
Organisaatio ja henkilöstö

Kymenlaakson käräjäoikeudella on kanslia Kouvolassa ja siirtymäajan istuntopaikka Kotkassa, joissa molemmissa käsi-
tellään rikos-, riita- ja hakemusasioita. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kouvola, Iitti, Kotka, Hamina, Miehikkälä
ja Virolahti. Käräjäoikeutta johtaa laamanni, jonka tukena käräjäoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toi-
mii johtoryhmä. Kouvolan kansliassa on kaksi lainkäyttöosastoa ja Kotkan istuntopaikassa on yksi lainkäyttöosasto, joi-
den toimintaa johtaa osaston johtaja. Lainkäyttöosastojen lisäksi käräjäoikeudessa on hallinto-osasto, joka tukee kärä-
jäoikeuden lainkäyttöosastojen toimintaa ja vastaa käräjäoikeuden sisäisestä henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä viras-
ton yleishallinnosta. Henkilöstön erikoistumista käräjäoikeudessa on toteutettu muun ohessa siten, että eri asiaryhmillä
on vastuutuomarit ja eri asiaryhmiä tekevät tuomarit. Eri asiaryhmiä ovat esimerkiksi velkajärjestely- ja konkurssiasiat,
lapsiasiat ja edunvalvonta-asiat, kirjalliset rikosasiat, ympäristörikosasiat sekä talousrikosasiat ja lapsiin kohdistuvat sek-
suaalirikosasiat.

Käräjäoikeudessa oli vuonna 2019 yhteensä 80 virkaa. Käräjätuomareiden virkoja oli 13 ja yksi määräaikainen käräjä-
tuomari, haastemiesten virkoja 9, kansliahenkilökunnan virkoja 51 ja käräjänotaareiden virkoja 4. Lisäksi käräjäoikeu-
dessa on kertomusvuonna työskennellyt harjoittelijoita. Uusien lautamiesten toimikausi alkoi 1.8.2017, jolloin tuo-
miopiirin kunnanvaltuutettujen valitsemat 37 lautamiestä aloittivat toimikautensa.

Vuoden 2019 toimintaan vaikutti merkittävästi se, että Kymenlaakson käräjäoikeuteen keskitettiin 1.9.2019 kaikki Itä-
Suomen hovioikeuspiirin summaariset riita-asiat. Uudistus tuo käräjäoikeuteen noin 80 000 summaarista riita asiaa vuo-
sittain. Uudistus lisäsi henkilökunnan määrän 80 henkilöön (2019), vuonna 2020 se nousi 85 henkilöön.

Talous ja tuloksellisuus

Käräjäoikeus käy vuosittain tulosneuvottelut oikeusministeriön kanssa. Tulosneuvotteluissa sovitaan seuraavan vuoden
toimintamenoista, henkilöstömäärästä ja tulostavoitteista sekä tarkastellaan kuluvan vuoden tilannetta. Vuonna 2019
käräjäoikeuden budjetti oli noin 5 012 500 euroa, josta suurin osa kohdistui henkilöstökuluihin. Niihin kuuluvat henkilö-
kunnan palkkamenojen lisäksi lautamiehille maksetut palkkiot ja korvaukset. Toinen merkittävä menoerä ovat toimiti-
lavuokrat. Loppuosa toimintamenoista koostuu muun muassa tarvikehankinnoista, siivouspalveluiden käytöstä ja työ-
terveyskustannuksista.

Eri asiaryhmissä käräjäoikeus pääosin ratkaisi asioista enemmän kuin niitä vuoden kuluessa saapui. Käsittelyajat olivat
hyvät. Tulostavoitteisiin pääsemistä tukevat esimerkiksi johtamiskäytäntöjen ja yhteisteisten työmenetelmien kehittä-
minen, ICT:n hyödyntäminen, sovittelumenettelyn aktiivinen tarjoaminen laajoissa riita-asioissa ja lapsiasioissa sekä
henkilökunnan hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehtiminen.

Asiamäärät vuonna 2019

                                                                  Saapuneet                    Ratkaistut Vireillä 31.12.2019
Rikosasiat 1411 1469 312
Muut rikosoikeudelliset asiat 136 128 20
Pakkokeinoasiat 93 106 14
Sakonmuuntoasiat 286 286 0
Laajat riita-asiat 190 186 115
Turvaamistoimet 4 4 1
Summaariset asiat 34100 21377 14859
Hakemusasiat 1353 1404 460
Velkajärjestelyasiat 156 136 98
Konkurssiasiat 61 56 34
Yhteensä 37790 25152 15913
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