikosasioissa että velkajärjestelyissä käsittelyajat lyhenivät
vuoteen 2016 nähden, mutta tavoiteaikoihin ei aivan päästy. Laajojen riita-ai-

kojen käsittelyajat puolestaan kasvoivat
selvästi. Tällä saralla jäätiin huomattavan kauas tavoiteajasta. Laajojen riita-asioiden ratkaisumäärä jäi noin 15
prosenttia tavoitteesta, vaikka niitä ratkaistiin selvästi saapuneita enemmän.
Helsingin käräjäoikeus jäi ratkaisutavoitteestaan kaikissa neljässä asiatyypissä. Ero oli suhteessa pienin summaarisissa asioissa ja laajoissa riita-asioissa.
Rikosasioista tavoitteesta jäi toteutumatta yli viidennes ja velkajärjestelyasioista yli neljännes.
Noin 1 400 Helsingin käräjäoikeuden
ratkaisusta valitettiin vuoden 2017 aikana hovioikeuteen, mikä on yli 200
vähemmän kuin edellisvuonna. Näistä
vajaa kolmannes ei saanut jatkokäsittelylupaa ja 23 % tapauksissa tuomio
pysyi täysin muuttumattomana. Tarkemmin käräjäoikeuden vuoteen voi
tutustua ohjeisten tilastojen avulla.

SAMPO-OSAKKEIDEN
KUOLETTAMINEN
Eräs Helsingin käräjäoikeutta merkittävästi työllistänyt operaatio oli Sammon
osakkeiden kuolettaminen. Sampo-konserni päätti mitätöidä paperiset osakkeet,
joita ei oltu ennen huhtikuussa 2017 pidettävää yhtiökokousta siirretty arvoosuustilille. Yhden vanhan paperiosakkeen arvo oli vuodenvaihteessa reilut 900
euroa. Kadonneiden paperiosakkeiden
kuolettaminen tuli saattaa vireille Helsingin
käräjäoikeudessa ennen huhtikuussa 2017
pidettävää yhtiökokousta, minkä jälkeen
osakkeenomistajan tuli huolehtia osakkeen
siirtämisestä arvo-osuustilille pankissa.
Normaalisti käräjäoikeuteen tulee päivittäin alle parikymmentä hakemusasiaa,
mutta enimmillään Sammon osakekirjojen kuolettamishakemuksia tuli päivässä
jopa 500. Yhteensä Sammon osakkeita
kuoletettiin marraskuusta 2016 alkaen
7 800, eli yli 7 miljoonan euron edestä. Vertailun vuoksi: yleensä käräjäoikeus käsittelee vuosittain noin 3 400 hakemusasiaa.

Aluksi osakkeiden kuolettaminen jaettiin eri käsittelijöille, mutta helmikuussa
2017 Helsingin käräjäoikeus sai oikeusministeriöltä lisämäärärahoituksen viiden
käräjätuomarin ja kuuden käräjäsihteerin
Sampo-työryhmää varten. Ryhmän toiminnasta vastasivat käräjätuomari Marko
Lepistö ja vastuusihteerinä käräjäsihteeri
Tuija Kannisto.
Käräjäoikeuden kannalta operaatio oli
ennemmin logistinen kuin juridinen.
Myös hakemusten laskuttaminen oli työryhmän vastuulla. Kuolettamishakemuksia tuli lopulta vielä yhtiökokouspäivän aamuna, mutta ainoastaan kaksi hakemusta
saapui käräjäoikeuteen myöhässä.

TILASTOT

Vuoden 2017 toteutunut työmäärä
Arbetsmängd / Workload

Asiamäärät
Ärendeantal
Number of cases

Saapuneet
Inkommande
Incoming

Ratkaistut
Avgjorda
Decided

Vireillä 31.12.2017
Anhängiga 31.12.2016
Pending 31.12.2016

8 023

7 365

4 570

558

526

120

2 476

2 143

1 200

Rikosasiat / Brottmål / Criminal matters
Muut rikosoikeudelliset asiat / Andra straffrättsärenden /
Other criminal law matters
Pakkokeinoasiat / Tvångmedelsärenden / Coercive matters
Sakonmuuntoasiat / Förvandlingsstraff för böter / Fine conversion orders

1 857

1 855

1 624

Laajat riita-asiat / Omfattande tvistemål / Large-scale civic matters
Erilliset turvaamistoimet / Säkringsåtgärder / Preliminary injunction
Summaariset asiat / Summariska ärenden / Summary proceedings
Avioeroasiat / Skilsmässa / Divorce
Muut hakemusasiat / Andra ansökningsärenden / Other petitionary matters
Velkajärjestelyasiat / Skuldsaneringsärenden / Arrengements of debts
Yrityssaneerausasiat / Företagsrekonstruktion / Debt restructuring
Konkurssiasiat / Konkurs / Bankruptcy
Ulosottoasiat / Utmätning / Distraint

1 693
33
52 567
2 475
6 154
286
57
366
157

2 396
55
43 975
2 351
11 121
289
56
418
178

1 912
5
22 102
1 654
806
121
31
292
48

Yhteensä / tillsammans / together

76 702

72 728

34 485

Käsittelyajat
Handläggningstider
Processing times
(kuukautta / månader / months)

Toteutunut 2016
Tavoite 2017
Toteutunut 2017

Käsittelyajat
Handläggningstider
Processing times
(kuukautta / månader / months)

Rikosasiat
Brottmål
Criminal matters

Laajat riita-asiat
Omfattande tvistemål
Large-scale civil matters

7,4
6
7,2

20,1
13,3
27,9

Summaariset
Summariska ärenden
Summary proceedings

Velkajärjestelyt
Skuldsaneringsärenden
Arrangements of debts

4,7
4,8
4,4

5,4
5
5,2

6

7,2

Rikosasiat

Toteutunut 2016
Tavoite 2017
Toteutunut 2017

Toteutunut

Tavoite

13,3

27,9

Laajat riita-asiat

4,8

4,4

Summaariset

5

5,2

Velkajärjestelyt

laajat riita-asiat / Omfattande tvistemål / large-scale civil matters

27,74 %

rikosasiat / Brottmål / Criminal matters

26,61 %

hakemusasiat / Ansökningsärenden /Petitionary matters

18,75 %

vahvennettujen kokoonpanojen työmäärä / Förstarkt sammansättning / Strenghtened composition

10,09 %

summaariset asiat / Summariska ärenden / Summary proceedings

8,98 %

yli 8 tunnin pääkäsittelyjaksot / Huvudförhandlingar som varat över 8 timmar / Over 8-hour-long main hearings

2,66 %

insolvenssiasiat / Insolvensärenden / Insolvency matters

2,55 %

pakkokeinoasiat / Tvångsmedelsärenden / Coercive matters

2,23 %

sakon muuntoasiat / Förvandlingsstraff för böter / Fine conversion orders

0,39 %

Summaariset asiat / Summariska ärenden / Summary proceedings

2013

2014

2015

2016

2017

Rikosasiat / Brottmål / Criminal matters

Saapuneet / Inkomna / Incoming
Ratkaisutavoite / Mål / Aim
Ratkaistut / Avgjorda / Decided
Vireillä / Anhängiga / Pending

54 439
51 535
57 836
19 106

45 829
56 650
47 118
17 834

45 215
46 000
44 247
18 796

45 591
45 800
50 904
13 497

52 567
49 800
43 975
22 102

Saapuneet / Inkomna / Incoming
Ratkaisutavoite / Mål / Aim
Ratkaistut / Avgjorda / Decided
Vireillä / Anhängiga / Pending
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8 483
9 920
8 562
4 981

7 765
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8 319
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6 942
4 197
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6 973
4 034

8 023
9 400
7 365
4 570
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Velkajärjestelyasiat / Skuldsaneringsärenden / Arrangements of debts
Saapuneet / Inkomna / Incoming
Ratkaisutavoite / Mål / Aim
Ratkaistut / Avgjorda / Decided
Vireillä / Anhängiga / Pending

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

305
340
288
136

273
300
300
109

329
350
271
167

307
280
350
124

286
390
289
121

400
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Laajat riita-asiat / Omfattande tvistemål / Large-scale civil matters
Saapuneet / Inkomna / Incoming
Ratkaisutavoite / Mål / Aim
Ratkaistut / Avgjorda / Decided
Vireillä / Anhängiga / Pending

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2 346
2 230
2 517
3 349

2 457
3 000
2 489
3 319

3 054
3 000
2 130
4 266

1 737
2 200
3395
2 616

1 693
2 800
2 396
1 912
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2017 ratkaistut laajat riita-asiat (%)
Avgjorda omfattande tvistemål /
Decided large-scale civil matters
Sopimussuhteen ulkopuolinen korvausvastuu /
Utomobligatoriskt Skadeståndsansvar /
Responsibility for compensation outside contract

30,98%

Työsuhde, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus /
Arbetsförhållanden och jämställdhet /
Employment and equality

13,93%

Toimeksiantosopimus /
Sysslomannaavtal / Commission agreement

11,81%

Perheoikeus / Familjerätt / Family law

10,60%

Konkurssi / Konkurs / Bankruptcy

7,03%

Yhteisö ja säätiö / Samfund och stiftelse /
Society and foundation

6,03%

Irtain omaisuus / Lös egendom / Personal property

4,37%

Velka- tai saamissuhde /
Skuld- eller fordringsförhållande /
Indebtedness and receivables

4,28%

Huoneenvuokra-asiat / Hyresärenden /
Tenancy cases

3,20%

Perintö- ja testamenttioikeus / Arvs- och
testamentsrätt / Inheritance and wills

1,21%

Vakuutussopimus / Försäkringsavtal /
Insurance contract

1,08%

Kiinteä omaisuus / Fast egendom / Realty

0,46%

Aineeton oikeus / Immateriell rätt / Immaterial law

0,29%

Merioikeus / Sjörätt / Maritime law

0,04%

Muu riita-asia / Övriga tvistemål / Other civil cases

4,69%

Rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyt
Rättegångsförfarande i brottmål / Decision
procedure in criminal matters

Suullinen menettely / Muntligt förfarande / Oral procedure

84,3 %

Kirjallinen menettely / Skriftligt förfarande / Written procedure

15,5 %

Tunnustamisoikeudenkäynti / Åtalsuppgörelse / Plea barganin

0,2 %

Suullisen menettelyn ratkaisukokoonpano
sammansättningar / compositions

Yksijäseninen istuntokäsittely /

Endomarsammansättning / A single-member composition

Lautamieskokoonpano /

Sammansättning med nämdemän / Lay judge composition

Kolmen tuomarin kokoonpano /

Sammansättning med tre domare /
Composition with three judges

Vahvennettu kokoonpano /

Förstärkt sammansättning / Strengthened assembly

89 %
10 %

0,8 %

0,2 %

2017 ratkaistut rikosasiat (%)
Avgjorda brottmål / Decided criminal matters

Varkaus, ryöstö yms. / Stöld, rån / Theft, robbery
Liikennejuopumus, törkeä rattijuopumus / Trafikfylleri / Drunken driving /

Grovt rattfylleri / Aggravated drunken driving

Muut / Övriga / Other
Pahoinpitely, vamman- ja kuolemantuottamus /

Misshandel, vållande av personskada, dödsvållande / Assault, injury, manslaughter

Talousrikokset yms., kavallus /

Ekonomiskt brott, förskingring / Economy crimes, embezzlement

24,01%
16,97%
13,66 %
13,27%
12,79%

Huumausainerikokset / Narkotika brott / Narcotics offences

8,77%

Liikenteen vaarantaminen, liikennerikkomus yms. / Trafikbrott / Traffic offences

5,73%

Vahingonteko / Skadegörelse / Damage to property

2,55%

Seksuaalirikokset / Sexualbrott / Sexual crimes

1,61%

Henkirikokset / Brott mot liv / Homicide

0,64%

Vuoden 2017 päätöksistä valittaminen

Ändringssökande gällande avgöranden från år 2017 /
Appeals regarding decisions from 2017

Valitettu hovioikeuteen / Besvär till hovrätten /
Applications for appeal to the Court of Appeal

Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty / Besvärstillstånd avslagits /

Leave for appeal not granted

Ratkaisu pysyi muuttumattomana / Avgörandet oförändrat /
Decision unaltered

1402 kpl
32 %
23 %

HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO
71 %
Henkilöstön sukupuolijakauma
könsfördelning / gender balance (%)

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS
Työmääräpainotettu ratkaistujen asioiden lukumäärä lasketaan suhteuttamalla eri asiaryhmissä ratkaistut asiat niiden laadun ja vaativuustason mukaan. Painokertoimia käytetään
käräjäoikeuksien työmäärien vertailussa.
Tuottavuus tarkoittaa yhtä henkilötyövuotta
kohti ratkaistujen painotettujen asioiden määrä.
Taloudellisuus (euroa per työmääräpiste)
Lönsamhet / Cost-effectiveness
Tavoite / Mål / Aim
Toteutunut / Förverkligat / Realized

Toimintaa voidaan pitää sitä tuottavampana,
mitä enemmän asioita henkilötyövuotta kohden
ratkaistaan.
Taloudellisuus on yhden painotetun ratkaisun
hinta. Toimintaa voidaan pitää sitä taloudellisempana, mitä vähäisemmillä kustannuksella ratkaisu
saadaan aikaan.
Tuottavuus (pistettä per htv)
Produktivitet / Productiveness

591
546

Tavoite / Mål / Aim
Toteutunut / Förverkligat / Realized

HUOMIONOSOITUKSET

Koko henkilöstö / Hela personalen / Total personnel
Käräjätuomarit / Domare / Judges
Kansliahenkilöstö / Kanslipersonal / Office staff
Käräjänotaarit / Notarier / Trainee judges
Haastemiehet / Stämningsmän / Writ-servers

Naiset

Miehet

265

108

67

31

180

20

10

8

5

46

Henkilöstön ikäjakauma /Åldersstruktur /Age structure (%)
128
136

Ikäryhmä

Henkilöitä

Osuus henkilöstöstä

20-24

10

2,70 %

25-29

38

10,20 %

30-34

57

15,30 %

35-39

36

9,70 %

40-44

37

9,90 %

Suomen valkoisen ruusun I luokan ritarimerkki

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

45-49

44

11,80 %

Maritta Pakarinen
Sirkka Jäntti

Tuija Kannisto
Jukka Rantanen
Tero Vilkki

50-54

44

11,80 %

55-59

50

13,40 %

60-64

49

13,10 %

65-69

8

2,10 %

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
kultaristein
Anne Lundström
Sini Välimäki

Keski-ikä:
Medelålder / Average age

44v

29 %

RESUME

LARGE-SCALE MATTERS
CENTERED IN HELSINKI
The Helsinki district court largely met
its targets for 2017 and it decided on
almost the same number of cases that
it received. The goals were not met but
in the current circumstances the results were good. The number of large
civil cases decided on was clearly higher than the cases received. The Helsinki district court is one of the busiest district courts in Finland with its
resources continually stretched to the
extreme.

A substantial number of the matters
under proceedings at the Helsinki
district court are extensive and legally demanding. The proportion of demanding matters is larger than in most
district courts in the country. However,
the resources are based on the population of the area. Therefore, the processing times especially in civil and criminal cases are substantially longer with
us than in other district courts, with
for example only a small number (15
%) of criminal matters under written
proceedings. Extensive main hearings
lasting over a week tie up a great deal
of resources in terms of person years.

THE ORGANIZATION AND STAFF
The application of the law in the Helsinki district
court is carried out in four departments: two for
civil matters and two for criminal matters. The
district court also has an administrative department. The number of posts at the Helsinki district
court is 373. The personnel consist of 98 district
judges, 200 office personnel and 54 process servers. These figures also include district court officials under temporary contract. In addition,
there were 18 trainee judges completing their
traineeships in 2017.
The strength of the Helsinki district court is its
highly competent staff, thanks to whom we can
guarantee due process. The most important task
of the district court is to guarantee due process
through high-quality service, which is why we set
great store by the well-being of our employees.
Anticipated future changes, with digitalisation
in major role, have already been set underway

within the entire administrative branch. The
change process will have an impact on the wellbeing and coping at work. Here, the role of the
management and managers is central and cannot
be over-emphasised. Similarly, the IT skills requirements are becoming higher for everyone.
When more and more demanding cases are concentrated in here, the personnel of the court
needs to specialize and remain educated. In the
recent years the participation of our employees in
trainings has clearly increased. In 2017 the training for office personnel was in the focus and the
trainings continue actively in 2018.

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS
Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki

