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Käräjäoikeus turvaa oikeuksien toteutumisen

”Riippumattoman tuomioistuinlaitos turvaa, että jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen 

(Oikeusministeriön visio 2025).” Visio ja Kainuun käräjäoikeuden ”5:n P:n ohjelma”/strategia:

1)”Perustehtävä”: Tarjotaan asiakkaille asiantuntevaa ja laadukasta oikeudellista palvelua.

2)”Porukalla”: Perustehtävä hoidetaan yhdessä. Jokainen toimija on tärkeä.

3)”Puhetta”: Tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta virastossa sekä sidosryhmien ja muiden 

toimijoiden välillä.

4)”Puuttuminen”: Mikäli tietoon tulee mahdollisuuksia kehittää toimintaa, toimintaa kehitetään.

5)”Parasta”: Tavoitteena on jatkuvasti kehittää omaa toimintaa ja tarjota asiakkaille parasta 

mahdollista oikeusturvaa hyödyntämällä omia vahvuuksia. 



Toimintaympäristön muutos ja Kainuun 
käräjäoikeuden kehittämishankkeet

-Tuomioistuinlaitoksen toimintaympäristön muutos - mm. säästövaatimukset, 

tietotekninen kehitys, kansainvälistyminen, lisääntyvä oikeudellinen sääntely -

edellyttää käräjäoikeuden toimintojen jatkuvaa arviointia ja kehittämistä.

-Kainuun käräjäoikeuden kehittämishankkeet liittyvät mm. 1)tekniikan 

mahdollisuuksien laajamittaiseen hyödyntämiseen, 2)turvallisuushankkeisiin, 

3)työhyvinvoinnin kehittämiseen, 4)sotilasoikeudenhoitoon, 5)kainuulaisen 

sovittelukulttuurin kehittämiseen ja 6)erikoistumiseen luonnonvararikoksiin. 



1)Teknillinen kehitys

Käräjäoikeus on osaltaan vastuussa omien toimintojensa ja työmenetelmien 

kehittämisestä. Kainuun käräjäoikeuden osalta kehityskohteita ovat olleet mm.

-Etäosallistumismahdollisuuksien laajamittainen hyödyntäminen silloin, kun sitä 

voidaan pitää asian laatu huomioon ottaen sopivana. Asiakkaiden 

etäosallistuminen mahdollisimman laajasti mm. Kuhmon kaupungintalolta, 

Suomussalmen kunnantalolta sekä avustajien ja syyttäjien toimistoilta. 

-Virastossa yhteisesti hyväksytyt toimintaperiaatteet asiakirjojen sähköiseen 

käsittelyyn, uudet etätyöskentelyn mahdollistavat työtavat ja työvälineet sekä 

asiakirjojen sähköinen toimittaminen Rovaniemen hovioikeuteen.  



2)Turvallisuus

Kainuun käräjäoikeuden osalta turvallisuuteen liittyviä kehityskohteita ovat 

olleet mm.

-Turvatarkastustoiminta vuodesta 2018 alkaen: Toimitilojen turvallisuutta 

koskeva kehitystyö jatkuvassa yhteistyössä eri toimijoiden (mm. poliisi, Senaatti, 

ISS, ulosotto) kanssa.

-Jatkuva sisäilmatyö: Sisäilmatyöryhmän työskentely, kuitulähteiden poistaminen, 

ilmastoinnin rakentaminen ja huoltaminen, tehostettu siivous, jatkuva seuranta.

-Jatkuva viranomaisyhteistyö turvallisuuskysymyksissä (mm. alueellinen 

valmiustoiminkunta ja valmiussuunnittelu)  



3)Työhyvinvointi

Työtyytyväisyysbarometri (VMBaro) 2019: Työtyytyväisyys Kainuun 

käräjäoikeudessa koko maan korkein (4,03). Selittäviä tekijöitä mm:

-Työn sisältö – työ koetaan vaihtelevana ja vaativana: henkilöstön osaaminen on 

jatkuvasti kehittynyt kouluttautumisella ja uusien toimintatapojen omaksumisella, 

panostettu uusien työntekijöiden perehdytykseen

-Työympäristö – työolot ja työyhteisön tuki

-TYHY –toiminta: panostus työn ulkopuoliseen virkistystoiminta

-Jatkuva yhteistyö työterveyden asiantuntijoiden kanssa.



4)Sotilasoikeudenhoito

Kainuun käräjäoikeuteen on keskitetty yhtenä harvoista käräjäoikeuksista 

sotilasoikeudenkäyntiasioita. Viranomaisyhteistyön kehittäminen 

sotilasoikeudenhoidon allalla mm.

-Kansainvälinen ja kansallinen valmiussuunnittelu: Paikallispuolustusharjoituksen 

oikeudellinen osio Kainuun käräjäoikeudessa 11.9.2019 ja jatkotyöskentely.

-Osallistuminen sotilasoikeudenhoidon kehittämistä koskevan oikeusministeriön 

työryhmän työskentelyyn vuonna 2019.

-Jatkuva yhteistyö erityisesti Kainuun prikaatin ja Kainuun rajavartioston 

kanssa.    



5)Sovittelukulttuuri ja 6)Luonnonvararikokset

Yleisesti on arvioitu, että oikeudenkäyntien kustannukset vaikuttavat siihen, 

että asiakkaat eivät enää vie asioitaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

-Sen vuoksi on yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa on lähdetty kehittämään 

kainuulaista sovittelukulttuuria. 

Kainuulaisen oikeudenhoidon yksi erityispiirre ovat metsästysrikokset. 

-Kainuun käräjäoikeus on lähtenyt kehittämään luonnonvararikoksia 

koskevaa erityisosaamistaan. 



Kainuun käräjäoikeus lukuina: Henkilökunta 2019

• Laamanni

• Viisi käräjätuomaria

• Käräjänotaareita 2,5 (joista yksi 6 kk hovioikeudessa)

• Neljä haastemiestä 

• Kansliahenkilökuntaa 11

• Hallintosihteeri

• Virastomestari/akt-tuki

• Kirjaaja

• Käräjäsihteereitä 8.



Kainuun käräjäoikeus lukuina: Käsittelyajat 2019

• Lähde: Tuomioistuinten työtilastot 2019 (Oikeusministeriön julkaisu):

• Suluissa valtakunnallinen keskiarvo

• Kainuun käräjäoikeuden käsittelyajat vuonna 2019 ratkaistuissa asioissa:

• Rikosasiat 3,7 (keskiarvo valtakunnassa 4,8)

• Laajat riita-asiat 7,7 (9,7). 

• Summaariset riita-asiat 1,4 (2,7)

• Velkajärjestelyasiat 4,5 (6,5)



Kainuun käräjäoikeus lukuina: Asiamäärät 2019

• Saapuneiden asioiden määrää vuonna 2019 vähensivät summaaristen 

asioiden siirtyminen, syyttäjälaitoksen organisaatiomuutos sekä Kainuun 

oikeusavun virkatilanne. 

• Rikosasiat : 688 (saapuneet asiat)/ 703 (ratkaistut asiat) 

• Pakkokeinoasiat: 63 / 59

• Laajat riita-asiat: 68 / 79

• Summaariset riita-asiat: 3449 / 3846

• Velkajärjestelyt:  47 / 57

• Konkurssiasiat: 23 / 29

• Avioeroasiat: 197 / 207

• Muut hakemusasiat: 423 / 439



Perusoikeus: Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun -
ratkaisutoiminnan yhdenmukaisuus

• Ratkaisutoiminnan yhdenmukaisuus pyritään Kainuun käräjäoikeudessa varmistamaan muun 

ohella seuraavilla toimenpiteillä: 

-Säännölliset tuomaripalaverit ja kolmen tuomarin kokoonpanon laaja käyttö.

-Säännölliset keskustelut sidosryhmien kanssa.

-Hovioikeuden valvonta (muutoksenhaku ja tarkastustoiminta).

-Aktiivinen osallistuminen Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen.

-Korkeimman oikeuden (KKO) oikeuskäytännön seuraaminen.   

-Tilasto- ja tutkimustiedon hyödyntäminen.



Kainuun käräjäoikeuden työn organisointi

• Vastuutuomarit, työparit ja työryhmät.

• Laamannin määräämät vastuutuomarit eri asiaryhmissä: Rikosasiat, hakemusasiat, 

pakkokeinoasiat, insolvenssiasiat (yksityishenkilön velkajärjestely ja konkurssiasiat), 

sotilasoikeudenkäyntiasiat, tiedoksiantoasiat, summaariset riita-asiat (tyypillisesti 

kulutusluotot), tietosuoja-asiat.

• Työparit: Käräjätuomari/käräjänotaari + käräjäsihteeri työparit. Käräjäsihteerit tekevät 

avustavia tehtäviä ja lisäksi laativat ja allekirjoittavat asiakirjoja (erilaiset kutsut ja 

ilmoitukset, istuntopöytäkirjat).

• Erilaisia työryhmiä: mm. sähköiset työmenetelmät, tietosuoja.



Käräjäoikeuden toiminnan julkisuus

• Julkisuusperiaate.

• Lähtökohta: Asiaa ja asianosaisia koskevat tiedot, käsittelyä koskevat tiedot, istunnot ja 

ratkaisut ovat julkisia ellei käsittelijä muuta lain perusteella määrää.

• Salassapidolle oltava aina peruste laissa. Mikäli juttu on salainen laaditaan ratkaisusta 

julkinen seloste. 

• Toiminnan julkisuutta ohjaa laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa.  

• Julkista mielenkiintoa herättäneissä jutuissa laaditaan tiedotteita.



Eräitä vuoden 2019 tapahtumia:

4.1. Tutustuminen Kuhmon ja Suomussalmen etäosallistumispisteisiin

25.1. Asianajajapäivät (Helsinki)

13.2. Oikeusministeriön edustajan vierailu Kainuun käräjäoikeudessa

14.-15.2. Valtakunnalliset virastomestaripäivät Kainuun käräjäoikeudessa

2.-3.5. Valmiussuunnittelua Kainuun Prikaatilla

24.5. Asianajajaliiton Oulun osaston tilaisuus (Oulu)

15.8. Hovioikeuspiirin päällikkötapaaminen (Rovaniemi)



Eräitä vuoden 2019 tapahtumia

23.8. Asianajajaliiton tapahtuma (Helsinki)

10.-11.9. Rovaniemen hovioikeuden tarkastus Kainuun käräjäoikeudessa

11.9. Paikallispuolustusharjoituksen oikeudellinen osio Kainuun käräjäoikeudessa

12.-13.9. Kainuun käräjäoikeuden järjestämät hovioikeuspiirin kansliahenkilökunnan 

koulutuspäivät (Vuokatti)

18.-19.9. Kainuun käräjäoikeuden järjestämät valtakunnalliset laamannien 

verkostopäivät (Vuokatti)

26.9. Oikeusministeriön edustajan vierailu Kainuun käräjäoikeudessa



Eräitä vuoden 2019 tapahtumia

4.10. Kainuun käräjäoikeuden tulosneuvottelut

9.10. Tietosuojavastaavien tapaaminen (Helsinki)

9.10. Tutustuminen Helsingin käräjäoikeuteen

18.10. Ensiapukoulutus Kainuun käräjäoikeuden henkilökunnalle

24.10. Lakimiesliiton johdon vierailu (Kajaani)

28.10. Pohjoisen-Suomen syyttäjäalueen edustajien vierailu Kainuun käräjäoikeuteen

4.-5.11. Kainuun rajavartioston ja Kainuun käräjäoikeuden yhteistoimintapäivä



Eräitä vuoden 2019 tapahtumia

8.11. Keskustelutilaisuus sidosryhmille Kainuun käräjäoikeudessa lapsia koskevan 

lainsäädännön muutoksiin liittyen

11.11. Korkeimman oikeuden prejudikaattitapaaminen (Helsinki)

21.-22.11. Rovaniemen hovioikeuspiirin laatupäivät (Rovaniemi)

24.12. Joulurauhan julistus (Kajaani)



Muuta Kainuun käräjäoikeudessa vuonna 2019 
tapahtunutta

-sisäiset palaverit ja koulutukset mm. tiedoksiantotoiminnan, tietosuojan ja sähköisten 

työmenetelmien kehittämiseksi, sisäisen tiedottamisen (INTRA) kehitystyö

-tiedotteet sidosryhmille ja sidosryhmätapaamiset mm. säännölliset lakimieslounaat 

ajankohtaisista oikeudenhoitoon liittyvistä kysymyksistä sekä turvatarkastustoiminnan 

kehityskokoukset

-käräjäoikeuden esimiesten osallistuminen johtamiskoulutuksiin

-järjestetty säännöllistä salitekniikkakoulutusta henkilökunnalle ja sidosryhmille

-lukuiset tapaamiset paikallisen median kanssa ja käräjäoikeuden toiminnasta kertovat 

lehti- ja radiojutut, osallistuminen valtakunnallisen mediatuomariverkoston toimintaan



Muuta Kainuun käräjäoikeudessa vuonna 2019 
tapahtunutta

-TYHY –toimintaa henkilökunnalle: mm. kulttuurisetelit, hierontaa, ”tuparit”, KAIKU –

hanke, työpaikkaselvitys, saunomista, ”virkaanastujaiset” 29.3., pilkkimistä ja 

ruoanlaittoa Ruuhijärvellä 11.4., läksiäisiä, pikkujoulut 29.11. 

-järjestetty valtakunnallista koulutusta mm. syyttäjille ja käräjänotaareille

-osallistuttu paikallisen lakimiesyhdistyksen sekä Lakimiesliiton järjestämään toimintaan

-osallistuttu Rovaniemen hovioikeuspiirin laatutyöhön

-osallistuttu oikeusministeriön järjestämiin eri henkilöstöryhmille tarkoitettuihin 

koulutuksiin sekä verkostoihin (mm. AIPA- ja ICT –yhdyshenkilöverkostot)

-rekrytointi on ollut jatkuvaa (mm. uusi haastemies ja uutta kansliahenkilökuntaa)



Tervetuloa tutustumaan Kainuun käräjäoikeuden 
toimintaan !

Lisätiedot ja kysymykset:

Pekka Määttä 

Laamanni

pekka.maatta@oikeus.fi

p. 0400-456474

mailto:pekka.maatta@oikeus.fi

