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1. Laamannien katsaus vuodelle 2018 
 

 1.1 Katsaus Porvoossa toimineen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden viimeiseen 

 toimintavuoteen 2018 
 

Porvoossa on eräiden lähteiden mukaan ollut itsenäistä tuomitsemistoimintaa keskiajalta 

asti. Laamannin virkahuoneessa onkin taulu, jonka mukaan Porvoon ensimmäinen 

pormestari olisi aloittanut virkansa hoitamisen vuonna 1628. Porvoossa, ja sen lähialueella, 

on vuosisatojen varrella toiminut myös lukuisia muita alioikeuksia, sekä raastuvanoikeuksia 

että kihlakunnanoikeuksia, jotka kaikki vuosien saatossa ovat hävinneet kulloisenkin 

rakenneuudistuksen myötä. Vuodenvaihde oli tästä huolimatta merkittävä virstanpylväs, 

jolloin voidaan sanoa, että ensimmäistä kertaa paikkakunnan oma alioikeus lakkasi 

toimimasta kansliatoimintojen ja johdon siirryttyä Vantaalle. 

Edellä todetusta johtuen Porvoosta käsin toimineen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 

viimeistä toimintavuotta leimasi eräänlainen haikeus vuodenvaihteen lähestyessä. Toisaalta 

yhdistymistä odotettiin myös innolla, koska muutos tuo aina mukanaan myös 

mahdollisuuksia. 

Lainkäyttötyö eteni tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, eikä 

rakenneuudistuksen edellyttämä valmistelutyö – uuden viraston perustamiseen liittyvät 

tehtävät – siten juurikaan näytä häirinneen käräjäoikeuden ydintehtävän hoitamista. Tosin 

uuden viraston tilakysymykset, sekä niihin liittyvä kysymys korjaustöiden aikaisten 

väistötilojen sijainnista, herättivät huolta erityisesti Porvoossa työskentelevän 

kansliahenkilökunnan keskuudessa. Keskeisten toimintojen siirtyminen tulevaisuudessa 

Vantaalle tulee nimittäin aiheuttamaan henkilökunnalle haittaa hankaloituvien työmatkojen 

muodossa. 

Työn ohessa muistettiin myös hyvän työilmapiirin ylläpitämisen tärkeys, muun muassa 

yhteisten virkistystilaisuuksien järjestämisen muodossa. Syksyllä 2018 järjestettiin 

esimerkiksi juhlatilaisuus, johon osallistuivat nykyistä sekä entistä henkilökuntaa. 

Tilaisuudessa muisteltiin vanhoja sekä arvuuteltiin tulevaa. 

Käräjäoikeudessa vieraili toimintavuonna myös kaksi ruotsalaista tuomarikollegaa 

pohjoismaisen tuomarinvaihto-ohjelman puitteissa. Mielenkiintoista oli verrata 

järjestelmiemme yhdenmukaisuutta, mutta myös erilaisuutta. 

Kaikesta huolimatta toimintavuotta leimasi henkilökunnan sitoutuminen tehtäviinsä, josta 

heille suuri kiitos! 

 

Anders Cederberg 

 Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanni 31.12.2018 asti 
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 1.2 Katsaus Hyvinkään käräjäoikeuden viimeiseen toimintavuoteen 

 Hyvinkään käräjäoikeuden viimeistä toimintavuotta määritteli vahvasti 
 käräjäoikeusverkoston muutokseen valmistautuminen. Vääjäämättä oli edessä se, että 
 itsenäisen Hyvinkään käräjäoikeuden tarina oli päättymässä 31.12.2018. Muutosta odotettiin 
 vaihtelevissa tunnelmissa.  

 Tärkeimpänä tehtävänä, muutosprosessista huolimatta, oli luonnollisesti käräjäoikeuden 
 päätehtävä lainkäyttö ja siihen liittyvät toiminnot. Toiminnoissa jouduttiin kiinnittämään 
 huomiota tuomiopiirin muutoksiin liittyviin seikkoihin ja muun muassa lainkäytössä asioita 
 jossain määrin priorisoitiin muutosprosessin tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen. 
 Lainkäytön osalta vuosi sujui olosuhteet huomioon ottaen hyvin, eikä esim. merkittäviä 
 viivästyksiä asioiden käsittelyyn aiheutunut. Eräiden rikosasioiden osalta jopa saatiin 
 purettua aiemmin muodostunutta pientä ruuhkautumaa.  
 
 Hyvinkään käräjäoikeudessa muutosprosessi oli erilainen kuin missään muualla, koska 
 samanaikaisesti toteutui toisaalta tuomiopiirin jakaminen ja toisaalta sen yhdistäminen. 
 Kuluneena vuonna koko henkilöstöä työllistikin merkittävästi yhtäältä uuden viraston 
 toimintojen suunnittelu ja toisaalta erityisesti Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen siirtyvien 
 asioiden käsittely. Vuoden kuluessa pidettiin ”talkoita”, jotta saatiin siirtyvien asioiden 
 määrää mahdollisimman pieneksi. Tehtäväksi tuli mm. siirroista tiedottaminen asianosaisille 
 ja sidosryhmille, siirtopäätösten tekeminen, asioiden fyysinen siirtäminen ja paljon muuta. 
 Yksikään ei välttänyt muutosprosessiin osallistumista. Liioittelematta voidaan todeta, että 
 prosessi oli varsin työläs ja vaativa. Lopulta kaikki kuitenkin saatiin erinomaisesti tehtyä ja 
 Hämeenlinnaan voitiinkin luovuttaa hyvässä järjestyksessä ollut siirtyvä aineisto.  
 
 Asianhallintajärjestelmien osalta tilanne olikin sitten toisin. Tältä osin tulemme muistamaan, 
 että hyvästä valmistautumisesta huolimatta kävi sitten kuitenkin niin, että vuoden vaihteen 
 jälkeen saimme todeta eräiden asioiden jääneen siirtymättä ja toisten taas virheellisesti 
 siirtyneen. Näissä olikin sitten melko lailla jälkipyykkiä vielä alkuvuonna.  
 
 Muutokseen sidonnaisia henkilöstömuutoksia tapahtui runsaasti.  Alkuvuodesta suunniteltiin 
 ja toteutettiin tuomiopiirimuutosta vastaavia resurssimuutoksia eli henkilöstön siirtoja 
 Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen. Tämä onnistui suunnitellusti, sillä muutoksessa saavutettiin 
 resurssien kannalta tavoitteet ja samalla pystyttiin huomioimaan henkilöstön omat intressit 
 siirtymiseen. Osa henkilöstöstä teki myös henkilökohtaisia ratkaisuja ja hakeutui muihin 
 tehtäviin. Vuodenvaihteessa tapahtui vielä lisää muutoksia, kun osa henkilöstöstä siirtyi 
 uudessa virastossa muihin yksiköihin.  

 Vuoden 2018 kuluessa varmistui myös, että summaaristen velkomusasioiden keskittämistä 
 koskeva hanke toteutuu 1.9.2019. Muutokset tulevat siten jatkumaan. Myös 
 toimitilasuunnittelu aloitettiin jo kuluneena vuonna, jotta oltaisiin valmiina tulossa oleviin 
 rakennemuutoksiin.  

 Melkoista myllerrystä siis koko vuosi. Ihan aiheesta sainkin eri yhteyksissä kuulla, että 
 työtilanne kokonaisuutena oli monilla varsin kuormittava. Onkin aihetta kiittää koko 
 Hyvinkään henkilökuntaa venymisestä ja hyvästä työstä vuonna 2018!   

 Mika Falck Hyvinkään käräjäoikeuden laamanni 31.12.2018 saakka. 
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 1.3 Katsaus Tuusulan käräjäoikeuden viimeiseen vuoteen  

 Tuusulan käräjäoikeudelle vuosi 2018 oli sen historian viimeinen. Käräjäoikeusverkoston 
 muutos oli henkilökunnan keskuudessa tiedostettu ja ennakoitu. Tuusulan, Hyvinkään, Itä-
 Uudenmaan ja Vantaan käräjäoikeuksien yhdistymistä osattiin odottaa. Odotusaika ei tästä 
 huolimatta ollut tuskaton. Henkilökunnan mieliä askarruttivat kysymykset muutosten 
 aikatauluista ja tulevista työpaikkakunnista. Hyväksi koetun työyhteisön särkymistä 
 murehdittiin. Muutokselle ei  yleisesti ottaen nähty järkevää syytä. 

 Tuusulan käräjäoikeuden työtyytyväisyys on työtyytyväisyysbarometrein mitattu olleen 

 valtakunnan kärkitasoa. Hyvä työilmapiiri on ollut voimavara myös muutostilanteessa. 

 Muutokseen liittyvää tiedotusta henkilökunta sai vuoden 2018 aikana sitä mukaa, kun tietoa 

 oli jaettavana. Toukokuussa Tuusulan käräjäoikeuden esimiehille järjestettiin valmennusta 

 muutosjohtamiseen. Tämä oli tervetullutta. 

 Kaikkiaan Tuusulan käräjäoikeuden toiminta vuonna 2018 eteni toimeliaan työskentelyn 

 merkeissä kohti vuoden vaihtumista. Loppuvuodesta oli tiedossa, että silloinen 

 laamannimme lähtisi vuoden 2019 alusta toiseen käräjäoikeuteen. Kaiken muistelun 

 kruunaamiseksi henkilökunnan keskuudessa oli herännyt ajatus pitää käräjäoikeuden 

 päättäjäisiksi kunnon juhlat. Tuusulan käräjäoikeuden viimeiset pikkujoulut pidettiin 

 käräjäoikeuden omissa tiloissa isolla osallistujajoukolla. Juhla oli mieleenpainuva. Runsaiden 

 tarjoilujen lisäksi iltaohjelmaan sisältyi sambaryhmän loistelias esiintyminen. Juhlan 

 päätteeksi nautimme letkeästä musisoinnista.  

 Käräjäoikeuksien yhdistyminen vuodenvaihteessa vaati henkilökunnalta jaksamista, mutta 

 yhdessä siitä selvittiin ja työt jatkuvat. Kiitos koko henkilökunnalle! 

 

 Eija Tiukuvaara 

 käräjätuomari, osastonjohtaja 

 Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Järvenpään toimipaikan toimipaikkavastaava vuonna 2019 

 

 1.4 Katsaus Vantaan käräjäoikeuden viimeiseen vuoteen 

  
 Vantaan kaupunki on kaupunkina nuori, perustettu vuonna 1974. Vantaan kaupunkia ovat 

 edeltäneet Vantaan kauppala, Helsingin maalaiskunta ja Helsingin pitäjä, jonka historia 

 ulottuu 1300 luvulle. Itsenäinen käräjäoikeus on toiminut Vantaalla vain lyhyehkön aikaa 

 vuodesta 1972 lähtien. Tähän lyhyeen historiaan nähden Vantaan käräjäoikeuden  

 yhdistyminen neljän muun lähellä toimivan käräjäoikeuden kanssa uudeksi Itä-Uudenmaan 

 käräjäoikeudeksi ei ole ollut kovin dramaattista. 

 Kun uuden käräjäoikeuden kanslia säilyy Vantaalla, niin tämäkin on vähentänyt Vantaalla 

 työskennelleiden työntekijöiden jännitystilaa ja viime vuosi olikin Vantaalla varsin levollinen, 

 vaikka kaikki tiesivät sen jäävän Vantaan käräjäoikeuden viimeiseksi.  
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 Yhdistymisen suunnittelu aloitettiin perustamalla työryhmä suunnittelemaan uuden 

 käräjäoikeuden hallintoa ja tämä suunnitelma valmistui kivuttomasti ja hyvissä ajoin. 

 Elokuussa sitten Vantaa sai lisävahvistuksena hallintojohtajan, jonka merkitys yhdistymisen 

 suunnittelussa ja toteuttamisessa oli aivan keskeinen yhdessä yhdistymistä varten nimetyn 

 projektipäällikön kanssa. Yhdistymisen johtoryhmänä toimivat neljä laamannia, jotka hyvin 

 sopuisasti suunnittelivat yhdistymisen päälinjat. Toimintatavaksi valikoitui, että tehdään 

 pitkälti vain sellaisia muutoksia, jotka ovat luonteeltaan pysyviä. Yhdistymisessä siis edetään 

 luonnollisin askelin pakottamatta tai liikaa kiirehtimättä. Allekirjoittanut nimettiin yhdistyvän 

 uuden käräjäoikeuden johtavaksi laamanniksi kesäkuussa, mutta sillä ei ollut juurikaan 

 vaikutusta yhdistymisen johtoryhmätyöskentelyyn, jossa kaikki päätökset onnistuttiin 

 tekemään yhteispäätöksillä. Hallintotyöryhmän jälkeen perustettiin aina tarpeen mukaan 

 uusia työryhmiä suunnittelemaan yhdistymistä. Näiden työryhmien suunnitelmat sitten 

 pitkälti hyväksyttiin yhdistymisen johtoryhmässä. 

 Osa henkilökunnasta siis joutui venymään työryhmätyöskentelyyn ja samanaikaisesti 

 hoitamaan omat muut lainkäyttö tai muut vastaavat tehtävänsä. Yhdistymisen 

 toteuttamiseen kun ei ollut saatu oikeusministeriöstä mitään muuta lisäresurssia kuin 

 hallintojohtaja. Vielä kerran kiitokset työryhmätyöskentelyyn osallistuneille! Kiitokset myös 

 koko henkilökunnalle, joka kaiken aikaa huolehti käräjäoikeuden perustehtävästä ja antoi 

 oikeusturvaa toteuttavia ratkaisuja –  määrällisesti niin paljon, että tulostavoite jopa 

 ylitettiin! 

 Loppuvuodesta Vantaalla sitten pidettiin tyylikäs gaalailta, johon tuli runsaasti jo 

 eläköityneitä entisiä työntekijöitä, ja yhdessä muisteltiin Vantaalla tapahtuneiden 

 toimintojen kaarta. Ei haikeina vaan iloisina ja luottavaisina, että yhdistyneessä 

 käräjäoikeudessa on myös mukava työskennellä ja toiminnot saadaan siellä järjestettyä, jopa 

 laadukkaammin kuin miten ne aiemmin ovat olleet järjestettyinä. Eli haaste toimintojen 

 jatkuvasta kehittämisestä on otettu vastaan! 

 

 Timo Heikkinen 

 Vantaan käräjäoikeuden laamanni 31.12.2018 asti, 1.1.2019 lukien Itä-Uudenmaan 

 käräjäoikeuden johtava laamanni 

 

2. Valmistautuminen vuonna 2018 käräjäoikeuksien yhdistymiseen 
 

 Vuotta 2018 määritteli vahvasti yhdistyvää neljää käräjäoikeutta muutosprosessiin ja 

 yhdistymiseen liittyvät tehtävät. Yhdistyvien virastojen johto kokoontui säännöllisesti 

 yhdistymisprojektin johtoryhmänä ja projektia vietiin läpi hallitusti asiakokonaisuuksina

 tärkeysjärjestyksessä siten, että kuhunkin suunniteltavaan kokonaisuuteen asetettiin 

 työryhmät, jotka tekivät esitykset johtoryhmälle. Uuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 

 hallinnon järjestäminen oli ensimmäinen projektiin liittyvä tehtävä. Hallinnon 

 keskittäminen Vantaan toimipaikkaan ja uuden hallinnon luominen organisaatiolle 

 pienemmillä henkilöstöresursseilla kuin vuonna 2018 oli ensimmäinen alkuvuoden tehtävä, 

 joka käynnistettiin 2.2.2018. Alkuvuodesta asetettiin myös mm. ICT -asioiden, arkiston, 
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 asiakaspalvelun, haastemiestyön, summaaristen asioiden, työsuojelun ja pakkokeinoasioiden 

 käsittelyn osalta työryhmiä sekä huolehdittiin sidosryhmien tiedotuksesta. Myös uuden 

 organisaation  yhteistoimintamenettely suunniteltiin kattamaan kaikki toimipaikat. 

 Uuden organisaation suunnittelun ja yhdistämiseen liittyvien tehtävien lisäksi kukin 

 käräjäoikeus huolehti 31.12.2018 mennessä oman käräjäoikeuden päättymiseen liittyvät 

 tehtävät. 

 Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirin jakautuminen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen 

 Hyvinkään kaupungin ja Nurmijärven kunnan osalta sekä Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen 

 Hausjärven ja Lopen kunnan sekä Riihimäen kaupungin osalta aiheutti mittavan työmäärän 

 asioiden siirron osalta. Myös henkilöstön virkojen osalta tehtiin siirtoja Kanta-Hämeen 

 käräjäoikeuteen sekä Hyvinkään että Tuusulan käräjäoikeudesta. 

 Esimiehiä koulutettiin muutosjohtamiseen ja uuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 

 henkilöstö kokoontui yhteispäivään 2.11.2018, jossa käytiin läpi tulevan organisaation 

 rakenne sekä kehitettiin yhdessä tulevia toimintatapoja ja yhtenäisiä toimintamalleja.  

 Vuoden vaihteessa 2018 – 2019 tietojärjestelmien ja käyttäjätunnusten aiheuttamat 

 muutokset sekä henkilöhallintojärjestelmässä tehty käräjäoikeuksien yhdistäminen oli 

 massiivinen muutos, joka vaikutti käräjäoikeuden toimintaan vuoden vaihtuessa. 

 Henkilöstön ammattitaito ja sitoutuminen muutokseen edesauttoi muutoksen läpiviemistä

 suunnitelmallisesti ja käräjäoikeuksien lakkaaminen tapahtui hallitusti. 

 

 Ohessa kuntakartta uuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden osalta. Toimialueen suuruus on 

 8.267,27 km2. Riihimäen kaupunki, Hausjärven ja Lopen kunta ovat siirtyneet Kanta-Hämeen  
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käräjäoikeuden tuomiopiiriin. 

 

2.1 Tuomiopiirien väestö 31.12.2018 

  
 Hyvinkään, Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeuden tuomiopiirien väestöpohja 

 (ennakkotilasto) 31.12.2018 oli seuraava: 

 Hyvinkää  134 234 

 Itä-Uusimaa  102 465 

 Tuusula  144 121 

 Vantaa  228 166 

 Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiiristä siirtyi 1.1.2019 lukien Kanta-Hämeen 

 käräjäoikeuteen Riihimäen kaupunki, Lopen ja Hausjärven kunta, joiden väestömäärä oli 

 yhteensä noin 45 014. 

3. Käsitellyt asiamäärät ja asiamäärien kehitys 
 

 Uudeksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi yhdistyneisiin neljään käräjäoikeuteen vuonna 

 2018 asioita saapui yhteensä 66.654 ja asioita ratkaistiin 69.463. Asiamääräjaottelut 

 käräjäoikeuksittain: 
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 Saapuneet asiat ajalla 1.1. – 31.12.2018 käräjäoikeuksittain: 

   Hyvinkää Itä-Uusimaa Tuusula Vantaa 

 Rikosasiat  1.135 676 1.118 3.136 

 Muut rikos- 

 oikeudelliset  112 94 78 235 

 Pakkokeinot  81 117 94 451 

 Sakonmuunnot 199 103 189 492 

 Maaoikeusasiat - - - 57 

 Laajat riita-asiat 234 130 190 346 

 Erilliset turvaamistoimet 1 2 3 9 

 Summaariset  11.303 7.121 11.867 21.170 

 Avioerot  524 344 524 896 

 Muut hakemusasiat 693 371 611 1005 

 Velkajärjestelyt 161 90 72 187 

 Konkurssiasiat  63 41 61 140 

 Ulosottoasiat  - - - 128 

 

 

 Hyvinkään käräjäoikeuteen saapui vuonna 2018 asioita yhteensä 14.506, joka on 252 asiaa 

 enemmän kuin vuonna 2017. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen asioita saapui 9.089, joka on 

 119 asiaa vähemmän kuin vuonna 2017. Tuusulan käräjäoikeuden saapuneiden asioiden 

 määrä 2018 oli 14.807, joka on 712 asiaa enemmän kuin vuonna 2017. Vantaan 

 käräjäoikeuteen saapuneiden asioiden määrä 2018 oli 28.252, joka on 865 asiaa enemmän 

 kuin vuonna 2017. 

 Asiamäärien kasvua on tapahtunut kaikkien käräjäoikeuksien osalta eniten summaarisissa 

 asioissa. 
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 Saapuneet rikosasiat 2018 käräjäoikeuksittain: 

 Hyvinkään käräjäoikeus 

 

 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 
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 Tuusulan käräjäoikeus 

 

  

  

 Vantaan käräjäoikeus 
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 Ratkaistut asiat ajalla 1.1. – 31.12.2018: 

 

   Hyvinkää Itä-Uusimaa Tuusula Vantaa 

 Rikosasiat  1.149 701 1.094 3.084  

 Muut rikos-  120 97 79 218 

 oikeudelliset    

 Pakkokeinot  73 109 70 403 

 Sakonmuunnot 199 103 189 492  

 Maaoikeusasiat - - - 55 

 Laajat riita-asiat 224 126 200 334  

 Erilliset turvaamistoimet - 6 2 8 

 Summaariset  11.709 7.435 11.819 23.355  

 Avioerot  517 357 541 894  

 Muut hakemusasiat 689 405 623 1050 

 Velkajärjestelyt 157 78 87 186  

 Konkurssiasiat  56 47 70 126  

 Ulosottoasiat  - - - 127 

 

 Hyvinkään käräjäoikeuden ratkaistujen asioiden määrä vuonna 2018 oli yhteensä 14.893, Itä-

 Uudenmaan käräjäoikeuden 9.464 asiaa, Tuusulan käräjäoikeuden 14.774 asiaa ja Vantaan 

 käräjäoikeuden 30.332 asiaa. Ratkaistujen asioiden määrä verrattuna vuoteen 2017 on 

 yhteensä 7.325 ratkaisua enemmän. 

 

4. Käsittelyajat ja ratkaisukokoonpanot 
 

 Vuonna 2018 toteutuneet käsittelyajat kuukausina käräjäoikeuksien osalta olivat seuraavat: 

 

   Hyvinkää Itä-Uusimaa Tuusula  Vantaa 

 Rikosasiat  4,7 5,6 5,1 5,3 

 Laajat riita-asiat 6,0 10,2 9,0 7,9 

 Summaariset  2,3 2,3 2,0 3,2 

 Velkajärjestelyasiat 5,3 7,5 5,0 6,7  



341/00.01.02.00/2019  11 

 
  

 Keskimääräiset käsittelyajat riita-asioissa ratkaisuvaiheen mukaan 1.1. – 31.12.2018: 

   Kirjallinen Istunto- 

   käsittely  käsittely 

  

 

 

 Käsittelyaikojen kehitys vuonna 2017 ja vuonna 2018: 

 Hyvinkää käräjäoikeus  

  

 

 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 
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 Tuusulan käräjäoikeus 

  

 Vantaan käräjäoikeus 

 

  

 

  

5. Henkilötyövuodet, toimintamenot, tuottavuus ja taloudellisuus 
 

 Käräjäoikeuksien toimintaa seurataan tuottavuus- ja taloudellisuuslukujen avulla. 

 Tuottavuusluku saadaan painottamalla eri asiamäärät niiden arvioidun 

 työllistämisvaikutuksen osoittamalla kertoimella ja jakamalla näin saatu luku 

 henkilötyövuosimäärällä. 

 Taloudellisuusluku saadaan jakamalla käräjäoikeuden käyttämä määräraha painotetulla 

 asiamäärällä.  

 Ohessa Hyvinkään, Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeuden vuoden 2018 

 tunnusluvut: 
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   Hyvinkää Itä-Uusimaa Tuusula  Vantaa 

 Painotettu työmäärä 5 156 3 409 5 066 11 642  

 Henkilötyövuodet 43,4 27,7 39,4 83,6  

 Toimintamenot eurot 2 998 311 1 903 050 2 761 520 5 838 657 

 Tuottavuus                                 119  123 129 139  

 Taloudellisuus                            582  558 545 502  

 

 Koko maan osalta toteutuneen tuottavuuden (27 käräjäoikeutta) keskiarvo oli 120, joten 

 Vantaan käräjäoikeuden tuottavuusluku 139 oli maan toiseksi paras. Myös Hyvinkään, Itä-

 Uudenmaan ja Tuusulan käräjäoikeuden tuottavuusluvut olivat valtakunnallisesti 

 tarkasteltuna hyvät. 

  

6. Haastemiesten tiedoksiannot 
 

 Haastemiesten tiedoksiannot onnistuneet ja esteet yhteensä käräjäoikeuksittain vuonna 

 2018 olivat Hyvinkään käräjäoikeuden osalta 13.488 ja htv -määrä oli 6, Itä-Uudenmaan 

 käräjäoikeudessa 7.716 ja htv -määrä oli 4, Tuusulan käräjäoikeudessa 14.574 ja htv -määrä 

 oli 5 sekä Vantaan käräjäoikeudessa 28.630 htv -määrän ollessa 10. Alla eriteltynä 

 tiedoksiantomäärät käräjäoikeuksittain: 

  

   Hyvinkää Itä-Uusimaa Tuusula  Vantaa 

 Rikoshaasteet  2 480 1 154 2 803 6 703 

 Muut valtion   226 38 155 38 

 virallistiedoksiannot  

 Kirjalliset haasteet 10 199 6 131 9 453 20 161 

 Muut tiedoksiannot 583 392 749 1 701 

 Puhelintiedoksiannot 6 868 3 829 7 520 12 485 

 % osuus puhelintiedoksianto 51 % 50 % 52 % 45 % 

   

7. Henkilöstön kehittäminen 
 

 Hyvinkään, Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudelle on vahvistettu 

 vuosittainen koulutussuunnitelma, johon perustuu henkilöstön suunnitelmallinen koulutus. 

 Henkilöstö on  osallistunut mm. oikeusministeriön ja Helsingin hovioikeuden tarjoamiin 
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 koulutuksiin toteuttaen oikeusministeriön koulutusyksikön koulutussuunnitelmassa 

 asettamia tavoitteita ja teemoja. Virastot ovat huolehtineet viraston sisäisestä 

 koulutuksesta liittyen lainsäädäntömuutoksiin ja digitalisaation aiheuttamiin muutoksiin. 

 Lisäksi osaamista on kehitetty henkilöstön keskinäisellä perehdytyksellä sekä työssä 

 oppimisella ja sen lisäksi huolehdittu esimiesten johtamisvalmennuksesta erityisesti 

 muutostilanteissa. 

 

8. Työkykyä yllä pitävä toiminta 
 

 Kaikkien neljän käräjäoikeuden osalta työterveyspalveluista vastaa Suomen Terveystalo Oyj. 

 Terveystalo toimii Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Porvoossa ja Vantaalla. 

 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti on toteutettu henkilöstön 

 määräaikaistarkastukset, tarjottu kausi influenssarokotteet sekä haastemiesten työtehtävistä 

 johtuen hepatiittirokotukset. Käräjäoikeudet ovat toimineet yhteistyössä työterveyshuollon 

 kanssa huolehtien henkilöstön fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Henkilöstölle on 

 tarjottu vuonna 2018 mahdollisuus henkilökohtaisiin käynteihin työterveydessä liittyen 

 muutokseen käräjäoikeuden yhdistymisessä. 

 Henkilökunnan työkykyä on tuettu myös mm. liikunta/kulttuuriseteleillä sekä 

 mahdollisuudella ryhmä- tai yksilöliikuntaan tunnin viikossa. Työergonomiaan on myös 

 kiinnitetty huomiota. Sen lisäksi on henkilöstön ruokailua tuettu. 

 Kussakin käräjäoikeudessa on toteutettu virkistyspäiviä sekä pidetty käräjäoikeuskohtaisesti 

 kunkin käräjäoikeuden henkilöstön kanssa käräjäoikeuden päätöstilaisuus. 

 

9. Johtoryhmätoiminta ja toimikunnat 
 

 Johtoryhmätoiminta vuonna 2018 kussakin käräjäoikeudessa toimi ja koostui seuraavalla 

 tavalla. 

 Hyvinkään käräjäoikeuden johtoryhmä kokoontui kuukausittain ja kokoonpano oli laamanni, 

 osaston johtajat, hallintosihteeri ja käräjäsihteereiden lähiesimiesten edustaja. Laaja 

 johtoryhmä, johon lisäksi kuuluivat kaikki lähiesimiehet kokoontui neljä kertaa vuodessa. 

 Koska 1.1.2019 toteutunut käräjäoikeuksien yhdistämistä varten perustettu laamanneista 

 koostuva johtoryhmä kokoontui joka toinen kuukausi, ei Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 

 oman johtoryhmän kokoontumiselle vuonna 2018 katsottu olevan tarvetta. Tarvittavat 

 käräjäoikeuden omat asiat käsiteltiin henkilöstökokouksissa sekä laamannin ja lähiesimiesten 

 viikoittaisissa kokouksissa. 

 Tuusulan käräjäoikeuden johtoryhmä, joka koostui laamannista, osaston johtajista, 

 hallintosihteeristä sekä käräjäsihteerien edustajasta kokoontui viikoittain ja laaja 

 johtoryhmä, johon johtoryhmän lisäksi kuului lähiesimiehet kokoontui vuonna 2018 yhden 

 kerran. 
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 Vantaan käräjäoikeuden johtoryhmä laamanni, osaston johtajat, käräjäsihteereiden 

 lähiesimies, hallintosihteeri ja kansliahenkilökunnan ja haastemiesten keskuudesta valitsema 

 lähiesimies kokoontuivat noin 3 viikon välein ja laaja johtoryhmä, johon kuuluivat 

 johtoryhmän lisäksi kaikki lähiesimiehet ja varalähiesimiehet sekä haastemiesten esimiehen 

 lisäksi haastemiesten valitsema edustaja kokoontui neljä kertaa vuodessa. 

 Eri henkilöstöryhmien, lähiesimiesten ja osastojen kokouksia pidettiin säännöllisesti. 

 Vuoden 2018 aikana yhdistymiseen liittyvien asioiden osalta pidettiin yhteispalavereja 

 käräjäoikeuksien välillä liittyen lainkäyttöön, hallinnon keskittämiseen, ict -asioihin sekä eri 

 asiaryhmien järjestelyihin liittyen. 

 Yhteistyötä yhdistymiseen liittyvissä asioissa tehtiin asetettujen työryhmien palavereissa 

 sekä useissa yhteisissä skype – palavereissa, joissa edustettuina olivat vastuuhenkilöt. 

  

  

 

  

  
 

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


