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Organisaatio ja henkilöstö 

Kymenlaakson käräjäoikeudella on kansliat Kouvolassa ja Kotkassa, joissa molemmissa käsitellään rikos-, riita- ja 
hakemusasioita. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kouvola, Iitti, Kotka, Hamina, Miehikkälä ja Virolahti. Kärä-
jäoikeutta johtaa laamanni, jonka tukena käräjäoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johto-
ryhmä. Molemmissa kanslioissa on lainkäyttöosastot, joiden toimintaa johtaa osaston johtaja. Lainkäyttöosastojen 
lisäksi käräjäoikeudessa on yhteinen hallinto-osasto, joka tukee käräjäoikeuden lainkäyttöosastojen toimintaa ja 
vastaa käräjäoikeuden sisäisestä henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä viraston yleishallinnosta. Henkilöstön erikois-
tumista käräjäoikeudessa on toteutettu siten, että eri asiaryhmillä on vastuutuomarit. Eri asiaryhmiä ovat esimer-
kiksi lapsiasiat ja edunvalvonta-asiat sekä talousrikosasiat ja lapsiin kohdistuvat seksuaalirikosasiat. 

Virkoja käräjäoikeudessa vuonna 2017 oli 62 kappaletta. Tuomareiden virkoja oli 14, haastemiesten virkoja 9, kans-
liahenkilökunnan virkoja 35 ja käräjänotaareiden virkoja 4. Lisäksi käräjäoikeudessa on työskennellyt harjoittelijoita 
ja siviilipalvelusvelvollisia. Toteutuneiden henkilötyövuosien määrä vaihtelee vuosittain riippuen muun muassa 
henkilöstön eläköitymisestä ja pidemmistä sairauspoissaoloista. Uusien lautamiesten toimikausi alkoi 1.8.2017, jol-
loin 37 tuomiopiirin kunnanvaltuustojen valitsemaa lautamiestä aloitti toimikautensa käräjäoikeudessa. 

Eduskunnalle on 19.12.2017 annettu hallituksen esitys summaaristen riita-asioiden keskittämisestä. Uudistuksessa 
Kymenlaakson käräjäoikeus olisi yksi niistä yhdeksästä käräjäoikeudesta, joissa tulevaisuudessa käsiteltäisiin näitä 
asioita. Toteutuessaan uudistus tuo käräjäoikeuteen noin 60 000 – 70 000 summaarista riita-asiaa. Uudistus lisäisi 
myös henkilökuntamäärää. Uudistus tullee voimaan aikaisintaan vuonna 2019. 

Talous ja tuloksellisuus 

Käräjäoikeus käy vuosittain tulosneuvottelut oikeusministeriön kanssa. Tulosneuvotteluissa sovitaan seuraavan 
vuoden toimintamenoista, henkilöstömääristä ja tulostavoitteista sekä tarkastellaan kuluvan vuoden tilannetta. 
Vuonna 2017 käräjäoikeuden budjetti oli noin 4.480.200 euroa, josta suurin osa kohdistui palkkamenoihin. Palkka-
menoihin kuuluvat henkilökunnan palkkojen lisäksi lautamiehille maksetut palkkiot ja korvaukset. Toinen merkit-
tävä kuluerä ovat toimitilavuokrat. Loppuosa toimintamenoista koostuu muun muassa tarvikehankinnoista, siivous-
palveluiden käytöstä ja työterveyskustannuksista.  

Käräjäoikeuden tulostavoitteena vuodelle 2017 oli muun muassa ratkaista 1800 rikosasiaa ja 225 laajaa riita-asiaa. 
Tulostavoitteisiin pääsemistä tukevat esimerkiksi johtamiskäytäntöjen ja yhteisten työmenetelmien kehittäminen, 
ICT:n hyödyntäminen, sovittelumenettelyn aktiivinen tarjoaminen laajoissa riita-asioissa ja henkilökunnan hyvin-
voinnista huolehtiminen, joihin kaikkiin kiinnitetään käräjäoikeudessa huomiota vuosittain. 

Asiamäärät vuonna 2017 

 Saapuneet 
 

Ratkaistut Vireillä 31.12.2017 

Rikosasiat 1885 1836 432 
Muut rikosoikeudelliset 
asiat 

 
95 

 
94 
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Pakkokeinoasiat 229 233 28 
Laajat riita-asiat 176 195 121 
Turvaamistoimet 5 7  
Summaariset asiat 12914 12604 2039 
Muut hakemusasiat 921 958 140 
Velkajärjestelyasiat 174 185 74 
Konkurssiasiat 67 74 43 
Yhteensä 16466 16186 2884 

 


