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 KYMENLAAKSON KÄRÄJÄOIKEUS         

              

        
Työjärjestys  

   

  

I YLEISET MÄÄRÄYKSET  

  

1 § Soveltamisala  

  

  Tässä työjärjestyksessä säädetään käräjäoikeuden toiminnan järjestämisestä sen lisäksi, 

 mitä säädetään tuomioistuinlaissa tai muussa laissa.  

2 § Käräjäoikeuden tehtävä  

 

  Käräjäoikeus antaa riippumattomana tuomioistuimena oikeusturvaa tuomiopiirissään 

 ratkaisemalla sen käsiteltäväksi saatetut asiat varmasti, luotettavasti, joutuisasti ja kohtuul- 

 lisin kustannuksin.  

3 § Tarkentavat määräykset  

  Laamanni antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän työjärjestyksen noudattamisesta 

 ja soveltamisesta sekä ohjeita työssä noudatettavista menettelytavoista.  

  

    

II KÄRÄJÄOIKEUDEN ORGANISAATIO  

  

  4 § Toimintayksiköt  

  

  Kymenlaakson käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Kouvolassa. Lisäksi käräjäoikeudella on 

siirtymäajan istuntopaikka Kotkassa.    

      

  5 § Osastot  

  

  Käräjäoikeudessa on kolme lainkäyttöosastoa, hallinto-osasto ja tiedoksiantoyksikkö.  

  

    

III KÄRÄJÄOIKEUDEN JOHTAMINEN  

  

6 § Johtamistoiminta  

    

  Käräjäoikeuden toimintaa johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa laamanni, jonka tukena   

 toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä on johtoryhmä.  

  

    Lainkäyttöosastoa johtaa tehtävään määrätty osaston johtaja ja hallinto-osastoa laamanni.  

 Osastoilla toimii lisäksi lähiesimiehiä.  
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  Henkilöstön yhteistoimintaelimenä käräjäoikeudessa on yhteistyökomitea ja työsuojelu-   

 toimikunta.  

  

7 § Laamanni  

  

Laamanni huolehtii käräjäoikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä. Laamanni osallistuu 

lainkäyttöön siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sen sallivat.  

                

     3  

   Laamanni tehtäviin kuuluu lisäksi muun muassa:  

  
• asettaa tulostavoitteet ja huolehtia niiden toteutumisesta  

• seurata oikeusperiaatteiden soveltamista ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta 

käräjäoikeuden ratkaisuissa  

• valvoa, että asiat käsitellään ja ratkaistaan huolellisesti ja joutuisasti  

• määrätä lainkäyttöasioiden jaon perusteet tuomareiden, käräjänotaarien ja muiden 

ratkaisijoiden kesken  

• määrätä tuomareiden erikoistumisaloista  

• vahvistaa säännölliset rikosistuntopäivät sekä hovioikeuspiirin 

pakkokeinopäivystysvuorot osaston johtajien esityksestä  

• huolehtia tasaisesta työnjaosta ja valvoa työnjaon toteutumisesta henkilöiden kesken  

• päättää käräjäoikeuden kokonpanon muodostumisen perusteista  

• määrätä jäsenet vahvennettuun kokoonpanoon, jollei laamanni ole päättänyt 

toisenlaisesta menettelystä  

• päättää käräjäoikeuden toimivaltaan kuuluvista virkanimityksistä ja virkavapauksista  

• vahvistaa henkilökunnan vuosilomasuunnitelman ja kokemuslisät sekä hyväksyä 

henkilöstöasiantuntijoiden lomat ja poissaolot  

• antaa lausunto tuomarin nimitysasiassa sekä lausunto lainsäädäntö- ja muussa asiassa  

• määrätä osastonjohtajat ja lähiesimiehet tehtäviinsä sekä antaa muut henkilökunnan 

erityistehtäviä koskevat määräykset  

• määrätä kansliahenkilökunnan toimivaltuuksista  

• valvoa käräjänotaareiden ohjausta ja koulutusta  

• antaa käräjänotaareille puheenjohtaja- ja jäsenmääräykset  

• huolehtia koulutuksen suunnittelusta  

• päättää tiedotuksen ja viestinnän periaatteista  

• edustaa käräjäoikeutta ulospäin ja pitää yhteyttä eri yhteistyökumppaneihin ja 

sidosryhmiin  

  

Laamannin ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii tehtävään määrätty osaston johtaja ja 

hänen ollessa estyneenä toinen osaston johtaja. Molempien osaston johtajien ollessa estyneenä, 

laamannin sijaisena toimii virassa vanhin virantoimituksessa oleva käräjätuomari.  

    

8 § Johtoryhmä  

  

  Laamannin apuna käräjäoikeuden johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä, joka 

 kokoontuu joko suppeassa tai laajassa kokoonpanossa.  
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Laajaan kokoonpanoon kuuluvat laamanni, lainkäyttöosastojen osaston johtajat, hallinto- 

sihteeri, talous- ja henkilöstösihteeri ja lähiesimiehet. Johtoryhmän kokoukseen voidaan 

tarvittaessa kutsua myös muita henkilöitä.  

  

 Suppeaan kokoonpanoon kuuluvat laamanni ja osaston johtajat.  

  

Laajassa kokoonpanossa käsitellään ainakin työjärjestystä sekä muita tuomioistuimen 

johtamista, hallintoa, taloutta ja toimintaa sekä henkilöstä tai niiden kehittämistä koskevat 

merkittävät asiat.  

  

 Laajassa kokoonpanossa käsitellään erityisesti seuraavia asioita:  

• käräjäoikeuden toiminnan ja organisaation kehittäminen ja suunnittelu  

• käräjäoikeuden tulosneuvotteluihin kuuluvat asiat  

• tulossopimuksen täytäntöönpano ja toteutumisen arviointi  

• työjärjestys ja muu ohjeistus                                                                                            

• talousarvio ja sen seuranta  

• lainkäyttöasioiden jakoperusteet     

                                                                                                            4  

• lainkäytön yhtenäisyyden seuranta  

• henkilöstöpolitiikan periaatteet, henkilöstösuunnitelma  

• koulutusasiat        

• henkilöiden sijoittuminen ja tehtävänkuvat  

  

Suppeassa kokoonpanossa käsitellään tuomarinviran hakijoista annettavia lausuntoja 

nimitysmenettelyssä ja laamannin määräämät muut asiat.    

  

  Laamanni kutsuu johtoryhmän koolle ja toimii sen puheenjohtajana. Sihteerinä toimii 

 laamannin määräämä virkamies. Johtoryhmän kokouksista laaditaan pöytäkirja.    

    

 Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa.  

  

9 § Lainkäyttöosastojen johtajat  

  

 Laamanni määrää osaston johtajat tehtäviinsä enintään kolmen vuoden määräajaksi.  

    

  Osaston johtaja johtaa osaston työskentelyä ja vastaa sen toiminnasta. Hän huolehtii 

 erityisesti työn yleisestä suunnittelusta, järjestämisestä ja kehittämisestä osastolla sekä 

 työskentelyn tuloksellisuudesta ja työnjaon oikeudenmukaisuudesta.  

  

 Osaston johtaja muun muassa:  

  

• vastaa, että osastolle määrätyt asiat tulevat huolellisesti ja joutuisasti käsitellyksi  

• valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuudesta 

osaston ratkaisuissa  

• vastaa osastonsa tulostavoitteiden toteutumisesta  

• huolehtii tasaisesta työnjaosta ja työhyvinvoinnista yhdessä toisen osaston johtajan 

kanssa  

• vastaa yhteistyössä toisen osaston johtajan kanssa sitä, että käräjäoikeuden 

päivystysvuorot on järjestetty  
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• järjestää tarvittaessa osaston toimintaan liittyviä osastokokouksia ja huolehtii 

muutoin osaston sisäisestä tiedottamisesta  

• määrää esteellisyysväitteen käsittelijän, jollei itse käsittele väitettä  

• ohjaa ja valvoo käräjänotaarin harjoittelua yhteistyössä tutortuomarin kanssa  

• pitää yhteyttä sidosryhmiin yhteistyössä vastuutuomareiden kanssa  

• käy kehityskeskustelut osastonsa käräjätuomareiden ja lähiesimiesten kanssa  

• huolehtii osaston vuosilomien suunnittelusta    

  

  Lainkäyttöosaston johtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii osastolla toimiva 

 virkaiältään vanhin käräjätuomari.  

   

  10 § Lähiesimiehet ja tiimiesimiehet  

  

  Lainkäyttöosastoilla toimii kansliahenkilökunnan lähiesimiehenä käräjäsihteeri ja mo- 

 lempien tiedoksiantoyksiköiden lähiesimiehenä toimii haastemiesten lähiesimies. Laamanni 

 määrää lähiesimiehet tehtäviinsä johtoryhmää kuultuaan. Hallinto-osaston lähiesimiehenä 

 toimii hallintosihteeri.  

  

Lähiesimies vastaa vastuualueensa toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.  

  

                

Tavanomaisten työtehtävien ohella lähiesimies muun muassa:  

              

• ohjaa, valvoo ja kehittää vastuualueensa henkilöstön toimintaa 

• huolehtii siitä, että vastuualueelle kuluvat asiat tulevat tarkoituksenmukaisesti, 

huolellisesti ja joutuisasti käsitellyksi  

• määrää kansliahenkilökunnan sijoittamisesta vastuualueensa työpareihin  

• huolehtii oikeudenmukaisesta työnjaosta ja työhyvinvoinnista vastuualueellaan          

• huolehtii käräjäsihteeripalaverien järjestämisestä  

• huolehtii siitä, että työntekijät perehdytetään tehtäviinsä  

• seuraa tulostavoitteiden toteutumista  

• huolehtii sijaisjärjestelyistä  

• käy vastuualueensa henkilöstön kanssa kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut  

• huolehtii vastuualueensa sisäisestä tiedottamisesta  

• neuvottelee muiden lähiesimiesten kanssa osastojen välisestä työnjaosta  

• huolehtii vastuualueensa lomien suunnittelusta  

• haastemiesten esimies vastaa käräjäpäivystyksen järjestämisestä  

  

Käräjäoikeudella on tiimiesimiehiä, joiden tehtävät ilmenevät heidän työnkuvistaan.  

  

11 § Yhteistyökomitea ja työsuojelutoimikunta  

  

  Käräjäoikeudessa toimivat yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 

 mukaisena yhteistoimintaelimenä eri henkilöstöryhmiä edustava yhteistyökomitea sekä 

 työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä annetun lain mukainen työ- 

 suojelutoimikunta niille säädetyssä tehtävissä.  
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  Työsuojelupäällikkönä toimii laamannin määräämä virkamies. Henkilökunta valitsee 

 keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkö, työ- 

 suojeluvaltuutetut ja kaksi varavaltuutettua muodostavat työsuojelutoimikunnan.   

  

 Työsuojelutoimikunta vastaa käräjäoikeuden työsuojelun toimintaohjelman laatimisesta.  

 

  

12 § Tavoite- ja kehityskeskustelut  

  

Käräjäoikeuden koko henkilökunnan kanssa käydään ainakin kerran vuodessa tavoite- ja 

kehityskeskustelut. Keskusteluissa käydään läpi ainakin edellisen kauden tavoitteiden 

saavuttaminen, kuluvan kauden tavoitteet, työhyvinvointi ja koulutustarpeet.  

  

  Valtion palkkausjärjestelmään kuuluvan henkilökunnan tavoite- ja kehityskeskustelu 

 sisältää myös palkkausjärjestelmän edellyttämän tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen 

 suorituksen arvioinnin. Laamanni päättää suorituspisteistä lähiesimiehiä kuultuaan.  

  

  Keskustelusta laaditaan kehityskeskustelulomake ja kehityskeskusteluja käyvät esimiehet 

 tuovat laamannille keskusteluissa esille tulleista toimenpiteitä vaativista asioista.  

  

Keskustelun virkamiehen kanssa käy lähiesimies. Laamanni käy kehityskeskustelut osaston 

johtajien ja hallintosihteerin kanssa. Osaston johtaja käy kehityskeskustelut osastonsa lähi-       

esimiesten kanssa.  

  

   

IV KÄRÄJÄOIKEUDEN HALLINTO  

  

13 § Yleistä  

  

Hallinto-osasto hoitaa henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon tehtävät.    

             

Osastoon kuuluvat laamanni, hallintosihteeri, talous- ja henkilöstösihteeri, virastomestari, 

hallintoasioita tekevä käräjäsihteeri ja yleiskanslian käräjäsihteerit.         

   

  Osastoon kuuluvat myös määräaikaiset työntekijät ja harjoittelijat, joita ei ole määrätty 

 lainkäyttöosastoille.  

  

14 § Laamanni  

  

Laamanni ratkaisee tuomioistuimelle kuuluvat hallinto- ja talousasiat, joita ei ole määrätty 

muun virkamiehen ratkaistavaksi.  

  

  Laamanni tai hänen sijaisensa hyväksyy viraston palkkamenot.  

  

15 § Hallintosihteeri sekä talous- ja henkilöstösihteeri  

  

Hallintosihteeri sekä talous- ja henkilöstösihteeri valmistelevat ja esittelevät hallintoasiat, ellei 

niitä ole määrätty muun virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi.  
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  Hallintosihteeri sekä talous- ja henkilöstösihteeri hyväksyvät Kieku -järjestelmässä

 henkilökunnan lomat ja poissaolot ja toimivat Kieku -prosessissa teknisinä päättäjinä 

 nimitysasioissa.  

  

Hallintosihteeri toimii hallinto-osaston lähiesimiehenä ja vastaa hallinto-osaston toiminnasta, 

tehtävien suunnittelusta, kehittämisestä ja työnjaosta.  

  

Hallintosihteeri tai hänen sijaisensa hyväksyy viraston toimintamenot palkkausmenoja lukuun 

ottamatta ja päättää myös myyntisaamisten tileistä poistamiset.    

  

Hallintosihteerin sekä talous- ja henkilöstösihteerin tehtävänä on lisäksi muun muassa:  

  

• hoitaa muita henkilöstö- ja talousasioihin liittyviä tehtäviä  

• osallistua vastuualueensa kansliahenkilökunnan valintaan  

• toimia kieku-henkilöstöasiantuntijana  

• kehittää hallintoon liittyviä toimintoja  

  

                

V VIESTINTÄ  

  

16 § Ulkoinen ja sisäinen viestintä  

  

  Käräjäoikeuden yleisestä ulkoisesta viestinnästä huolehtii laamanni. Sisäisessä viestinnässä 

 käytetään sähköpostia, sisäistä intraa sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.  

  

 Käräjäoikeudella on viestintäsuunnitelma.    

  

  

VI LAINKÄYTTÖ  

  

17 § Lainkäyttöasioiden käsittely ja jakoperusteet  

  

Käräjäoikeuteen saapuvat lainkäyttöasiat jaetaan tuomareille ja muille käsittelijöille laamannin 

vahvistaman erillisen jako-ohjeen mukaisesti (liite). Asian uudelleenjakamisesta toiselle 

tuomarille toimitaan kuten tuomioistuinlain (673/2016) 8 luvun 8 §:ssä on säädetty.  

Asiajaolla turvataan, että asianosaiset saavat asiansa ratkaistuksi riippumattomasti,  

 puolueettomasti ja joutuisasti. Asiat jaetaan tuomareille saapumisjärjestyksessä vuoro-  

                

  periaatteen mukaisesti. Jaossa huomioidaan tuomareiden erikoistumisalat ja siinä turvataan 

 asianosaisten oikeus puolueettomaan tuomariin. Jako-ohjeessa vahvistetusta jakoperusteista 

 voidaan yksittäistapauksessa poiketa, jos siihen on hyväksyttävä syy. Poikkeuksista päättää 

 laamanni ja hänen estyneenä ollessa sijaisena toimiva osaston johtaja.  

  

  Useamman tuomarin istuntokokoonpanon puheenjohtajana toimii se tuomari, jonka jutusta 

 on kysymys. Kokoonpano voi sopia puheenjohtajasta myös toisin.  

  

18 § Vastuutuomarit ja päivystävä tuomari  
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  Laamanni määrää jokaiselle käräjänotaarille ainakin yhden tuomarin vastaamaan harjoit- 

 telun ohjaamisesta suunnitellun ohjelman mukaisesti.  

  

Laamanni voi määrätä eri oikeudenaloille yhden tai useamman vastuutuomarin, jonka tehtävänä 

on seurata asianomaisen oikeudenalan kehitystä ja oikeuskäytäntöä ja informoida henkilökuntaa 

keskeisistä muutoksista.  

                

 Vastuutuomari määrätään tehtävään toistaiseksi tai määräajaksi.    

                

  Käräjäoikeuden kansliassa ja istuntopaikassa on molemmissa päivystävä tuomari. Osaston 

 johtaja laatii päivystysvuorolistan. Päivystävän tuomarin tehtävänä on huolehtia pakko-    

 keinoasioista erillisen ohjeen mukaisesti.  

  

Päivystävä tuomari neuvoo myös tarvittaessa asiakasta. Päivystävän tuomarin on oltava 

tavoitettavissa virka-aikana. Hänen apunaan on käräjäsihteeri.  

  

19 § Lautamiehet ja asiantuntijat  

  

Lautamiehet, lapsiasioiden asiantuntija-avustajat ja sotilasjäsenet kutsutaan istuntoihin 

istuntojärjestyksen mukaisesti vuorojärjestyksessä.  

  

  

VII VIRKAMIEHEN TEHTÄVIEN HOITAMINEN  

  

20 § Vastuut ja velvollisuudet  

    

  Virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Virkatehtävien 

 suorittamiseen kuuluu velvollisuus noudattaa työnjohto- ja työnvalvontamääräyksiä.  

 Määräys voi olla esimiehen antama yksittäinen määräys tai laajemmassa merkityksessä 

 hallinnolliset suunnitelmat, yleisohjeet, ohjelmat ja käsittelyohjeet. Virkamieslain mukaan 

 virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla.  

  

  Virkamies on velvollinen osallistumaan viran hoidossa tarpeelliseen, työnantajan osoit- 

 tamaan koulutukseen.  

  

  Tuomareiden, lautamiesten ja muiden jäsenten on annettava ilmoitus sidonnaisuuksista ja 

 sivutoimista tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin. Ilmoituksen käsittelee 

 laamanni.  

  

  Kansliahenkilökuntaan kuuluvan virkamiehen tehtävät määritellään tarkemmin jokaisen 

 tehtävänkuvassa.  

           

                 

 VIII TYÖJÄRJESTYKSEN VOIMAANTULO    

    

                

Kymenlaakson käräjäoikeuden laamanni on tuomioistuinlain (673/2016) 1 luvun 4 §:n 2 

momentin ja 8 luvun 9 §:n nojalla vahvistanut käräjäoikeuden työjärjestyksen tulemaan  

voimaan 1.1.2019.  
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  Työjärjestystä on päivitetty §:n 4, 5, 15 ja 18 osalta 1.3.2019 sekä 5 § osalta 1.9.2019 

     

      

  17.12.2018  

    

  Markku Almgrén  

 laamanni  


