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Käsittelyajat ovat 
edelleen liian pitkiä 

L A A M A N N I N  K A T S A U S

Helsingin käräjäoikeudessa käsittelyajat 
kehittyivät toimintavuoden 2018 aikana 
myönteiseen suuntaan. Asioiden keski-
määräiset käsittelyajat ovat kuitenkin edel-
leen etenkin riita- ja rikosasioissa pitkiä. 
Tilanne ei ole oikeusturvan toteutumisen 
kannalta tyydyttävä. 

Rikosasioissa onkin tärkeää koko ri-
kosprosessiketjun toimivuus. Helsingin 
syyttäjänvirastolle osoitettiin vuonna 2017 
lisäresursseja. Käräjäoikeus ei sellaisia kui-
tenkaan saanut. Lisäksi käsiteltävinä oli 
useita huomattavan laajoja asioita, jotka 
sitoivat merkittävästi käräjäoikeuden re-
sursseja. 

Kohtuulliset käsittelyajat ovat osa 
lainkäytön laatua. Asioiden joutui-
sa käsittely on tärkeää erityisesti 
asianosaisten oikeusturvan toteu-
tumisen kannalta. 

Laajojen riita-asioiden käsittely 
voi kestää yli puolitoista vuotta

Myös summaaristen eli riidattomien vel-
komusasioiden määrä lisääntyi toiminta-
vuonna neljä prosenttia. Resursseja lisää-
mällä ja kehittämistoimin tästä haasteesta 
kuitenkin selvittiin kohtuullisesti.  

Eniten Helsingin käräjäoikeuden ras-
kasta työtilannetta helpotti kuitenkin se, 
että saapuneiden laajojen riita-asioiden 
määrä laski edellisvuoteen verrattuna pari 
prosenttia. Toimintavuoden aikana laajo-
jen riita-asioiden käsittelyä kehitettiin ja 
tehostettiin. Toimenpiteiden tuloksena 
tuomareiden työmäärä ja heidän käsiteltä-
vänään olevien juttujen ikärakenne tasoit-
tui, mikä paransi osaltaan asianosaisten 
oikeusturvaa. 

Laajojen riita-asioiden työmäärä on 
kuitenkin edelleen suuri. Keskimääräinen 
käsittelyaika erityisesti istuntokäsittelyssä 
ratkaistuissa asioissa on kahdeksantoista 

”Tilanne ei ole 
oikeusturvan toteutumisen 
    kannalta tyydyttävä. 

Saapuneiden rikosasioiden 
määrä kasvoi viisitoista prosenttia

Helsingin käräjäoikeuden kokonaistyö-
määrä on suuri. Se kasvoi vuonna 2018 
entisestään. Erityisesti tämä näkyi saapu-
neiden rikosasioiden määrän merkittävänä 
nousuna. Kasvua oli yli viisitoista prosent-
tia edellisvuoteen verrattuna. 

Toimintavuonna rikosasioita ratkais-
tiin huomattavasti enemmän kuin vuonna 
2017.  Asioiden määrä lisääntyi kuitenkin 
niin paljon, että käräjäoikeus ei käytettä-
vissä olleilla resursseillaan pysynyt toimin-
tavuonna kasvuvauhdissa vaan rikosasioi-
den käsittely ruuhkautui. 
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ja puoli kuukautta, mikä on kansalaisten 
oikeusturvan toteutumisen kannalta liian 
pitkä aika.

Täydennyskoulutusta ja 
digitaitoja tarvitaan

Käräjäoikeus voi selvitä vaativista tehtä-
vistään vain kehittämällä henkilökunnan 
ammattitaitoa ja osaamista sekä pitämällä 
ne korkealla tasolla. Osaamisen kehittä-
misessä toimintavuoden 2018 painopis-
tealueita olivat henkilöstön digiosaamisen 
parantaminen sekä eri oikeuden aloja ja 
prosesseja koskeva täydennyskoulutus. 

Käräjäoikeuden oma koulutustoimin-
ta oli vilkasta, laadukasta ja monipuolista. 
Erityisesti voidaan mainita, että toiminta-
vuonna jatkettiin jo syksyllä 2017 aloitettua 
laajaa kansliahenkilökunnan oikeudellista 
koulutusohjelmaa. Käräjäoikeus osallistui 
Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkei-
siin. Käräjäoikeuden panos koko ajan laa-
jenevassa kansainvälisessä yhteistyössä ja 
koulutustoiminnassa on myös ollut huo-
mattava. 

Digitalisaatio tulee lähivuosina olen-
naisesti muuttamaan käräjäoikeuden 
toimintaa. Toimintavuonna AIPA eli 
aineistopankkihanke otettiin käyttöön 
salaisissa pakkokeinoasioissa. Muutoin 
toimintavuonna keskityttiin koko henki-
lökunnan digiosaamisen parantamiseen 
sekä sähköisten menettelytapojen kokei-
lemiseen ja kokeilujen käynnistämiseen 
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

toimintavuoden aikana lukuisia muutok-
sia.  Toimintavuoden lopussa avoinna oli 
6 tuomarin virkaa, kun Helsingin kärä-
jäoikeudessa oli samaan aikaan yhteen-
sä 92 vakinaista tuomarin virkaa. Uusia 
määräaikaisia tuomareita rekrytoitiin 
toimintavuonna vilkkaasti. Tämän vuok-
si valmisteltiin uusille, erityisesti nuorille 
tuomareille tarkoitettu perehdyttämisoh-
jelma. Se valmistui toimintavuoden lopus-
sa ja otettiin heti käyttöön.

Kansliahenkilökunnan piirissä kierto 
oli vilkasta. Talouden elpymisen seurauk-
sena käräjäsihteerin tehtävät eivät palk-
kauksellisesti enää ole kilpailukykyisiä 
edes julkishallinnon piirissä. Kehitys on 
huolestuttava, sillä käräjäoikeus tarvitsee 
pätevää, ammattitaitoista ja motivoitunut-
ta sihteerityövoimaa. Käräjäoikeudessa 
kiinnitettiinkin toimintavuoden aikana 
erityistä huomiota kansliahenkilökunnan 
perehdyttämiseen ja koulutukseen sekä 
uramahdollisuuksien lisäämiseen. 

na neljä tuomioistuinta. Mediatuomarit 
toimivat itsenäisinä tuomioistuinasioi-
den asiantuntijoina eivätkä he ota kantaa 
esimerkiksi tuomioiden oikeellisuuteen. 

Mediavaikuttamisen tarkoituksena on 
lisätä kansalaisten ja median tietoa tuo-
mioistuinasioista sekä vähentää julkisuu-
dessa olevan virheellisen tiedon kielteisiä 
vaikutuksia. Samalla tavoitteena on lisätä 
luottamusta tuomioistuimiin. 

Mediatuomariverkosto haki toiminta-
vuonna vielä muotojaan, mutta se todettiin 
hyödylliseksi ja tärkeäksi. Mediatuoma-
reille järjestettiin tehtävässä tarvittavaa 
erityiskoulutusta. Toiminta sai myös 
myönteistä palautetta median piiristä.  

Prosessien sujuvuutta 
pitää parantaa

Helsingin käräjäoikeuden toimintaympä-
ristö on vaativa. Käräjäoikeuden työmäärä 
ja sen käsiteltäväksi osoitettujen asiaryh-
mien määrä on suuri. 

Käräjäoikeus tarjoaa mielenkiintoisia 
työtehtäviä niin tuomareille kuin muulle-
kin henkilökunnalle. Käräjäoikeuden pe-

rusrahoitus ja henkilökuntaresurssit ovat 
kuitenkin työmäärään nähden riittämät-
tömät, mikä kuormittaa henkilökuntaa. 
Kerrotuissa vaativissa olosuhteissa kärä-
jäoikeus suoriutui tehtävistään asetetut 
tavoitteet huomioon ottaen varsin hyvin. 

Käräjäoikeus kehittää koko ajan toimin-
taansa sekä henkilökuntansa ammattitai-
toa ja osaamista. Vain siten käräjäoikeus 
voi täyttää ydintehtävänsä ja tuottaa laa-
dukkaita ratkaisuja sen käsiteltäviksi tu-
levissa asioissa. 

On erittäin tärkeätä pitää huolta myös 
siitä, että prosessit ovat entistä sujuvampia 
ja että käräjäoikeus voi tarjota oikeussuo-
jaa sitä hakeville aikaisempaa nopeammin 
ja kustannustehokkaammin. 

Helsingin käräjäoikeudessa on motivoi-
tunut ja osaava henkilökunta. Ilman sitä 
käräjäoikeus ei voisi selviytyä sekä määräl-
lisesti että laadullisesti vaativasta työstään. 

Kiitän koko henkilökuntaa hyvästä ja 
ammattitaitoisesta työstä toimintavuonna 
2018.  

Yhteistyötä ja 
mediavaikuttamista kehitetään

Tunnusomaista käräjäoikeuden työlle on 
sen riippumattomuus ja puolueettomuus 
suhteessa eri viranomaistahoihin ja oi-
keudenkäynnin osapuoliin. Mainitut läh-
tökohdat huomioon ottaen käräjäoikeus 
jatkoi toimintavuonna tiivistä yhteistyö-
tä eri tuomioistuinten ja muiden tahojen 
kanssa. Se edistää osaltaan prosessien 
sujuvuutta ja joutuisuutta sekä parantaa 
käräjäoikeuden palvelua. 

Toimintavuonna käräjäoikeus aloit-
ti Suomessa mediatuomaritoiminnan. 
Varsin pian tämän jälkeen muodostettiin 
verkosto, jossa oli vuoden lopussa muka-

TUOMAS NURMI
laamanni

”Talouden elpymisen seurauksena 
käräjäsihteerin tehtävät eivät 
 palkkauksellisesti enää ole 
  kilpailukykyisiä edes
    julkishallinnon piirissä. 

Rekrytointi on entistä 
haastavampaa 

Käräjäoikeuden henkilöstössä tapahtui 
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Rimliga handläggningstider är en 
del av rättskipningens kvalitet. Det 
är viktigt speciellt för rättsskyddet 
att ärenden handläggs skyndsamt.

kedjan fungerar i brottmål. År 2017 fick 
åklagarämbetet i Helsingfors nya resurser 
som Helsingfors tingsrätt inte fick. Des-
sutom fanns det anhängiga flera anmärk-
ningsvärt stora mål som band tingsrättens 
resurser på ett betydande sätt.

Handläggning av omfattande tvis-
temål kan ta över 18 månader

Också antalet summariska ärenden, d.v.s. 
ostridiga indrivningsmål, ökade med fyra 
procent år 2018. Med nya resurser och 
utvecklingsåtgärder kunde man klara sig 
denna utmaning rimligt.

Antalet ankomna omfattande tvistemål 
minskades dock med några procent jäm-
fört med fjolåret vilket underlättade den 
tunga bördan i Helsingfors tingsrätt mest. 
Under 2018 utvecklades och effektiverades 
handläggningen av omfattande tvistemål. 
Tack vare de gjorda åtgärderna utjämna-
des domarnas arbetsmängd och målens 
åldersstruktur. Detta förbättrade för sin 
del parternas rättsskydd.

Arbetsmängden för omfattande tvis-
temål är dock fortfarande stor. Den gen-
omsnittliga handläggningstiden för mål 
som avgjordes i muntlig huvudförhandling 
är aderton och en halv månad vilket är för 
lång tid för medborgarnas rättsskydd.

Kompletteringsutbildning och 
digital kompetens behövs

Tingsrätten kan klara av sina krävande 
uppgifter endast genom att utveckla per-
sonalens yrkeskunnighet och kompetens 
samt genom att hålla dem på en hög nivå. 
Fokus när det gäller att höja kompetensen 
hos de anställda låg år 2018 på ökad digital 
kompetens samt kompletteringsutbildning 
på olika juridiska områden och juridiska 
processer.

Tingsrättens egen utbildningsverksam-
het var livlig, mångsidig och av hög kvalitet. 
Speciellt kan nämnas att år 2018 fortsatte 
man ett omfattande rättsligt utbildnings-
program som riktar sig till kansliperso-
nalen och som inleddes redan på hösten 
2017. Tingsrätten deltog i kvalitetsprojekt 
i Helsingfors hovrätts domkrets. Tingsrät-
tens insats för hela tiden expanderande in-
ternationellt samarbete och utbildnings-
verksamhet har också varit betydande.

Digitaliseringen kommer under de när-
maste åren att förändra tingsrättens verk-
samhet på ett avgörande sätt. Under 2018 
togs AIPA-projektet i bruk i sekretessbelag-
da tvångsmedelärenden. Annars låg focus 
år 2018 på att höja personalens digitala 
kompetens samt att pröva och inleda pröv-
ningar av olika elektroniska förfaringssätt 
i samarbete med olika intressentgrupper.

Rekrytering allt mer krävande

Under året skedde ett flertal förändringar 
bland personalen. I slutet av året var sex do-
martjänster lediga då det samtidigt fanns 
sammanlagt 92 ordinarie domartjänster 

vid Helsingfors tingsrätt. Nya domare 
för visstidstjänster rekryterades livligt år 
2018. Därför förbereddes ett orienterings-
program för nya och speciellt för unga do-
mare. Programmet blev färdigt i slutet av 
året och togs genast i bruk.

Omsättningen på arbetskraft bland 
kanslipersonalen var livligt. På grund av 
det ekonomiska uppsvinget är tingssek-
reterarens arbetsuppgifter i förhållande 
till lön inte längre konkurrenskraftiga 
ens i offentlig förvaltning. Utvecklingen 
är oroväckande eftersom tingsrätten be-
höver kompetenta, yrkeskunniga och mo-
tiverade sekreterare. Därför år 2018 fästes 
i tingsrätten särskild uppmärksamhet på 
orientering och utbildning av kansliper-
sonalen samt på nya karriärmöjligheter. 

Handläggningstider är 
fortfarande för långa 

Handläggningstider i Helsingfors tingsrätt 
utvecklades till en positiv riktning år 2018. 
De genomsnittliga handläggningstiderna 
är ännu fortfarande långa speciellt i tviste- 
och brottmål. Situationen för rättsskyddet 
är inte tillfredsställande.

Antalet ankomna brottmål ökade 
med femton procent

Den sammanlagda arbetsmängden i Hel-
singfors tingsrätt är stor. År 2018 ökade den 
ännu. Speciellt sågs den i antalet ankom-
na brottmål som ökade anmärkningsvärt. 
Ökning var över femton procent jämfört 
med fjolåret.

Under 2018 avgjordes betydligt flera 
brottmål än år 2017. Antalet nya mål var 
dock så många att tingsrätten inte kunde 
med de tillgängliga resurserna avgöra lika 
många mål och handläggningen av brott-
mål hopade sig.

Det är viktigt att hela straffprocess-

Samarbete och mediepåverkan 
utvecklas

Utmärkande för arbetet vid tingsrätten är 
att det är oavhängigt och opartiskt i för-
hållande till olika myndigheter och rätte-
gångsparter. Utifrån dessa förutsättnin-
gar har tingsrätten under året fortsatt ett 
intensivt samarbete med olika domstolar 
och andra aktörer. Detta bidrar i sin tur 
till flexiblare och snabbare processer samt 
förbättrar servicen vid tingsrätten.

Under året inledde tingsrätten mediedo-
marverksamheten i Finland. Ganska snart 
efter det bildades ett nätverk som i slutet 
av året hade fyra domstolar som medlem. 
Mediedomarna fungerar som oberoende 
sakkunniga i domstolsärenden och tar inte 
ställning till exempel till domslutens rik-
tighet.
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Avsikten med mediepåverkan är att öka 
medborgarnas och massmediernas känne-
dom om domstolsärenden samt att minska 
negativa intryck på grund av den felaktiga 
informationen som sprids i offentligheten. 
Samtidigt är målsättningen att öka medb-
orgarnas förtroende för domstolar.

Mediedomarnätverk sökte ännu sin 
form år 2018, men nätverket upplevdes 
som nyttigt och viktigt. Till mediedomare 
arrangerades specialutbildning som be-
hövs i uppgiften. Verksamheten fick även 
positiv respons i massmediakretsar.

Smidigare processer

Helsingfors tingsrätt är en krävande miljö. 
I tingsrätten är arbetsmängden tung och 
antalet mål i olika kategorier stort.

Tingsrätten erbjuder intressanta arbet-
suppgifter såväl till domare som till annan 
personal. Tingsrättens grundfinansiering 
och personalresurser är dock inte tillräck-
liga i förhållande till arbetsmängden, vil-
ket belastar personalen. I sådana krävande 

förhållanden klarade tingsrätten av sina 
uppgifter rätt så bra med hänsyn till de 
uppställda målsättningarna.

Tingsrätten utvecklar kontinuerligt sin 
verksamhet samt personalens yrkeskun-
nighet och kompetens. Bara på detta sätt 
kan tingsrätten uppfylla sin kärnuppgift 
och leverera högkvalitativa avgörande i de 
mål som tingsrätten ska avgöra. 

Det är också synnerligen viktigt att se 
till att processerna blir smidigare och att 
tingsrätten snabbare och mer kostnadsef-
fektivt 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 kvanti-
tativt som kvalitativt hänseende krävande 
arbete. 

Jag vill tacka hela personalen för ett gott 
och professionellt utfört arbete 2018.

TUOMAS NURMI
laamanni

T I L A S T O L L I N E N 
K A T S A U S

”Tingsrättens grundfinansiering 
och personalresurser är inte 

tillräckliga i förhållande 
 till arbetsmängden. 
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Saapuneet  Ratkaistut   Vireillä vuoden lopussa
Inkomna/Incoming Avgjorda/Decided Anhängiga/Pendig
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Vuosikymmenen lähestyessä lop-
puaan voidaan todeta, että rikos-
asioiden volyymit ovat kasvaneet 
merkittävästi. Yli 15 prosentin 
kasvu saapuneiden rikosasioiden 
määrässä vaikeutti juttusumaa 
toimintavuonna 2018. 

Parantuneiden resurssien vuoksi syyttäjäl-
tä saapui aiempaa enemmän rikosasioita. 
Samaan aikaan Helsingin käräjäoikeudes-
sa ei ollut saatavilla vastaavaa resurssili-
säystä, mikä näkyi rikosasioiden ruuhkan 
vaikeutumisena.

Juttusumaa ei myöskään helpota se, 
että kuluneen vuosikymmenen eräs tren-
di näyttää olevan laajojen juttujen kasvu. 
Tämä syö etenkin tuomariresursseja.

Rikosasioiden 
ruuhka vaikeutui

Saapuneiden rikosasioiden 
määrä kasvoi yli tuhannella 

”Kuluneen vuosikymmenen 
eräs trendi näyttää olevan 
  laajojen juttujen kasvu.
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RIKOSASIOIDEN KEHITYS 2010-LUVULLA

Bråttmål/Criminal matters

Vuosikymmenen alussa saapuneiden ri-
kosasioiden määrät olivat 10 000:n tun-
tumassa ja tätä kohti ollaan jälleen palaa-
massa kuten kaavio 1 osoittaa. Varsinaisia 
rikosasioita saapui 9 245, kun niitä edel-
lisvuonna saapui 8 023.  Niitä ratkaistiin 
8 873, kun edellisvuonna luku oli 7 365. 

Asioita siis myös ratkaistiin merkittä-
västi enemmän kuin edellisvuonna. Kä-
räjäoikeus ei toimintavuonna kuitenkaan 
pysynyt saapuneiden rikosasioiden voi-
makkaassa kasvuvauhdissa, vaikka asetet-
tu vuositavoite ylittyikin. Keskimääräinen 
käsittelyaika rikosasioissa oli kuitenkin 6,7 
kuukautta, mikä on ruuhkautumisesta 
huolimatta edellisvuotta parempi. 
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Laajojen riita-asioiden 
vuosisiirtymä pienentyi 

Laajojen riita-asioiden osalta on tapahtu-
nut myönteistä kehitystä viime vuosina. 
Ruuhkaa on yhä paljon, mutta vuoden 2018 
lopussa vireillä olevien asioiden määrä eli 
siirtymä seuraavalle vuodelle oli pienempi 
kuin koko tällä vuosikymmenellä. Siirty-
mä vuoden lopussa oli 1 708 asiaa, kun se 
edellisvuonna oli 1 912. Tilanne on siten 
olennaisesti parempi kuin useaan vuoteen. 

Toimintavuoden 2018 aikana käräjä-
oikeuteen saapui 1 641 laajaa riita-asiaa 
ja niitä ratkaistiin 1 875. Siten asioita rat-
kaistiin 234 enemmän kuin niitä saapui. 

Laajojen riita-asioiden kohdalla toimin-
tavuosi käynnistyi pitkästä aikaan ilman 
niin sanottujen puukartelliasioiden suur-

ta painolastia. Näistä suuri osa ratkaistiin 
vuoden 2017 aikana. Tämä helpotti toi-
mintavuonna 2018 olennaisesti käräjäoi-
keuden työtilannetta riita-asioissa. Onkin 
hyvä huomata, että yksittäinen huomatta-
van laaja riita-asia tai asiaryhmä voi hyvin 
nopeasti muuttaa riita-asioiden ruuhkaa 
jatkossakin.

Kaaviosta 2 voidaan todeta, että riita-
asioiden käsittely on tällä vuosikymme-
nen loppupuolella kehittynyt suotuisasti. 
Toimintavuodelta 2018 siirtyi seuraavalle 
vuodelle vähemmän kuin noin vuoden työ-
määrä. Se on edelleen mittava työmäärä, 
mutta kehitys on oikeansuuntainen.

LAAJOJE RIITA-ASIOIDEN KÄSITTELYN KEHITYS 2010-LUVULLA 
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”Laajojen riita-asioiden käsittely 
   on kehittynyt suotuisasti.  

 Omfattande tvistemål/Large-scale civil matters

Saapuneet  Ratkaistut   Vireillä vuoden lopussa
Inkomna/Incoming Avgjorda/Decided Anhängiga/Pendig
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Riidattomien 
velkomusasioiden määrä kasvoi

Riidattomien velkomusasioiden eli sum-
maaristen asioiden määrä jatkoi toiminta-
vuonna kasvuaan. Asioita tuli vireille lähes 
55 000 eli noin neljä prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. 

Myös summaaristen eli riidattomien 
velkomusasioiden ruuhkanpurku eteni 

 40 857  44 595 57 566 54 439 45 829 45 215 45 215 52 567 54 674 

 43 435  42 100 52 731 57 836 47 118 44 247 50 904 43 975 63 346 

 15 151  17 665 22 459 19 106 17 834 18 796 13 497 22 102 13 446

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

olennaisesti. Saatujen lisäresurssien, toi-
minnan kehittämisen sekä henkilökunnan 
tehokkaan työn tuloksena tilanne saatiin 
hallintaan. Vuoden lopussa vireillä oli 
13446 asiaa, mikä oli noin 8 656 asiaa eli 
noin 40 prosenttia vähemmän kuin toi-
mintavuoden alussa.
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SUMMAARISTEN ELI RIIDATTOMIEN 
VELKOMUSASIOIDEN KEHITYS 2010-LUVULLA 

”Summaaristen eli riidattomien 
velkomusasioiden ruuhkanpurku 
  eteni olennaisesti. 

Summariska ärenden/Summary proceedings

Saapuneet  Ratkaistut   Vireillä vuoden lopussa
Inkomna/Incoming Avgjorda/Decided Anhängiga/Pendig
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Laajat kokoonpanot ovat 
vuosikymmenen trendi

Huomattavan laajat tai useamman tuoma-
rin kokoonpanossa käsiteltävät rikos- ja 
riita-asiat sitoivat toimintavuoden aikana 
edellisvuosien tapaan merkittävän osan 
käräjäoikeuden resursseista. Käräjäoikeu-
dessa oli samanaikaisesti vireillä useita laa-
joja asioita, joiden pääkäsittely voi kestää 
muutamasta kuukaudesta noin vuoteen.  

Esimerkiksi Helsingin liikennelaitoksen 
metrosopimusta koskevan jutun käsitte-
ly alkoi lokakuussa 2018 ja sen istuntojen 
on määrä loppua kesäkuussa 2019, jonka 
jälkeen työstetään vielä kuukausia kans-
liatuomiota. Poliisijohdon tietolähdejutun 
käsittely alkoi puolestaan lokakuussa 2018 
ja sen kansliatuomiota odotetaan kesällä 
2019. 

Tällaiset jutut keskittyvät erityisesti 
Helsingin käräjäoikeuteen. Ne kuormit-
tavat merkittävästi niin käräjäoikeuden 
henkilökuntaa kuin kaikkia oikeuden-
käynnin osapuoliakin. Juttujen käsitte-
lyajat venyvät yleensä myös esitutkinnan 
pitkän keston johdosta asianosaisten kan-
nalta kohtuuttoman pitkiksi. 

Kaikkiaan vuoden 2018 aikana kärä-
jäoikeuteen tuli vireille kymmeniä tavan-
omaista laajempia juttuja. Niiden pääkäsit-
telypäivien määrä oli muutamasta viikosta 
kuukausiin. Istuntopäivien lisäksi käsit-
telypäivien ja kansliatuomion valmistelu 
vie paljon henkilöresursseja. Moni näistä 
asioista on laajoja rikosjuttuja, joiden yleis-
tyminen on selkeästi ollut tämän vuosi-
kymmenen trendi.

 %

35   Yksijäseninen istuntokäsittely 
  Endomarsammansättning /A single-member composition

13   Lautamieskokoonpano 
  Sammansättning med nämdemän /Lay judge composition

20   Kolmen tuomarin kokoonpano 
  Sammansättning med tre domare /Composition with three judges

10   Vahvennettu kokoonpano 
  Förstärkt sammansättning /Strengthened assembly

22   Valmisteltavana 
  Beredning/Preparation

TAVANOMAISTA LAAJEMPIEN RIKOS- JA RIITAJUTTUJEN KOKOONPANOT  
   

Sammansättningar i de största 
tvistemål och brottmål 
/ Compositions in the largest 
civil and criminal matters
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Miten digitalisaation eteneminen 
näkyy asiakaspalvelussa, apulaiskirjaaja 
Heikki Jormanainen?

-  Sähköpostien määrä on lisääntynyt, ja 
tämä näkyy hiukan luukulla käyvien asiak-
kaiden määrän vähentymisenä. Tavallista 
postia tulee edelleen merkittäviä määriä. 

Vuoden aikana siirryttiin virastopos-
tien sähköiseen välittämiseen osastoille, 
joka on nopeuttanut ja tehostanut asioiden 
kulkua ja vähentänyt virheiden riskiä suh-
teessa tulostettujen asiakirjojen liikuttami-
seen. Toistaiseksi uudet haastehakemukset 
tulostetaan ja kirjataan entiseen malliin. 

Miten summaaristen asioiden 
käsittelymäärät ovat kehittyneet? 

-  Summaarisia asioita saapui noin neljä 
prosenttia enemmän, mutta tehostamis- ja 
resursointitoimien ansiosta kasvu ei luo-
nut uusia ruuhkia. Päinvastoin edellis-
vuonna syntynyttä ruuhkaa onnistuttiin 
purkamaan peräti 40 prosenttia eli vuoden 
2018 lopussa vireillä olleiden summaaris-
ten asioiden taso palautui kohtuullisem-
malle tasolle edellisvuodesta.  

Summaaristen 
asioiden ruuhkia 
onnistuttiin purkamaan
Teksti ja kuva: Maarit Avellan

Summaarisia haastehakemuksia saapui 
vuonna 2018 E-asioiden osalta runsaat 42 
500, S-asioissa vajaa 10 000 ja W-asioissa 
noin 2000. Asiakaspalvelussa kirjataan 
kaikki S-asiat. Näistä iso osa on nykyään 
eurooppalaisia maksamismääräyksiä. E- ja 
W-asiat menevät suoraan osastolle. 

Kuinka paljon avioero- ja avioliittoasiat 
työllistävät asiakaspalvelua?

-  Avioeroasioita kirjattiin vajaa 2 500 
vuonna 2018. Asiakaspalvelutiskillä tyy-
pillisin tilanne koskee avioeroasiaa. Näis-
sä prosessikielemme eivät monesti kohtaa 
asiakkaiden kielitaidon kanssa. Tämä yh-
distettynä prosessin monitahoisuuteen luo 
haastavia asiakaspalvelutilanteita. 

Vihkimisiä tapahtuu kesän ulkopuo-
lella muutamia viikossa ja kesällä 10-20 
viikossa. Suosituimpia vihkimispäiviä on 
päivät, joiden numerot on helppo muistaa 
kuten 1.8.2018. Kiireisimpänä kesäaikana 
esteettömyystodistuksia tarkastetaan jopa 
puolen tunnin välein.

A S I A K A S P A L V E L U

Heikki Jormanainen 
on Helsingin käräjäoikeu-
den apulaiskirjaaja. Heikin 
mukaan kiireisimpinä 
kesäpäivinä avioliittoon 
vihittävien esteettömyys-
todistuksia tarkistetaan 
puolen tunnin välein. 
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Koulutuksen tavoitteena oli luoda koko 
henkilökunnalle kattava kuva oikeuslai-
toksen ja käräjäoikeuden toiminnasta sekä 
toiminnan tarkoituksesta. Samalla pyrit-
tiin parantamaan erityisesti käräjäsihteeri-
en valmiuksia päivittäisissä työtehtävissä. 

Koulutusta antoi käräjäoikeuden oma 
henkilökunta, useimmissa tapauksissa kä-
räjätuomarin ja käräjäsihteerin muodosta-
mana työpari. Tilaisuuksissa oli pelkästään 
vuonna 2018 yhteensä lähes 300 osallis-
tujaa. Koulutussarja toteutetaan vuonna 
2019 uudelleen ja sitä on edelleen kehitetty 
saadun palautteen perusteella. 

Digitaalisuutta ja yhteistyötä

Käräjäoikeus jatkoi vuonna 2018 valmis-
tautumista sähköisen asianhallintajärjes-
telmän AIPA:n käyttöönottoon. Vuoden 

Koko henkilökuntaa 
koulutettiin
Vuonna 2018 kansliahenkilökun-
nan koulutus jatkui tiiviinä edel-
lisvuoden tapaan. Vuoden 2017 
syyskaudella aloitettua kanslia-
henkilökunnan koulutussarjaa 
jatkettiin. Sen 15-osaisesta koko-
naisuudesta kahdeksan toteutet-
tiin kevään 2018 aikana. 

aikana järjestettiin suuri määrä koulutus-
tilaisuuksia, muun ohessa DigiAamuja ja 
webinaareja. 

Vaikka henkilökunta osallistui niihin 
laajasti, yksittäisten tilaisuuksien kesto oli 
selvästi lyhyempi kuin edellisenä vuonna. 
Silloin digikoulutus koski koko henkilö-
kuntaa ja loi oppimisen perustaa VYVI- ja 
AIPA-koulutusten myötä. Tämä oli suurin 
syy sille, että käräjäoikeuden koulutuskor-
vaukseen oikeuttavien koulutuspäivien 
määrä aleni vuonna 2018 edellisvuoteen 
verrattuna.

Tuomareille kohdistettujen käräjä-
oikeudessa toteutettujen tilaisuuksien 
osalta tehtiin vuonna 2018 edelleen hyvää 
yhteistyötä yliopistojen ja Asianajajaliiton 
kanssa. Käräjätuomarit osallistuivat aktii-
visesti myös hovioikeuden oikeustalossa 
järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 

Käräjäoikeus tuotti lisäksi itse koulu-
tusta siten, että omaan henkilökuntaan 
kuuluvat tuomarit pitivät luentotyyppisiä 
esityksiä tai alustuksia, joiden perusteella 
käytiin keskustelua. Käräjäoikeuden tuo-
mareiden kouluttautumiselle asettama 
tavoite on 18 tuntia. Tavoitteeseen pääsi 
vuonna 2018 noin 78 prosenttia tuoma-
reista, joista suurin osa ylitti tavoitteen 
moninkertaisesti.

Käräjäoikeudessa 
järjestettävän koulutuksen 
suunnittelusta vastaa kou-
lutuksen suunnitteluryhmä. 
Siihen kuuluu jäseniä kaikista 
henkilöstöryhmistä ja käräjäoi-
keuden koulutussuunnittelija. 
Käräjäoikeuden tilat ovat erin-
omaiset koulutustilaisuuksien 
järjestämiselle. 

Kaikkien henkilöstöryhmien 
koulutusta on järjestetty ensi si-
jassa oikeustalon tiloissa myös 
sen vuoksi, että henkilöstön on 
helppo osallistua koulutukseen. 
Saavutettavuus lisää koulutus-
ten tehokkuutta.

K O U L U T U S
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Kansliahenkilökunta 
tarvitsee monipuolista 
koulutusta
Teksti ja kuva: Maarit Avellan

Mikä suhde koulutuksella on käräjäsih-
teerien työhyvinvointiin, käräjäsihteeri 
Anna-Stiina Mutka?

On tärkeää, että myös käräjäsihteereitä 
koko ajan koulutetaan. Oikeusministeriö 
järjestää aika vähän koulutusta käräjä-
sihteereille, joten on hyvä, että talo itse 
järjestää sitä. 

On myös hyvä olla valinnanvaraa, sillä 
esimerkiksi riitapuolen ihmisenä minua 
kiinnostaa tietää, miten rikospuolen asi-
oita hoidetaan. Koulutuksessa kerrottiin, 
miten asiat etenevät talossa. Näin oppii 
tuntemaan koko talon toimintaa.

Millaisia kokemuksia sinulla on
kansliahenkilökunnan koulutus-
kokonaisuudesta?

Viime ja edellisvuoden iso koulutusko-
konaisuus oli tosi monipuolinen. Koulu-
tuksen keston on syytä olla kerralla varsin 
lyhyt, jotta mahdollisimman moni voi töil-
tään siihen osallistua.

Talon koulutuksessa työntekijät ovat 
itse kertomassa siitä, mitä prosesseissa 

tapahtuu. Itse olin mukana kouluttamassa 
esimerkiksi arkisto- ja muutoksenhakutyö-
hön. Kun johonkin perehtyy kouluttamista 
varten, niin samalla tulee itsekin perehty-
neeksi moniin asioihin vielä aiempaakin 
tarkemmin.

Mitä toivot koulutuksilta jatkossa?

Koulutuksia käräjäsihteereille tarvitaan 
ehdottomasti lisää ja seuraavaksi kaipai-
sin vielä syventävämpää koulutusta, jotta 
voi keskittyä yhteen asiaan kauemmin. 
Esimerkiksi AIPAn osalta kaipaisin ylei-
semmän perehdytyksen jälkeen, että pe-
rehdytään syvemmin yksityiskohtiin. 

Jatkuva kouluttaminen on välttä-
mätöntä, mutta mikä merkitys on 
työtehtäviin perehdyttämisellä?

Varsinkin uusien työntekijöiden riittävä 
perehdytys on tärkeää työhyvinvoinnin 
kannalta. Tässä työssä stressiä on hyvin 
paljon muutoinkin. 

K O K E M U K S I A 
K O U L U T U K S E S T A

Anna-Stiina Mutka on 
käräjäsihteeri laajojen 
riita-asioiden osastolta. 
Hän on myös Helsingin 
käräjäoikeuden työsuojelu-
valtuutettu. Hän on ollut 
mukana kansliahenkilökunnan 
koulutuksessa niin oppilaana 
kuin opettajana. 
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Mediaryhmä edistää 
avointa tiedonkulkua
Tuomioistuimilla - kuten muillakin vi-
ranomaisilla - on aktiivinen velvollisuus 
tuottaa ja jakaa tietoa toiminnastaan. Tuo-
mioistuintoiminnan julkisuutta säätelevän 
lain tavoitteena on muun muassa edistää 
median mahdollisuutta hoitaa tehtäväänsä 
oikeudenkäynnin julkisuuden tosiasialli-
sena toteuttajana.   

Toisinaan käräjäoikeuden toiminnasta 
saattaa syntyä julkisuudessa harhaanjoh-
tavia tulkintoja. Suomen kaltaisessa avoi-
messa yhteiskunnassa onkin tärkeää olla 
mukana keskustelemassa myös tuomiois-
tuimen toiminnasta. 

”Avoimessa yhteiskunnassa on tärkeää 
olla mukana keskustelemassa myös 
   tuomioistuimen toiminnasta. 

V I E S T I N T Ä

Helsingin käräjäoikeudessa mediaa py-
ritään palvelemaan monin tavoin. Vuonna 
2018 perustettiin mediaryhmä, jonka toi-
minnalla pyritään entistä paremmin autta-
maan mediaa tuomioistuimen toimintaan 
liittyvissä kysymyksissä. Mediaryhmään 
kuului laamannin ja tiedottajan lisäksi 
kaksi käräjätuomaria Nina Immonen ja 
Petra Spring, jotka tarpeen vaatiessa an-
toivat medialle haastatteluja ja taustatietoa 
niin sanotussa mediatuomarin roolissa. 

Mediatuomarit antavat median käyt-
töön juridisia seikkoja ja oikeusjärjestel-
mää koskevan asiantuntijatietonsa. Teh-

tävässä onnistumisen kannalta on tärkeää, 
että mediatuomareilla on kyky tarkastella 
oikeuslaitokseen liittyviä aiheita tuoma-
rin näkökulman lisäksi myös median ja 
maallikoiden perspektiivistä. Käytännös-
sä tehtävästä suoriutuminen edellyttää 
säännöllistä yhteydenpitoa toimittajiin 
ja osallistumista oikeuslaitosta koskevaan 
julkiseen keskusteluun. 

johtaja päättää tiedotteiden tekemisestä. 
Tiedotteita tehdään muun muassa paljon 
mediahuomiota saaneista tapauksista ja 
yhteiskunnallisesti merkittävistä tuomi-
oista.  Käräjätuomarit tai mediatuomarit 
eivät kuitenkaan kommentoi Helsingin 
käräjäoikeuden tuomioita. 

Lisäksi mediaryhmä on järjestänyt 
median tapaamisia, joissa toimittajille on 
annettu muun muassa koulutusta oikeus-
prosesseista.  Tavoitteena on, että median 
raportointi ja tulkinnat olisivat mahdol-
lisimman pitkälti faktoihin ja oikeusjär-
jestelmän tuntemukseen perustuvaa. Esi-
merkiksi Oikeustoimittajat ry. on tärkeä 
Helsingin käräjäoikeuden mediaryhmän 
yhteistyökumppani. 

Helsingin käräjäoikeuden lisäksi  me-
diatuomareita nimettiin vuonna 2018 
myös Varsinais-Suomen ja Oulun käräjä-
oikeuksiin ja Rovaniemen hovioikeuteen. 
Mediatuomareille järjestettiin myös yh-
teistä koulutusta.

Mahdollisten virheiden 
vähentäminen 

Mediaryhmässä on katsottu tärkeäksi kor-
jata mahdollisesti liikkeellä olevia vääriä 
tietoja tuomioista. Suomalainen vastuul-
linen media toimii pitkälti itsesääntelyn 
varassa ja mahdolliset virheet esimerkiksi 
uutisoinnissa korjataan yleensä hyvässä 
yhteistyössä. 

Avoimen tiedonkulun edistämiseksi 
Helsingin käräjäoikeudessa tehdään myös 
tiedotteita medialle. Oikeuden puheen-
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Aktiivinen tiedottaminen 
vähentää väärinkäsityksiä
Teksti ja kuva: Maarit Avellan

Olet mukana kouluttamassa tuomareita 
mediatiedotteiden tekoon. Miksi?

Tuomarit ovat tottuneet kirjoittamaan tuo-
mioita, mutta lyhyeen tiedotteeseen joutuu 
tiivistämään asioita valikoidusti ja hieman 
eri tyylillä. Myös meidän tuomareiden on-
kin hyvä ymmärtää median tiedontarpeita 
ja nopeaa työskentelytapaa. 

Jotkut jutut herättävät yleistä kiinnos-
tusta, syystä tai toisesta. Tiedottamalla sil-
loin asioista itse ja aktiivisesti onnistutaan 
yleensä välttämään virheelliset uutisoinnit 
ja asioiden lähteminen ”laukalle”.

Miksi käräjätuomari ei puhu medialle 
jutuista, joita he käsittelevät?

Suomessa käräjätuomarit eivät tosiaan 
kommentoi antamiaan tuomioita tai oikeu-
denkäyntejä, vaikkei sille mitään varsinais-
ta estettä ole. Jokainen kuitenkin ymmär-
tää, että jos on osallisena keskeneräisessä 
oikeusjutussa, niin haluaa tuomarin olevan 
kaikin puolin riippumaton, tasapuolinen 
ja täysin ilman ennakkokäsityksiä. 

Esimerkiksi anglosaksisissa maissa tuo-
marit ovat toisinaan hyvinkin persoonia, 
mutta Suomessa tuomarin henkilöä ei tässä 

suhteessa pidetä tärkeänä. Siitä huolimat-
ta minusta ei ole mahdotonta, että mentäi-
siin enemmän Ruotsin malliin, jossa jutun 
kokoonpano voisi myös tarvittaessa avata 
ratkaisua esimerkiksi lehdistötilaisuudes-
sa -  joissakin poikkeuksellista kiinnostusta 
herättävissä jutuissa. 

Kuka sitten voi kertoa tuomioistuinten 
toiminnasta medialle? 

Tuomioistuinten johto ja hallinto kerto-
vat oman viraston toiminnasta ja siihen 
liittyvistä tilastoista tai vaikka resurssiky-
symyksistä. Itse tuomitsemistyön asian-
tuntijoina toimivat - vuonna 2018 luodun 
-mediatuomariverkoston jäsenet. 

Yksittäisiä oikeusjuttuja ei kuitenkaan 
ruodita, vaan lähinnä kerrotaan menette-
lyistä tai käsitteistä yleisellä tasolla. Näin 
lisätään suuren yleisön ymmärrystä esi-
merkiksi siitä, mitkä asiat vaikuttavat 
ratkaisujen taustalla. Lähitulevaisuudessa 
aloittavalla Tuomioistuinvirastolla lienee 
myös jonkinlainen rooli tiedottamisasiois-
sa, näin ainakin oletan. 

M E D I A T U O M A R I

Nina Immonen on käräjätuomari, 
joka on vuodesta 2018 alkaen ollut 
Helsingin käräjäoikeuden mediatuomari. 
Hän osallistuu myös valtakunnallisen 
mediatuomariverkoston toimintaan.   
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Kansliahenkilökunnan 
rekrytointi oli vilkasta 
vuonna 2018

H E N K I L Ö S T Ö

Käräjäoikeuden viroissa työskenteli 
31.12.2018 yhteensä 371 henkeä, joka oli 
edellisvuoden tasoa. Käräjätuomareiden 
määrä oli edelleen 98,  joista kuusi oli mää-
räaikaista. Kansliahenkilökuntaa oli mm. 
rekrytointihaasteiden vuoksi 188 eli tusi-
nan verran vähemmän vuodenvaihteessa 
kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. 

Haastemiesten määrä kasvoi vuoden 
2018 aikana kahdella 53:een. Käräjänotaa-
rien virkoja käräjäoikeudessa oli toimin-
tavuonna sama määrä kuin edellisvuonna 
eli 18. Kaupunginvaltuuston nimittämiä 
lautamiehiä Helsingissä on yhteensä 270.

Käräjäoikeuden henkilöstön keski-ikä 
oli edellisvuoden tasolla eli 44 vuotta, mikä 
on yhä jonkin verran valtionhallinnon kes-
kiarvoa matalampi. Eläkkeelle jäi vuon-
na 2018 11 henkilöä, joten eläköityneiden 
määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen 
vuoteen verrattuna. Eläkkeelle jäi neljä 
tuomaria, neljä kansliahenkilökuntaan 
kuuluvaa ja kolme haastemiestä. Eläköi-
tymisen odotetaan jatkuvan seuraavina 
vuosina runsaana, koska 2020-luvulla 
suuret ikäluokat saavuttavat runsain jou-
koin eläkeiän. Toisaalta alle 35-vuotiaiden 
työntekijöiden osuus henkilöstöstä oli ta-
san puolet vuoden 2018 lopussa. 
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• Perhe-
oikeudelliset 

asiat

• Hakemus-
asiat

• Riita-asiat

• Insol-
venssiasiat

SUMMAARISTEN
ASIOIDEN 
KANSLIA

• Rikosasiat

PAKKOKEINO-
KANSLIA

• Rikosasiat • Henkilöstö- 
jatalous-
hallinto

• Asiakas-
palvelu

ja arkisto

• IT-tuki

HALLINTO-
OSASTO

KÄRÄJÄOIKEUDEN 
VIROISSA TYÖSKENTELI 2018 

371 HENKILÖÄ

HALLINTORAKENNE
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Pakkokeinokansliassa 
opeteltiin uusia työtapoja 
AIPA-digitalisaatiopilotin myötä

Miten käytännössä AIPAn eli aineis-
topankkihankkeen eteneminen näkyy 
sinun työssäsi, käräjätuomari Petteri 
Plosila?

Otimme jo AIPAn osittain käyttöön pak-
kokeinokansliassa vuonna 2018 salaisis-
sa pakkokeinoasioissa. Rikososastoilla on 
aloitettu helmikuussa 2019 kokonaan säh-
köinen käsittely nopean toiminnan jutuis-
sa. Kokeilussa kaikki pääsevät testaamaan 
sähköistä käsittelyä ja samalla kerätään 
käyttökokemuksia ennen syksyllä 2019 
tulevaa Mini-AIPAa.

Digitalisaation eteneminen vaatii hyvin 
paljon henkilöstöresursseja suunnitteluun 
ja toimintatapojen muuttamiseen. Ei ihme, 
että AIPAan siirtyminen on monen vuoden 
prosessi. Suuri kiitos vielä kaikille henki-
löstöryhmille innokkaasta osallistumisesta 
ja sitoutumisesta prosessiin.

Miten digitalisaation eteneminen näkyy 
pakkokeinokanslian työssä?  

Pakkokeinokansliassa käsittelemme esi-
merkiksi vangitsemis-, turvaamis- ja säi-
löönottoasioita sekä salaisia pakkokeinoja. 
Työtä tehdään joko täällä Helsingin kärä-

jäoikeuden Salmisaarentalossa tai Länsi-
Pasilassa. 

Esimerkiksi liikkumisen ja tilavaraus-
ten kannalta digitalisaation eteneminen on 
joiltain osin helpottanut työtä. Säilöönotto-
asiat käsitellään pääsääntöisesti videoneu-
vottelua käyttäen. Myös salaisissa pakko-
keinoasioissa tuomari voi tehdä päätöksen 
nyt työhuoneesta käsin. Videoneuvottelun 
käyttö mahdollistaa pikaiset käsittelyt.

Miten näet, että asiaskirjahallinnointi 
voi tehostua AIPAn myötä?

Pakkokeinokanslian osalta salaisten asi-
oiden osalta AIPAaan siirryttiin osin jo 
toimintavuonna 2018. Yhä useampi asia-
paperi hoidetaan nykyään digitaalisesti, 
mikä vähentää esimerkiksi käräjäsihtee-
rien paperien käsittelytarvetta ja arkistoin-
titarvetta. 

Muutokset vaativat aina uuden opet-
telua ja oppimisprosessia, mutta ainakin 
pakkokeinokanslian osalta voi sanoa, että 
uusi toimintatapa on jonkin verran helpot-
tanut työtä. Odotamme mielenkiinnolla, 
mitä AIPAn kokonaisuudistus tuo tulles-
saan.

K E H I T T Ä M I S -
H A N K E

Petteri Plosila on Helsingin 
käräjäoikeudessa rikosasioihin 
erikoistunut käräjätuomari. Hän 
on myös osastonjohtajan sijainen 
rikososastolla. Lisäksi hän on ollut 
toteuttamassa AIPA-kehittämis-
hanketta Helsingin käräjäoikeu-
dessa. 

Teksti ja kuva: Maarit Avellan
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Processing times 
are still too long
Processing times have relatively shortened 
in the Helsinki District Court during the 
year 2018, but they are still too long. For 
instance in large-scale civil matters the ave-
rage processing time was 18,5 months. This 
weakens the legal protection of citizens and 
communities.

The Helsinki district court is one of the 
busiest district courts in Finland with its 
resources continually stretched to the ex-
treme. Last year the growth of incoming 
criminal matters was over 15 percent. The 
increase was due to the improved resources 
in the prosecutors office, but unfortunately 
the resources in the District Court didn’t 
rise accordingly. 

Extensive main hearings lasting over 
a week tie up a great deal of resources in 
terms of person years. As expected due to 
the steep growth in the criminal matters 
the pending matters at the end of the year 
increased. However, at the same time the 
number of pending large-scale civil matters 
diminished. Also in the summary procee-
dings the development was positive con-
cerning the pending matters. 

The application of the law in the Helsinki 
district court is carried out in four depart-
ments: two for civil matters and two for cri-
minal matters. The district court also has an 
administrative department. The number 
of posts at the Helsinki district court was 
371. The personnel consisted of 98 district 
judges and 188 office personnel and 53

 process servers. These figures also in-
cluded district court officials under tem-
porary contract. In addition, there were 
18 trainee judges completing their trai-
neeships in 2018.

When more and more demanding cases 
are concentrated in the Helsinki District 
Court, the personnel of the court needs to 
specialize and remain educated. The emp-
loyees participated in training very actively. 
Particularly the participation of our court 
secretaries and other office staff increased 
during 2018. 

Also the first digital pilot process of the 
AIPA digitalization project was a success. 
Anticipated future changes, with digitalisa-
tion in major role, have been set underway 
within the entire administrative branch. 

 R E S U M É


