
KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS 1.8.2018 
TYÖJÄRJESTYS
1. Käräjäoikeuden tehtävät ja arvot

Käräjäoikeuden tehtävänä on tuomiopiirissään antaa säädettyä oikeusturvaa ratkaisemalla 
sen käsiteltäväksi saatetut asiat varmasti, luotettavasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin.
Käräjäoikeus huolehtii asiakaspalvelusta ja muista yhteyksistä hyvän hallintotavan 
mukaisesti.

Käräjäoikeuden henkilöstön tulee sekä kokonaisuutena että kunkin osaston ja yksikön 
tasolla toimia laadukkaasti ja tehokkaasti sekä keskenään avoimesti ja oikeudenmukaisesti. 
Henkilökunta auttaa toinen toisiaan ja lähiesimiehiä myös yli osasto- ja yksikkörajojen.

2. Käräjäoikeuden organisaatio

Käräjäoikeudessa on kaksi lainkäyttöosastoa: rikososasto ja riitaosasto, johon kuuluvat 
käräjäyksikkö ja hakemusyksikkö. Käräjäoikeudessa on lisäksi hallinto-osasto, kirjaamoja 
tiedoksiantoyksikkö.
Laamanni johtaa käräjäoikeutta. Laamanni määrää kullekin osastolle ja yksikköön 
sijoitettavan henkilöstön. Huolimatta henkilöstön sijoittelusta ja asiajaosta eri yksiköiden 
kesken, kaikki käräjäoikeuden asiat ovat yhteisiä.
Käräjäoikeudella on kanslia Jyväskylässä.

2.1. Lainkäyttöosastot

1. osasto käsittelee pääasiassa rikosasioita, pakkokeinoasioita ja lähestymiskieltoasioita.

2. osasto käsittelee pääasiassa riita-asioita.
- osaston hakemusyksikkö käsittelee pääasiassa hakemusasioita, joita ovat kaikki 
oikeudenkäymiskaaren 8 luvun mukaisesti käsiteltävät asiat mukaan lukien insolvenssiasiat ja 
ulosottovalitukset. Sen lisäksi hakemusyksikkö käsittelee lapsen huoltoa, tapaamista ja elatusta 
koskevat kanteella vireille tulleet asiat sekä asiat, jotka koskevat lapsen huoltoa ja tapaamista 
koskevan päätöksen täytäntöönpanoa. Hakemusyksikkö käsittelee myös Follo-sovitteluita. Samoin 
kanteella vireille tulevat täytäntöönpanoriidat käsitellään hakemusyksikössä.

Käräjäoikeus panostaa tuomioistuinsovitteluun.

Molemmilla lainkäyttöosastolla on osastonjohtaja ja lähiesimies sekä tuomareita ja 
kansliahenkilökuntaa. Riitaosastolla tuomarit ja kansliahenkilökunta kuuluvat 
käräjäyksikköön ja käräjänotaarit hakemusyksikköön. Hakemusyksikön toimintaa johtaa 
osastonjohtajan alaisuudessa hakemusyksikön vastuutuomari. Hakemusyksikössä on lisäksi 
käräjänotaareita sekä tarpeen mukaan harjoittelijoita.

Käräjänotaareiden harjoittelusta laamanni antaa erillisen ohjeen.

2.2. Hallinto-osasto
Hallinto-osasto huolehtii muista kuin lainkäyttöasioista, kuten talous- ja 
henkilöstöhallinnosta, arkistoinnista, toimitiloista ja muista laamannin määräämistä asioista. 
Osastoa johtaa lähiesimiehenä hallintosihteeri ja siellä on lisäksi kansliahenkilökuntaa.

2.3. Kirjaamo
Kirjaamo huolehtii asiakaspalvelusta, asiakirjahallinnosta ja muista laamannin määräämistä 
asioista. Kirjaamoa johtaa lähiesimiehenä kirjaaja ja siellä on muuta kansliahenkilökuntaa. 
Kirjaajaa sijaistaa apulaiskirjaaja. Kirjaamon yhteydessä toimii tiedoksiantoyksikköön 
kuuluva tiedoksiantokanslia.

2.4. Tiedoksiantoyksikkö



Tiedoksiantoyksikkö, johon haastemiehet kuuluvat, huolehtii tiedoksiannoista ja muista 
erikseen määrättävistä tehtävistä. Yksikköä johtaa lähiesimiehenä haastemiesten esimies, 
joka on samalla viraston turvallisuuspäällikkö. Yksiköllä on päävastuu käräjäoikeuden 
turvallisuusasioista.

3. Johtamisjärjestelmä
Käräjäoikeuden johtamisjärjestelmässä määritellään laamannin, osastonjohtajien ja 
lähiesimiesten vastuut. Se sisältää myös viestinnän, kehityskeskustelujen ja 
kokouskäytäntöj en perusteet.
Esimiestyöhön tarvittavan ajan varmistamiseksi osastonjohtajat ja hakemusyksikön 
vastuutuomari vapautusta substanssityöstä. Vapautus vastaa osastoittain puolta osaston 
yhden tuomarin substanssityömäärästä. Nykyisessä organisaatiossa vapautus toteutuu siten, 
että rikososastolla osastonjohtaja saa vapautuksen jakamattomana kun taas riitaosastolla 
vapautus jakautuu tasan kahden esimiestuomarin kesken.

3.1. Laamanni
Laamanni johtaa käräjäoikeuden toimintaa ja vastaa sen tuloksellisuudesta. Hän muun 
muassa
—huolehtii käräjäoikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä
- asettaa käräjäoikeuden tulostavoitteet johtoryhmää kuultuaan ja huolehtii niiden 
toteutumisesta
- ratkaisee merkittävät taloushallintoasiat
- valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta 
käräjäoikeuden ratkaisuissa
- valvoo, että asiat käsitellään huolellisesti ja nopeasti
- määrää henkilöstön sijoittamisesta osastoihin ja yksiköihin
- antaa delegointimääräykset kansliahenkilökunnalle ja määräykset käräjänotaareille
- huolehtii osastojen välisestä tasaisesta työnjaosta
- nimittää kansliahenkilökunnan ja haastemiehet
- nimittää osastonjohtajat, lähiesimiehet ja vastuutuomarin
- käy kehityskeskustelut osastonjohtajien, hallinto sihteerin, kirjaajan ja haastemiesten 
esimiehen kanssa
- hyväksyy osastonjohtajien, hallintosihteerin, kirjaajan ja haastemiesten esimiehen vuosi- ja 
sairauslomat sekä poissaolot ja hyväksyy koko henkilökunnan harkinnanvaraiset poissaolot
- huolehtii koulutuksen määrällisestä ja laadullisesta riittävyydestä
- edustaa käräjäoikeutta ulospäin
- huolehtii käräjäoikeudelta pyydettyjen asiantuntijalausuntojen antamisesta
- osallistuu lainkäyttöön siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sen sallivat
- vahvistaa työjärjestyksen ja antaa ohjeet sen soveltamisesta
Laamanni voi siirtää sellaisesta asiasta päättämisen, jota ei lailla ole säädetty yksinomaan 
hänen päätettäväkseen, muun virkamiehen päätettäväksi.
Laamannin ollessa estynyt hoitamasta virkaansa vuosiloman vuoksi tai enintään yhden 
kuukauden ajan muusta syystä, hänen sijaisenaan toimii virkaiältään vanhin osastonjohtaja.

3.2. Johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä
Laamannin tukena käräjäoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimivat 
johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä. Johtoryhmä, johon kuuluvat osastonjohtajat ja 
hallintosihteeri, käsittelee asioita, jotka koskevat muun muassa
- työjärjestyksen vahvistamista ja muuttamista
- johtamista, hallintoa, taloutta ja toimintaa sekä henkilöstöä ja niiden kehittämistä
- osastojen tehtävien määrittämistä



- tuomareiden sijoittamista osastoille
- esitystä käräjäoikeuden tulostavoitteiksi
- lausunnon antamista käräj ätuomarinviran täyttämiseksi sekä 

- laamannin erikseen määräämiä asioita

Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi hakemusyksikön 
vastuutuomari ja kaikki lähiesimiehet.

Laajennettu johtoryhmä käsittelee muuten samoja asioita kuin johtoryhmä, mutta ei 
lausuntojen antamista.
Johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä kokoontuvat laamannin kutsusta.

3.3. Yhteistyökomitea ja työsuojelutoimikunta

Käräjäoikeudessa toimivat yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 
mukaisena yhteistoimintaelimenä yhteistyökomitea ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistyöstä annetun lain mukainen työsuojelutoimikunta niille säädetyissä 
tehtävissä.

3.4. Osastonjohtaja

Osastonjohtajana lainkäyttöosastolla toimii laamannin määräämä käräjätuomari. Laamanni 
nimittää osastonjohtajat enintään kolmen vuoden määräajaksi.
Lainkäyttöosaston johtaja vastaa osastonsa toiminnasta ja muun muassa
- johtaa ja kehittää osaston työskentelyä
- huolehtii työn yleisestä suunnittelusta ja järjestämisestä osastolla sekä työskentelyn 
tuloksellisuudesta j a
siitä, että asiat tulevat osastolla huolellisesti ja joutuisasti käsitellyiksi
- huolehtii osaston työn oikeudenmukaisesta jakamisesta
- valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta osaston 
ratkaisuissa
- käy kehityskeskustelut osastonsa tuomareiden ja lähiesimiesten kanssa
- tarvittaessa esittää laamannille vahvistettavaksi jäsenet vahvennettuun kokoonpanoon
- huolehtii, että osastolla on nimettynä päivystävä tuomari, joka muun ohessa ratkaisee 
tuomareiden esteellisyyttä koskevat asiat
- hyväksyy osastoonsa kuuluvien tuomareiden ja lähiesimiesten vuosi-ja sairauslomat sekä 
ei-harkinnanvaraiset poissaolot
- osallistuu lainkäyttöön
Osastonjohtajan sijaisena toimii virassa vanhin osaston käräjätuomari.

3.5. Hakemusyksikön vastuutuomari
Hakemusyksikössä toimii riitaosaston osastonjohtajan alaisuudessa vastuutuomari, joka

- johtaa ja kehittää hakemusyksikön työskentelyä
- huolehtii työn yleisestä suunnittelusta ja järjestämisestä yksikössä sekä työskentelyn 
tuloksellisuudesta ja siitä, että asiat tulevat yksikössä huolellisesti ja joutuisasti käsitellyiksi
- huolehtii yksikön työn oikeudenmukaisesta jakamisesta
- valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta yksikön 
ratkaisuissa
- vastaa yhdessä laamannin kanssa käräjänotaareiden työskentelyn järjestämisestä
- hyväksyy käräj änotaareiden vuosi-ja sairauslomat sekä ei-harkinnanvaraiset poissaolot 

osallistuu lainkäyttöön
3.6. Lähiesimies

Lainkäyttöosastolla, hallinto-osastolla, kirjaamossa ja tiedoksiantoyksikössä lähiesimiehenä



toimii laamannin määräämä käräjäsihteeri, hallintosihteeri, haastemiesten esimies tai muu 
virkamies. Laamanni nimittää hallintosihteeriä ja haastemiesten esimiestä lukuun ottamatta 
muut lähiesimiehet enintään kolmen vuoden määräajaksi.

3.6.1. Hallintosihteeri hallinto-osaston lähiesimiehenä
Hallinto-osastoa lähiesimiehenä johtava hallintosihteeri huolehtii käräjäoikeuden hallinnosta 
ja erikseen määrätyistä viraston johtamiseen liittyvistä tehtävistä. Hän muun muassa

- j ohtaa j a kehittää vastuualueensa henkilöstön toimintaa
- huolehtii siitä, että vastuualueen tehtävät tulevat tarkoituksenmukaisesti, huolellisesti ja 
joutuisasti hoidetuiksi
- huolehtii vastuualueellaan oikeudenmukaisesta työnjaosta ja tehtävien sujumisesta
- huolehtii vastuualueellaan henkilökunnan ja harjoittelijoiden koulutuksesta ja 
opastamisesta
- valvoo, että käräjäoikeuden talous- ja hallintoasiat tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi
- hallinnoi ATK-pohjaisten rekisterien käyttö oikeuksia.
- huolehtii laamannin lähimpänä apuna siitä, että käräjäoikeuden toiminta virastona sujuu 
asianmukaisesti
- osallistuu kansliahenkilökunnan valintaan
- hoitaa virkaehtosopimuksen mukaiset asiat
- hyväksyy vastuualueensa henkilökunnan vuosi-ja sairauslomat sekä ei-harkinnanvaraiset 
poissaolot sekä työajat
- käy osastonsa henkilökunnan kanssa kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut
- valvoo, että talousarvion seuranta on asianmukaisesti hoidettu
- valvoo, että käräjäoikeuden maksuliikenne tulee oikein hoidetuksi ja hyväksyy viraston 
tulot ja menot taloussäännön rajoissa sekä huolehtii käteisennakon tarkastuksesta
- valvoo, että käräjäoikeuden irtaimisto tulee oikein hoidetuksi
- huolehtii oikeustalon virastojen yhteisasioista
-valvoo toimialaansa kuuluvien turvallisuusasioiden asianmukaista hoitamista 

Hallintosihteerin sijaisena toimii arkistonhoitaja.
3.6.2. Lainkäyttöosaston, kirjaamon ja tiedoksiantoyksikön lähiesimies

Lähiesimies toimii osastonsa tai yksikkönsä kansliahenkilöstön tai haastemiesten esimiehenä 
ja vastaa vastuualueensa toiminnan asianmukaisesta sujumisesta. Hän muun muassa

- johtaa ja kehittää vastuualueensa ja sen henkilöstön toimintaa
- huolehtii siitä, että vastuualueelle määrätyt asiat tulevat tarkoituksenmukaisesti, huolellisesti ja 
joutuisasti käsitellyiksi
- huolehtii oikeudenmukaisesta työnjaosta ja tehtävien sujumisesta

- määrää osastonjohtajan kanssa kansliahenkilökunnan sijoittumisesta vastuualueensa 
työpareihin tai tiimeihin
- huolehtii yhdessä osastonjohtajan kanssa henkilökunnan ja harjoittelijoiden koulutuksen, 
opastuksen ja perehdytyksen järjestämisestä
- hyväksyy vastuualueensa henkilökunnan vuosi- ja sairauslomat sekä ei-harkinnanvaraiset 
poissaolot sekä työajat
- käy vastuualueensa henkilöstön kanssa kehitys-ja suoritusarviointikeskustelut

- osallistuu vastuualueelleen kuuluvaan työntekoon
Lainkäyttöosaston lähiesimies osallistuu osastonsa varsinaiseen substanssityöhön 
(käräj äsihteerin työ) vain sikäli, kuin he lähiesimiestyöltään työaikalainsäädäntö ym. 
huomioon ottaen ehtivät.
Lainkäyttöosaston lähiesimiestä sijaistaa osastonsa osastonjohtajan työparina toimiva 
käräjäsihteeri.



Tiedoksiantoyksikön lähiesimies toimii turvallisuuspäällikkönä.
3.7. Nimitysmenettely

Virat ja esimiestehtävät, jotka käräjäoikeus itse täyttää, julistetaan tehtävään sopivalla tavalla 
haettaviksi joko yleisesti tai käräjäoikeuden sisäisenä hakuna, kuitenkin noudattaen valtion 
virkamieslain ja tuomioistuinlain säännöksiä, joiden perusteella nimittäminen voi tapahtua 
rajoitetusti myös haettavaksi julistamatta. Laamannin päätöksellä voidaan sisäisessä haussa 
olevien tehtävien haku rajoittaa koskemaan tiettyä henkilöstöryhmää. Nimityspäätökset 
perustellaan.

3.8. Kokouskäytännöt

Käräjäoikeudessa pidetään kokouksia asioiden tehokkaan ja laadullisesti korkeatasoisen 
käsittelyn edistämiseksi. Kokouksiin osallistuminen on sen kohderyhmälle virkatehtävä. 
Kokouksista tehdään soveltuvassa laajuudessa muistio, joka arkistoidaan ja joka on 
käräjäoikeuden sisäisessä käytössä julkinen, ellei estettä ole.

Laamanni voi kutsua kokoon muun muassa lainkäyttöasioista vastaavien osastonjohtajien 
kokouksen, tuomarikokouksen, osastonjohtajien ja lähiesimiesten kokouksen sekä koko 
henkilökunnan kokouksen.

Osastonjohtaja voi kutsua kokoon muun muassa osastonsa tuomarien kokouksen ja koko 
osaston henkilökunnan kokouksen.

Lähiesimies voi kutsua kokoon muun muassa vastuualueensa henkilökunnan kokouksen tai 
lähiesimiesten kokouksen.

3.9. Viestintä

Käräjäoikeus huolehtii avoimesta, totuuteen perustuvasta ja riittävän aktiivisesta sisäisestä ja 
ulkoisesta viestinnästä. Laamanni voi määrätä viranhaltijan viestinnän vastuuhenkilöksi.

Kaikista käräjäoikeutta tai sen henkilökuntaa koskevista tapahtumista ja suunnitelmista 
tiedotetaan viipymättä. Laamanni pitää tarvittaessa koko henkilökunnalle tarkoitettuja 
tiedotustilaisuuksia. Jokaisella esimiesasemassa olevalla on velvollisuus viipymättä vastata 
alaistensa tekemiin työasioita koskeviin kysymyksiin.
Käräjäoikeus suhtautuu myönteisesti asiakkaidensa, yleisön ja tiedotusvälineiden tiedon 
tarpeeseen. Käräjäoikeuden yleisestä ulkoisesta viestinnästä huolehtii laamanni tai hänen 
määräämänsä viranhaltija. Käsiteltäviä tai käsiteltyjä asioita koskevasta tiedottamisesta 
huolehtii asian käsittelijä tai asian niin vaatiessa hänen esimiehensä. Käräjäoikeus antaa aina 
omasta aloitteestaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 
25 §:ssä tarkoitetun julkisen selosteen salassa pidettäväksi määrätystä ratkaisusta, jos asia on 
yhteiskunnallisesti merkittävä tai se on synnyttänyt huomattavaa kiinnostusta julkisuudessa.

3.10. Kehityskeskustelut
Käräjäoikeuden koko henkilöstön kanssa käydään vuosittain ja tarvittaessa useamminkin 
kehityskeskustelut ja muiden kuin tuomareiden kanssa myös suoritusarviointikeskustelut.

4. Lainkäyttöasioiden jako ja ratkaiseminen
Lainkäyttöasiat jaetaan lainkäyttöosastoille edellä mainitun asiatyyppeihin perustuvan jaon 
mukaisesti.
Lainkäyttöosastoilla ja hakemusyksikössä asiat jaetaan käsittelijöille osastonjohtajan ja 
vastuutuomarin määräämällä tavalla siten, että siinä otetaan huomioon jaon 
sattumanvaraisuus, käsittelijöiden työkuormituksen oikeudenmukaisuus ja asiantuntemus 
eritysaloilla.
Sovittelijoina tuomioistuinsovittelussa toimivat kaikki siihen koulutetut tuomarit.



Monijäsenisen ratkaisukokoonpanon lainoppineet jäsenet, päättävät keskenään, kuka heistä 
toimii puheenjohtajana. Kokoonpanoja muodostettaessa tulee kaikille kelpoisuusehdot 
täyttäville tarjoutua yhdenvertainen mahdollisuus niihin osallistua. Tarvittaessa laamanni 
määrää jäsenet yksittäiseen kokoonpanoon ja niitä muodostettaessa noudatettavista 
menettelytavoista voidaan antaa erillinen ohje.
Käräjäoikeuden keskeisiin arvoihin kuuluvaa korkeaa ammatillista osaamista kehitetään ja 
ylläpidetään sekä laaja-alaisesti että syventävästi. Mahdollisuutta käsitellä eri asiaryhmiin 
kuuluvia asioita edistetään tuomareiden ja kansliahenkilökunnan kierrolla 
lainkäyttöosastojen kesken. Kiertoon halukkaille pyritään järjestämään siihen mahdollisuus 
vähintään kolmen vuoden välein. Ammattitaidon syventämistä edistetään kouluttautumiseen 
kannustamalla ja tarjoamalla mahdollisuuksia erityisosaamisalueilla kehittymiseen siten, että 
osaamista voidaan hyödyntää työyhteisössä laaj emminkin.

5. Poikkeukset
Laamanni voi määrätä poikkeuksia työjärjestykseen ja antaa tarvittaessa tulkintaohjeita sen 
soveltamisesta.

Voimaantulo
Työjärjestys tulee voimaan 1.8.2018

laamanni

(Alkuperäinen työjärjestys on tullut voimaan 1.1.2010 ja sitä on muutettu 1.1.2013, 
1.6.2014,1.7.2014 ja 1.1.2017 voimaantulleilla muutoksilla)


