
 

 
Kuva: Sovittelusali Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden Espoon toimipisteessä 

 
 
 

Toimintakertomus 
LÄNSI-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS JA ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS 

2018  



SIVU 1 

Yleistä  

Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Yleisiä tuomioistuimia ovat 

käräjäoikeudet, hovioikeudet ja ylimpänä oikeusasteena korkein oikeus. 

Käräjäoikeudet käsittelevät ensimmäisenä oikeusasteena rikos-, riita- ja 

hakemusasioita. Käräjäoikeuksia oli vuonna 2018 vielä 27, mutta 1.1.2019 alkaen enää 

20. 

Länsi-Uudenmaan ja Espoon käräjäoikeudet yhdistyvät 1.1.2019 lukien uudeksi Länsi-

Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Tämä toimintakertomus on kirjoitettu soveltuvin osin 

yhteisesti. 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin ovat kuuluneet Hanko, Inkoo, 

Kirkkonummi, Raasepori, Siuntio, Karkkila, Lohja ja Vihti. Alueella asuu noin 175.000 

asukasta. Espoon käräjäoikeuden tuomiopiiriin puolestaan kuuluivat Espoo ja 

Kauniainen, joiden yhteen laskettu asukasmäärä on noin 285.000. Yrityssaneeraus- ja 

ulosottoasioissa uusi tuomiopiiri käsittää laajemman alueen eli myös nykyisen Itä-

Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin. 

Käräjäoikeus toimii edelleen entisten Länsi-Uudenmaan ja Espoon käräjäoikeuksien 

toimipisteissä eli Raaseporissa, Lohjalla ja Espoossa sijaitsevissa oikeustaloissa. 

Käräjäoikeudella on lisäksi istuntosaleja Kirkkonummella. Raaseporin oikeustalon 

toimistotiloista, Lohjan oikeustalosta ja Kirkkonummella sijaitsevista istuntosaleista 

luovutaan sen jälkeen, kun käräjäoikeuden uudet toimitilat Espooseen valmistuvat.  

Yhdistyneen käräjäoikeuden tuomiopiirin asukasluku on voimakkaassa kasvussa. 

Pelkästään Espoon kaupungin väkiluku tulee vuonna 2027 olemaan ennusteen mukaan 

yli 320.000. Espoon väkiluku kasvaakin keskimäärin 4.600 asukkaalla vuodessa. 

Kasvusta 67 prosenttia on lisäksi vieraskielisiä, mikä vaikuttaa merkittävästi 

oikeudenkäyntien kestoon ja esimerkiksi tulkkien tarpeen lisääntymiseen. 

Tuomiopiirin väkiluvun voimakas kasvaminen tulee tulevaisuudessa vääjäämättä 

vaikuttamaan myös saapuvien asioiden määrään sitä kasvattavana. 

Allmänt  

Domsrätten utövas av oberoende domstolar. Allmänna domstolar är tingsrätter, 

hovrätter och högsta domstolen som högsta rättsinstans. Tingsrätterna behandlar som 

första rättsinstans brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. Antalet tingsrätter var 

år 2018 fortfarande 27, men från och med 1.1.2019 är antalet endast 20. 

Västra Nylands och Esbo tingsrätter sammanslogs från och med 1.1.2019 till nya Västra 

Nylands tingsrätt. Denna verksamhetsberättelse har i tillämpliga delar skrivits 

gemensamt. 

Västra Nylands tingsrätts domkrets omfattade Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, 

Sjundeå, Högfors, Lojo och Vichtis. Inom området bor cirka 175 000 invånare. Esbo 

tingsrätts domkrets omfattade Esbo och Grankulla, vars sammanräknade invånarantal 
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är cirka 285 000. I företagssanerings- och utsökningsärenden omfattar den nya 

domkretsen ett större område, dvs. även nuvarande Östra Nylands tingsrätts 

domkrets. 

Tingsrätten är fortfarande verksam på Västra Nylands och Esbo tingsrätters 

verksamhetsställen, dvs. tingshusen i Raseborg, Lojo och Esbo. Tingsrätten har 

dessutom sammanträdessalar i Kyrkslätt. Man kommer att avstå från kontorslokalerna 

i Raseborgs tingshus, Lojo tingshus och sammanträdessalarna i Kyrkslätt, när 

tingsrättens nya lokaler i Esbo färdigställs.  

Invånarantalet i den sammanslagna tingsrättens domkrets ökar kraftigt. Enbart Esbo 

stads invånarantal kommer enligt prognoser att överstiga 320 000 år 2027. 

Invånarantalet i Esbo ökar i genomsnitt med 4 600 invånare per år. Av denna ökning är 

67 % personer med främmande språk, vilket har en stor inverkan på rättegångarnas 

längd och till exempel ett ökat behov av tolkar. Den kraftiga ökningen i domkretsens 

folkmängd kommer i framtiden oundvikligen även att öka antalet ärenden som 

kommer in. 

Saapuneiden asioiden määrä 

Saapuneiden rikosasioiden määrä on Espoon käräjäoikeudessa vuoden 2018 aikana 

noussut voimakkaasti edellisestä vuodesta.  Saapuvia rikosasioita oli vuonna 2018 

yhteensä 2940, kun niiden määrä vuonna 2017 oli 2044. Nousua edelliseen vuoteen 

verrattuna oli siten 896 asiaa.  

Asioiden määrän nousuun vaikutti erityisesti Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella 

käyttöönotettu arkirikosasioiden uusi tutkintatapa, joka on lisännyt rikosten 

selvittämisprosenttia tuntuvasti. Myös syyttäjänvirasto otti 

valtakunnansyyttäjänviraston ohjeistamana 1.9.2018 lukien käyttöön ns. nopean 

toiminnan tiimin, joka pyrkii tekemään syyteharkinnan 14 vuorokauden kuluessa 

esitutkinnan päättymisestä. Syyttäjänvirasto on saanut tätä varten huomattavan 

lisäresurssin vuodeksi 2018 (2-3 kihlakunnansyyttäjää, apulaissyyttäjiä ja 

harjoittelijoita). Tämä poliisin ja syyttäjänviraston tehostettu toimintapa heijastuu 

koko uuden Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden juttumäärään. 

Saapuneiden laajojen riita-asioiden määrä pieneni hieman edelliseen vuoteen nähden 

Espoossa, mutta entisen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden osalta määrä nousi 13 

prosenttia 250 asiasta 282 asiaan. Hakemusasioiden määrä pysyi suunnilleen ennallaan 

kummassakin käräjäoikeudessa. Summaaristen asioiden määrä on noussut noin 

neljällä prosentilla Espoon käräjäoikeudessa ja reilut kahdeksan prosenttia entisessä 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Insolvenssiasioiden nousu on ollut noin 13 

prosenttia Espoon käräjäoikeudessa ja noin 20 prosenttia entisessä Länsi-Uudenmaan 

käräjäoikeudessa. 

Espoon käräjäoikeudessa kiinnitettiin vuoden 2018 aikana huomiota yhtäältä 

kirjallisten asioiden ja niin sanottujen arkirikosten sekä toisaalta esimerkiksi 

talousrikosasioiden läpivirtaukseen, ja ratkaistujen asioiden määrä kasvoikin edelliseen 
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vuoteen verrattuna noin 25 prosentilla. Tästä huolimatta vireillä olevien rikosasioiden 

määrä on noussut jo yli 1461 asiaan, kun niitä vuoden 2017 lopussa oli noin 900. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk 

15215 15444 15639 14335 15326 15339 16573 16764 17498 18272 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (ent.), kaikki saapuneet ja ratkaistut asiat vv. 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk 

21624 22439 21008 21008 20260 20179 23551 22955 25165 24342 

Espoon käräjäoikeus, kaikki saapuneet ja ratkaistut asiat vv. 2014-2018 
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Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (ent.), saapuneet ja ratkaistut rikosoikeudelliset asiat: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk 

1989 1977 1972 1914 2070 2018 2017 1914 1951 1911 

 

Espoon käräjäoikeus, saapuneet ja ratkaistut rikosoikeudelliset asiat: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk 

2906 2744 2529 2628 2504 2519 2594 2389 3375 2748 
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Länsi-Uudenmaan (ent.) käräjäoikeuden varsinaiset rikosasiat: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk 

1641 1645 1670 1611 1732 1696 1678 1595 1743 1728 

 

Espoon käräjäoikeuden varsinaiset rikosasiat: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk 

2193 2003 1964 2060 1875 1900 2044 1900 2940 2384 
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Länsi-Uudenmaan (ent.) laajat riita-asiat: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk 

274 250 275 287 253 270 250 229 282 249 

 

Espoon käräjäoikeus, laajat riita-asiat: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk 

643 603 614 672 485 588 495 520 481 460 
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Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (ent.), summaariset asiat: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk 

11434 11756 11686 10531 11250 11273 12568 12783 13611 14569 

 

Espoon käräjäoikeus, summaariset asiat: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk Saap Ratk 

15585 16656 14681 14521 14553 14335 17648 17192 18390 18371 
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Asiamäärät yhteensä 

Länsi-Uudenmaan ja Espoon käräjäoikeuksien yhteiset saapuneet asiat 

vuonna 2017 ja 2018: 

      2017 2018 

- rikosasiat    3721 4683 

- muut rikosoikeudelliset asiat  428 349 

- pakkokeinoasiat   465 294* 

- sakonmuuntoasiat (ratkaistut) 667 792 

- laajat riita-asiat   743 763 

- erilliset turvaamistoimet  15 12 

- (summaariset asiat   30196  32001) 

- avioeroasiat    1667 1833 

- muut hakemusasiat   2240 2003 

- velkajärjestelyasiat   284 277 

- yrityssaneerausasiat   67 64 

- konkurssiasiat   193 241 

- ulosottovalitukset   84 70    

Yhteensä (ilman summaarisia asioita)**  10574  11381 

*Salaisten pakkokeinojen AIPA:ssa käsitellyt jutut eivät näy lukemassa. 

**Summaariset asiat siirtyvät 1.9.2019 Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 

hoidettavaksi, joten niiden määrä on vähennetty yhteismäärästä. 
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Käsittelyajat keskimäärin rikosoikeudellisissa asioissa: 

 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (ent.) 

 

Espoon käräjäoikeus  
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Käsittelyajat keskimäärin laajoissa riita-asioissa: 

 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (ent.) 

 

Espoon käräjäoikeus 

 

Talous 

Tilinpäätös 2016 Tilinpäätös 2017 Tilinpäätös 2018 Suunnitelma 2019 

9 726 131 9 707 941 9 939 698 10 407 000 

 

Taulukossa tilinpäätösluvut 2016-2018 on laskettu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 

(ent.) ja Espoon käräjäoikeuden osalta yhteen. 
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Henkilöstö 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden (ent.) henkilöstö ja sen määrä (htv/ml. 

määräaikaiset) vuonna 2018 on ollut seuraava: 

- laamanni    1 

- käräjätuomarit    12 

- käräjänotaarit   5 

- kansliahenkilökunta  25 

- haastemiehet   8 

Yhteensä    51 htv 

Espoon käräjäoikeuden henkilöstö ja sen määrä (htv/ml. määräaikaiset) vuonna 2018 

taas on ollut seuraava: 

- laamanni    1 

- käräjätuomarit    27,3 

- käräjänotaarit   5 

- kansliahenkilökunta  39 

- oikeustradenomiharjoittelijat 0,75 

- palkkatuetut henkilöt  4 

- haastemiehet   9 

Yhteensä      86,05 htv  

 

Rikosasioiden määrän kasvu johti varsinkin Espoon käräjäoikeudessa huomattavaan 

työmäärän kasvuun. Lisäksi käräjäoikeuksien yhdistyminen vaati huomattavia 

ponnistuksia kummassakin käräjäoikeudessa, kun koko henkilökunta sitoutettiin 

yhdistymiseen oikeusministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Yhdistynyt käräjäoikeus 

aloittikin toimintansa tilanteessa, joissa vireillä olevia asioita oli erittäin paljon. 

Käytännön tasolla työtilanne johti henkilöstön vaihtuvuuteen erityisesti 

kansliahenkilöstön osalta. Ja varsinkin Espoon käräjäoikeus oli viime vuonna entistä 

enemmän riippuvainen harjoittelijoiden ja palkkatuella työllistyneiden henkilöiden 

työpanoksesta, mikä ei ole hyväksyttävä tilanne.  

Tuomioistuinsovittelu 

”Helmikuussa 2017 Espoon käräjäoikeudessa aloitettiin riita- ja hakemusasioita 

koskeva sovitteluprojekti ”Kohti laadukkaampaa konfliktinratkaisua”. Edelleen 

jatkuvan projektin päätavoitteina on ollut sovitteluun siirtyvien asioiden 

määrän lisääminen sekä laadullisesti korkeatasoisten sovittelupalvelujen 

tarjoaminen asiakkaille ammattitaitoisesti ja nopeasti. Käräjäoikeus on saanut 

oikeusministeriöltä määrärahaa projektia varten. Tämä on mahdollistanut 

kokeneen sovittelijan ja kouluttajan, Antti Heikinheimon, palkkaamisen myös 

vuodeksi 2018. 
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Vuonna 2018 käräjäoikeudessa on otettu käyttöön toinen asianmukaisesti 

kalustettu sovitteluhuone, jossa on pyöreä pöytä sekä kahvin- ja vedenkeitin 

ym. Sovittelun näkyvyyttä on lisätty käräjäoikeuden yleisötiloissa 

opastuskyltein. Lisäksi laadittiin Espoon käräjäoikeuden oma sovitteluesite 

suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Käräjäoikeus on myös vuonna 2018 järjestänyt omaa sovittelukoulutusta. 

Toukokuussa järjestettiin toisen kerran koulutusmoduuli ”Sovittelu 

käytännössä”. Koulutus on kuulunut virkatehtäviin sille osalle 

lainkäyttöhenkilöstöä, joka ei vielä ole osallistunut oikeusministeriön tai 

käräjäoikeuden järjestämään vastaavaan sovittelukoulutukseen. Lokakuussa 

järjestettiin niin ikään toisen kerran koulutusta tuomareille, jotka haluavat 

saada riita-asioiden sovittelijapätevyyden. Loppuvuodesta CEDR:in (Centre for 

Effective Dispute Resolution) Susan Schuler Lontoosta antoi syventävää 

sovittelukoulutusta sovitteleville tuomareille ja asiantuntija-avustajille. 

Tilaisuuteen osallistui kiitettävä määrä hovioikeuspiirin sovitteluasioiden 

vastuutuomareita. Käräjäoikeuden tuomareita on vuoden aikana toiminut 

kouluttajina mm. Helsingin yliopiston oikeustieteen ylioppilaille. 

Myös sovittelijoiden yhteisiä lounaita on järjestetty säännöllisesti. 

Tilaisuuksissa on ollut valmisteltu alustus, jonka jälkeen on käyty keskustelua. 

Aiheina ovat ajankohtaisten asioiden lisäksi olleet sovittelun intressit, 

aivoriihet sovittelussa, jumien välttäminen, sovittelun eri tunnetasot, 

konfliktikartan laatiminen ja aktiivinen kuuntelu. Huoltoriitoja sovittelevien 

tuomareiden ja asiantuntija-avustajien kesken on myös järjestetty viisi 

kokousta työn kehittämiseksi. 

Käräjäoikeudella oli syksyllä ilo vastaanottaa viikoksi kaksi EJTN:n (European 

Justice Training Network) sovittelijavaihtoon tulevaa tuomaria, Monika 

Wlodarczyk Puolasta ja Zuzana Vanickova Tshekistä. Vastavuoroisesti yksi 

käräjäoikeuden sovittelijoista osallistui verkoston sovittelijavaihtoon 

Berliinissä. Samoin syksyllä ryhmä Liettuan tuomioistuinvirastosta kävi kolmen 

päivän ajan tutustumassa käräjäoikeuden sovitteluun. 

Mainittakoon vielä, että syksyllä on käräjäoikeudessa järjestetty 

verkostokokous lapsikaappausasioiden sovittelusta. Kokoukseen osallistuivat 

oikeusministeriön, ulkoministeriön, Helsingin hovioikeuden, Suomen 

sovittelufoorumin edustajia ja asianajaja, joka käsittelee lapsikaappausasioita.  

Huomattava aktiivisuus on näkynyt myös sovitteluun siirtyvien asioiden 

lukumäärässä, joka osaltaan myös osoittaa sovittelumenettelyn yleistymisen. 

Vuonna 2018 sovittelussa käsiteltiin 112 huoltoriitaa ja 102 laajaa riita-asiaa. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2012 tuomioistuinsovittelussa 

soviteltiin 34 laajaa riita-asiaa. Käräjäoikeuden sovitteluprojektin aloittamisesta 

lukien keskimäärin 26 % laajoista riita-asioista on siirtynyt 

tuomioistuinsovitteluun.” 

Käräjätuomari, sovitteluasioiden vastuutuomari Camilla Rauma-Sehm 
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Yhdistymishanke 

Käräjäoikeudessa valmisteltiin 1.1.2019 toteutunutta Espoon käräjäoikeuden ja Länsi-

Uudenmaan käräjäoikeuden yhdistymistä kummankin käräjäoikeuden henkilöstön 

voimin. Yhdistymishankkeen projektipäällikkönä toimi yksi käräjätuomareista, ja 

hanketta varten nimitettiin hallinnon ja eri henkilöstöryhmien edustajista koostunut 

ohjausryhmä. Näiden tehtävänä oli valmistella ja suunnitella yhdistymistä ja tukea 

päätöksentekoa yhdistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi henkilöstöstä 

muodostettiin yhdeksän työryhmää valmistelemaan yhdistymistä käytännön työnteon 

tasolla. Näitä työryhmiä olivat käräjäoikeuden lainkäyttöosastot ja niiden tehtävät -

työryhmä, arkistointityöryhmä, tiedoksiantotyöryhmä, toimitilatyöryhmä, ICT-

työryhmä, koulutustyöryhmä, kirjaamo ja asiakaspalvelu -työryhmä sekä 

viestintätyöryhmä.   

Kantavana periaatteena yhdistymisen valmistelussa pidettiin koko henkilöstön 

sitouttamista hankkeeseen, ja siksi jokaiselle annettiin mahdollisuus osallistua 

henkilökohtaisella panoksellaan yhdistymisen valmisteluun. Työryhmien työskentely 

on ollut merkittävä pohja yhdistymiseen valmistautumiseen ja esimerkiksi 1.9.2019 

lopullisesti käyttöönotettavasta käräjäoikeuden uudesta organisaatiosta ja 

lainkäyttöosastojen osastojaosta päätettiin lainkäyttötyöryhmän esittämien 

suuntaviivojen mukaisesti.1   

Työryhmävaiheen päätyttyä keväällä 2018 henkilöstö jatkoi uuteen organisaatioon 

siirtymisen valmistelua syksyllä 2018 Humap Consultation Oy:n toimittamalla 

sähköisellä työskentelyalustalla pienemmissä työryhmissä. Sähköinen 

alustatyöskentely toimi erityisesti eri toimipaikoissa työskentelevien henkilöiden 

helpon yhteydenpito- ja ajatustenvaihtokanavana ja toisaalta takasi tiedon kulun 

yhtäältä johdolta henkilöstölle ja toisaalta henkilöstöltä johdolle. Sähköisen 

alustatyöskentelyn tavoitteena oli myös tutustuttaa henkilöstö uusien työvälineiden 

(esim. skype) käyttöön ja madaltaa kynnystä sähköiseen työskentelyyn. Näissä 

tavoitteissa onnistuttiin hyvin.  

Koko henkilöstölle järjestettiin myös kaksi koko päivän kestänyttä yhdistymispäivää ja 

yksi kaikille yhteinen iltapäivä, joissa tiedotettiin tulevista suunnitelmista ja 

keskusteltiin yhdistymiseen liittyvistä haasteista ja käytännön työtapojen 

yhtenäistämisestä. Päivien tarkoituksena oli myös tarjota yhdistyvän käräjäoikeuden 

henkilöstölle mahdollisuus tutustua toisiinsa.   

                                                      
1 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa on 1.9.2019 lukien neljä lainkäyttöosastoa. 
Insolvenssiosasto käsittelee riita-asioiden lisäksi insolvenssi- ja talousrikosasioita, 
perheosasto riita-asioiden lisäksi perhe-oikeudellisia asioita ja sellaisia lapsiin 
kohdistuneita rikoksia koskevia asioita, joissa lasta on kuultava tai joissa lapsen 
kuuleminen on suoritettu esitutkinnassa, pikaosasto nopeasti käsiteltäviä rikosasioita, 
pakkokeinoasioita ja muun muassa turvaamistoimia koskevia asioita sekä rikososasto, 
joka käsittelee kaikki sellaiset rikosasiat, joita muut osastot eivät käsittele. 
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Pikaosaston suunnittelu 

Yhdistymishankkeessa syntyi idea niin kutsutusta pikaosastosta. Sen perustamisen 

tarkoituksena on ollut massaluontoisten ja nopeaa käsittelyä edellyttävien asioiden 

käsittelyn keskittäminen tietylle osastolle, jossa ne on tarkoitus ratkaista tehokkaasti. 

Tämä onnistuu ennen kaikkea yhdenmukaisia työtapoja kehittämällä. Näin muille 

osastoille mahdollistetaan häiriötön keskittyminen niiden käsiteltävänä oleviin 

asioihin.   

Koska pikaosaston toiminta päätettiin aloittaa heti käräjäoikeuksien yhdistyttyä 

Espoon toimipaikassa, se suunniteltiin suhteellisen nopealla aikataululla. Pikaosaston 

toimintaa suunniteltiin loppusyksystä 2018 alkaen työryhmässä, jossa mukana olivat ne 

käräjätuomarit ja käräjäsihteerit, jotka olivat ilmoittaneet halukkuutensa 

työskentelyyn pikaosastolla.  

Pikaosaston toimintaa suunniteltaessa ilmeni, että mitään kovin valmiita malleja työn 

organisoimiseksi ei käsiteltävien asioiden laatu ja oletettavissa oleva määrä huomioon 

ottaen ole. Pikaosaston toiminnan suunnittelussa lähdettiin siksi etsimään uuden 

tyyppisiä ratkaisuja hyvin ymmärtäen, että puutteita suunnitelmissa varmasti 

käytännössä ilmenee, mutta virheitä sitten korjataan ja toimintaa kehitetään.  

Pikaosaston toimintaa suunniteltaessa käräjätuomareiden ja käräjäsihteereiden 

tehtävänkuva haluttiin pitää monipuolisena, jotta työskentely pikaosastolla koettaisiin 

kiinnostavana ja ammatillisesti haastavana. Lisäksi osaston toiminnassa korostettiin 

tiimityön merkitystä ja joustavuutta. Työ pikaosastolla suunniteltiin toteuttavaksi 

siten, että viiden viikon pituisina ajanjaksoina kukin käräjätuomari ja käräjäsihteeri 

aina viikon ajan käsittelee tietyn tyyppisiä asioita ja sitten siirtyy seuraavaksi viikoksi 

käsittelemään toisen tyyppisiä asioita. Keskeiset asiatyypit, joita aina viikko kerrallaan 

käsitellään, ovat syyttäjänviraston nopean toiminnan yksikön rikosasiat, 

pakkokeinoasiat, nuorten rikosasiat, arviolta alle päivän kestävät vangittujen 

pääkäsittelyt sekä lähestymiskiellot ja erilaiset kiireiset siviiliasiat kuten 

turvaamistoimet ja häädöt. Käräjätuomareiden ja käräjäsihteereiden tehtävänkierrot 

suunniteltiin toisistaan riippumattomiksi. Näin se käräjätuomari, joka ensimmäisenä 

käsittelisi asiaa, ei olisi välttämättä se, joka ratkaisisi asian lopullisesti, eivätkä 

käräjätuomarit ja käräjäsihteerit muodostaisi työpareja.  

Istunnot pikaosastolla suunniteltiin syyttäjänviraston nopean toiminnan yksikön 

rikosasioissa sekä nuorten rikosasioissa toteutettavaksi aina tiettynä viikonpäivänä, ja 

tämän mukaisesti laadittiin istuntokalenteri vuoden 2019 ensimmäisille neljälle 

kuukaudelle. Näille istuntokalenterin mukaisille istuntopäiville päivättiin vuoden 2018 

syksyllä rikososastolle vireille tulleita asioita, jotta istuntomenettely pikaosastolla 

saataisiin heti vuoden 2019 alusta hyvin käyntiin. 

 

 


