
LAPIN KÄRÄJÄOIKEUDEN KÄRÄJÄNOTAARIEN HARJOITTELUSUUNNITELMA 
 

 
 
1. YLEISTÄ 

 
Lapin käräjäoikeudessa on neljä tuomioistuinharjoittelijaa, joista kolme on koko vuoden kestävissä mää-

räaikaisissa virkasuhteissa (vuosinotaari) ja yksi ns. yhdistetyn tuomioistuinharjoittelun (yhdistelmän-

otaari) suorittava käräjänotaari, joka suorittaa osan harjoittelusta Rovaniemen hovioikeudessa. Koko vuo-

den harjoittelevat käräjänotaarit aloittavat 1.1, 1.5, 1.9. Yhdistetyn tuomioistuinharjoittelun suorittava kä-

räjänotaari aloittaa 1.4. 

 

Tuomarinkoulutuslautakunta nimittää käräjänotaarit. Käräjänotaarin nimittämisestä, kelpoisuusvaatimuk-

sista, harjoittelupaikan hakemisesta ja valintamenettelystä säädetään tuomioistuinharjoittelusta annetussa 

laissa (674/2016). 

 

Käräjänotaarien virkapaikkana on Lapin käräjäoikeuden Rovaniemen kanslia. 

 

Käräjänotaarit suorittavat tuomioistuinharjoittelun tämän harjoittelusuunnitelman mukaisesti. 

 

 
2. HARJOITTELUN TAVOITTEET 
 
Tuomioistuinharjoittelu koostuu 

a) työharjoittelusta, 

b) koulutuksesta ja 

c) seurannasta. 

 

Harjoittelun tehtävänä on perehdyttää harjoittelija tuomioistuimen toimintaan ja antaa perustiedot tuoma-

rin ratkaisutoimintaan liittyvistä asioista ja tuomarin roolista. Harjoittelun tavoitteena on kehittää harjoit-

telijan ammattitaitoa ja asiantuntemusta. Lisäksi tavoitteena on kehittää harjoittelijan taitoja soveltaa op-

pimaansa teoreettista tietoa käytännön työtehtävissä. 

 

Harjoittelun suorittaneella on seuraavat valmiudet: 

1) perustiedot tuomarin ratkaisutoiminnan luonteesta ja erityispiirteistä suhteessa muihin 

lakimiesammatteihin, 

2) hyvä oikeuslähdeopin tuntemus, 

3) rikos- ja riitaoikeudenkäynnin yksityiskohtainen hallinta, 

4) hakemusasioiden käsittelyn yksityiskohtainen hallinta ja 

5) hyvä käsitys käräjäoikeuden kanslia- ja asiakaspalvelutehtävistä. 

 

 
3. HARJOITTELUN JAKSOTUS 

Yhdistelmänotaarin harjoitteluun kuuluu kaksi kuuden kuukauden pituista jaksoa, joista ensimmäinen 

suoritetaan Lapin käräjäoikeudessa ja toinen Rovaniemen hovioikeudessa. 

 

3.1 Vuosinotaareiden harjoittelun 1-6 kk ja yhdistelmänotaareiden harjoittelun 1-3 kk 
 
3.1.1 Käräjänotaarin tehtävät 
 

– asiakaspalvelu ja neuvonta (myös kansliahenkilökunnan avustaminen ja neuvonta oikeudellisesti 

tai muutoin vaikeissa asioissa taikka tarvittaessa vieraiden kielten taitoa) 



– haastehakemusten ja muiden hakemusten vastaanotto ja kirjaaminen järjestelmiin vain siinä laa-

juudessa kuin järjestelmät sitä edellyttävät (TUOMAS- ja SAKARI-järjestelmien harjoitteleminen 

ja käyttäminen) 

– pakkokeinoasioihin ja asiantuntija-avusteiseen lapsiasioiden sovitteluun tutustuminen 

– lainvoimaisuustodistusten laatiminen 

– rikos- ja riita-asioiden pöytäkirjanpito 

– haastemiesten toimintaan tutustuminen (1. kk:n aikana haastemiesten esimiehen kanssa sopimal-

laan tavalla) 

– hakemusasioiden ja summaaristen velkomusasioiden (lähinnä OK 5 luvun 14 §:n mukaiset tai 

muutoin epäselvät asiat) valmistelu ja ratkaiseminen 

– velkajärjestelyasioiden käsittely ja ratkaiseminen 

– omien rikos- ja riitajuttujen käsittely ja ratkaiseminen (mukaan lukien sakon muuntorangaistusis-

tunnot) 

– muut esille tulevat tehtävät. 

 

Ensimmäisen kuukauden aikana käräjänotaari perehtyy Tuomas- ja Sakari-järjestelmiin sekä muihin käy-

tössä oleviin järjestelmiin istumalla yleiskanslian vastuuhenkilön kanssa asiakaspalvelussa/neuvonnassa 

seuraavasti: 

1. viikko 2 päivää 

2. viikko 2 päivää 

3. viikko 2 päivää 

Tällä varmistetaan se, että alusta asti jaettavien juttujen kiireellisesti ratkaistavat asiat (kuten velkajärjes-

telyhakemusten väliaikaiset kiellot) tulevat ajoissa käsitellyiksi. 

 

Tervetulokeskustelut 

Laamanni ja osastonjohtaja/vastuutuomari 

– mitä käräjänotaarilta odotetaan, mihin harjoittelu tähtää, tulostavoitteet, käräjänotaarin 

omien toiveiden kartoittaminen 

Hallinnollinen osastosihteeri tai poissa ollessa sijainen 

– talon tavat ja säännöt, henkilöstöasiat, pelastus- ja turvallisuusohjeiden sekä tietoturvaohjei-

den läpikäynti ja testaus 

Perehdyttäminen 

Omatoimisesti jaettuun perehdytysmateriaaliin, eri asiaryhmiin liittyvään lainsäädäntöön ja annettuihin 

ohjeisiin, sähköinen kansio   

Vanhempi käräjänotaari opastaa, neuvoo ja perehdyttää 

Tutortuomari määrätään heti harjoittelun alkaessa, hän opastaa ja neuvoo. Tutortuomari on käräjänotaarin 

tukena koko harjoittelun ajan, käy läpi käräjänotaarin kanssa istunnoissa käsiteltävät asiat, seuraa käräjän-

otaarin työn edistymistä ja työn laatua, harjoitteluajan sisältö, työtehtäviä. Tutortuomari määrätään puo-

leksi vuodeksi kerrallaan, joten notaarin tutortuomari vaihtuu ensimmäisen kuuden kuukauden jälkeen. 

Kaikki tuomarit ja myös kansliahenkilökunta opastavat tarvittaessa käräjänotaaria 

Notaareiden käräjäsihteerin vastuulla on perehdyttää ja opastaa Ritun käyttöön, muutoinkin perehdyttää 

käytettäviin ohjelmiin, valmistella notaarien rikos-, riita- ja hakemusasiat sekä huolehtia notaareiden kaik-

kien asioiden määräaikaseurannasta. 

Perehdytysjakson aikana (ensimmäiset 3 viikkoa) notaari sopii tutortuomarin ja käräjäsihteereiden vastuu-



henkilön kanssa seurattavista ja pöytäkirjattavista istunnoista, joihin notaari osallistuu osana harjoittelu-

aan. Sopiminen tapahtuu keskitetysti käräjäsihteereiden vastuuhenkilön kanssa, jotta notaari saisi seu-

rata/pöytäkirjata mahdollisimman monen puheenjohtajan juttuja.  

Pakkokeinoistuntojen osalta päivystävä pakkokeinosihteeri ilmoittaa tutortuomarille/vastuutuomarille/kä-

räjäsihteereiden vastuuhenkilölle mahdollisista seurattavista jutuista, joka sopii asiasta notaarin kanssa. 

 
3.1.2 Käräjänotaarin toimivalta 
 
Käräjänotaarin toimivallasta säädetään tuomioistuinharjoittelusta annetun lain (867/2017, 674/2016, 

1005/2016) 14-16 §:ssä. Käräjänotaarista säädetään myös tuomioistuinlaissa (673/2016). 

 

Käräjänotaari on velvollinen itse varmistamaan, että hänellä on toimivalta käsitellä ja ratkaista hänelle 

jaettuja asioita. 

 

Käräjänotaaria ei saa määrätä käsittelemään yksin tai käräjäoikeuden puheenjohtajana asiaa, jota laatunsa 

tai laajuutensa vuoksi on pidettävä vaikeana ratkaista. 

 

3.2 Vuosinotaarin harjoittelun 7-12 kk ja yhdistelmänotaarin harjoittelun 4-6 kk 

  
3.2.1 Käräjänotaarin tehtävät 
 

– harjoittelun ensimmäisen jakson aikana käsiteltäväksi jaettujen asioiden ratkaiseminen 

– tuomarin avustajana toimiminen riita-, hakemus- ja rikosasioissa 

– itsenäinen rikosasioiden ja istunnossa käsiteltävien riita- ja hakemusasioiden käsittely ja ratkaise-

minen 

 
3.2.2 Tuomarin avustajana toimiminen riita-, hakemus- ja rikosasioissa 
 
Vuosinotaarit 

 

Käräjänotaari avustaa tutortuomaria tai muuta erikseen sovittavaa tuomaria tämän työparina. Tässä omi-

naisuudessaan käräjänotaari laatii oikeudellisia selvityksiä ja yhteenvetoja, kirjoittaa tuomioluonnoksia ja 

toimii esittelijän tehtävän luonteisissa tehtävissä vaikeahkoissa jutuissa. 

 

Notaari itse ottaa yhteyttä tutortuomariin harjoittelunsa ensimmäisen puolen vuoden aikana sopiakseen 

yhteistyöstä tarkemmin. Yhteistyö painottuu harjoittelun keski- ja loppuvaiheille, jotta yhteistyöstä on 

mahdollisimman hyödyllistä ja opettavaista sekä tuomarille että notaarille. 

 

Tuomari-käräjänotaari-työparin sihteerin tehtävistä huolehtii notaareiden käräjäsihteeri tai tuomarin työ-

pari. 

 

Riita-asiat 

– käräjänotaari avustaa tuomaria tämän työparina laajoissa riita-asioissa ja riitaantuneissa hakemus-

asioissa, jotka tuomari notaarille osoittaa, 2-4 juttua 

– käräjänotaari laatii tuomarin kanssa sopimallaan tavalla oikeudellisia selvityksiä ja yhteenvetoja 

sekä tuomioluonnoksia 

– käräjänotaari toimii myös pöytäkirjanpitäjänä jutuissa, joista hän laatii tuomioluonnoksen 

– kun tuomio julistetaan heti pääkäsittelyn päätyttyä, käräjänotaari laatii kirjallisen tuomiokonseptin 

 

Rikosasiat 

– käräjänotaari avustaa tuomaria tämän työparina tavanomaista vaativammissa tuomarin istuttavissa 

rikosjutuissa, jotka tuomari käräjänotaarille osoittaa, 2-4 juttua 

– valmisteluvaiheessa käräjänotaari valmistelee asian sisällöllisesti valmiiksi istuntoa varten ja kes-

kustelee jutun yksityiskohdista tuomarin kanssa 

– käräjänotaari toimii myös pöytäkirjanpitäjänä jutuissa, joista hän laatii tuomioluonnoksen 



– kun tuomio julistetaan heti pääkäsittelyn päätyttyä, käräjänotaari laatii kirjallisen tuomiokonseptin 

 

Yhdistelmänotaarit 

 

Yhdistelmänotaareiden tuomariyhteistyöjakso on harjoittelun 4-6 kuukauden aikana 

 

Riita-asiat 

– Yhdistelmänotaarin yhteistyötuomarina siviiliasioissa toimii tutor-tuomari 

– Notaari sopii tutor-tuomarinsa kanssa yhteistyön aloittamisesta erikseen sovittavana ajankohtana 

harjoittelunsa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 

– Yhteistyöjakson sisältö suunnitellaan siten, että notaari on mukana 1-2 jutussa siten, että notaari 

toimii pöytäkirjan pitäjänä ja laatii yhteenvetoluonnoksen ja/tai ratkaisukonseptin. Notaari voi 

myös laatia muistion juttuun liittyvästä oikeudellisesta kysymyksestä 

 

Rikosasiat 

– Rikosasioissa yhteistyöjaksosta vastaa tutor-tuomari 

– Notaari sopii tutor-tuomarinsa kanssa yhteistyön aloittamisesta erikseen sovittavana ajankohtana 

harjoittelunsa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 

– Yhteistyöjakson sisältö suunnitellaan siten, että notaari on mukana 1-2 jutussa siten, että notaari 

toimii pöytäkirjan pitäjänä ja laatii yhteenvetoluonnoksen tai ratkaisukonseptin. Notaari voi myös 

laatia muistion juttuun liittyvästä oikeudellisesta kysymyksestä. 

 

3.2.3 Itsenäinen rikosasioiden ja istunnossa käsiteltävien riita- ja hakemusasi-
oiden käsittely ja ratkaiseminen 
 
Toisen harjoittelujakson aikana käräjänotaari valmistelee ja ratkaisee loputkin, hänelle harjoittelun aikai-

semmalla jaksolla jaetut summaariset riita-asiat ja hakemusasiat. 

 

 

4. KÄRÄJÄNOTAARIN TEHTÄVISTÄ ASIARYHMITTÄIN 
 

4.1 Pöytäkirjanpito rikosasioissa 
 

Käräjänotaari toimii tuomarin istunnossa pöytäkirjanpitäjänä rikosasioissa harjoittelun ensimmäisten kah-

den kuukauden aikana vähintään 5 istuntopäivänä. Pöytäkirjanpitovuorot pyritään järjestämään siten, että 

käräjänotaari pääsee työskentelemään mahdollisimman monen tuomarin kanssa. Sopivista päivistä on so-

vittava käräjäsihteereiden vastuuhenkilön kanssa. 

 

Ennen pöytäkirjapitäjänä toimimista käräjänotaari seuraa vähintään yhden istuntopäivän siten, että hän 

keskittyy seuraamaan tuomarin prosessinjohtoa ja prosessinkulkua. Tällä kerralla notaari ei toimi pöytä-

kirjanpitäjänä. 

 

Ennen ensimmäistä omaa pöytäkirjanpitovuoroa käräjänotaari käy harjoittelemassa pöytäkirjanpitoa is-

tunnossa jonkun tuomarin käräjäsihteerin kanssa. Ensimmäisellä käräjänotaarin omalla pöytäkirjanpito-

vuorolla käräjäsihteeri on tarvittaessa käräjänotaarin mukana avustamassa ja opastamassa käräjänotaaria. 

 

Pöytäkirjanpitäjänä ollessaan käräjänotaari laatii ennen istuntoa pöytäkirjapohjat valmiiksi tuomarilta/sih-

teeriltä saamiensa ohjeiden mukaisesti ja samalla tutustuu juttuihin. Istunnossa käräjänotaari pitää pöytä-

kirjaa saamiensa ohjeiden mukaisesti ja huolehtii muista pöytäkirjanpitäjälle kuuluvista tehtävistä. Istun-

non jälkeen käräjänotaari kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi ja laatii tuomarin ohjeiden mukaisesti tuomion 

selostusosan ja mahdollisuuksien mukaan luonnoksen tuomion perusteluiksi. 

 

Käräjänotaarin ollessa istunnon puheenjohtajana pöytäkirjanpitäjänä on pääsääntöisesti käräjäsihteeri.  

 



4.2 Pöytäkirjanpito riita-asioissa 
 

Käräjänotaari toimii pöytäkirjanpitäjänä laajoissa riita-asioissa/riitautuneissa hakemusasioissa harjoittelun 

ensimmäisen jakson aikana. Pääsääntönä on, että käräjänotaari tulee jutun käsittelyyn mukaan vasta kir-

jallisen valmistelun päätyttyä.  

 

Käräjänotaari osallistuu jutun valmisteluun ennen istuntoa tuomarin kanssa sopimallaan tavalla, esimer-

kiksi laatimalla ennen suullisen valmistelun istuntoa yhteenvedon asianosaisten vaatimuksista ja niiden 

perusteista. 

 

Istuntokäsittelystä käräjänotaari laatii pöytäkirjan tuomarilta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena 

on, että mitä pitemmälle käräjänotaarin harjoitteluvuosi on edennyt, sitä vaativampia tehtäviä ja valmiste-

lutöitä tuomari käräjänotaarilla teettää. 

 

Ennen pöytäkirjapitäjänä toimimista käräjänotaari seuraa 1-2 istuntopäivää siten, että hän keskittyy seu-

raamaan tuomarin prosessinjohtoa ja prosessinkulkua. Näillä kerroilla notaari ei toimi pöytäkirjanpitä-

jänä. 

 

Notaari sopii pöytäkirjanpitovuoroista käräjäsihteereiden vastuuhenkilön kanssa. Pöytäkirjanpitovuorot 

pyritään järjestämään niin, että käräjänotaari pääsee työskentelemään mahdollisimman monen tuomarin 

kanssa. 

 

Pääosan käräjänotaarin riita-asioiden pöytäkirjanpitovuoroista on oltava suoritettuna harjoittelun ensim-

mäisten kuuden kuukauden jälkeen. Yhdistelmänotaarin osalta pääosa pöytäkirjanpitovuoroista tulee olla 

suoritettuna harjoittelun kolmannen kuukauden jälkeen. 

 

4.3 Rikosasioiden käsittely omalla vastuulla 
 
Käräjänotaarille jaetaan rikosasioita omalla vastuulla ratkaistavaksi harjoitteluvuoden kolmannen kuukau-

den alusta lukien. Rikosasioiden vastuutuomari katsoo jaon yhteydessä, että juttu on notaarille sopiva. Jos 

ei ole, juttu siirretään tuomarille jaettavaksi. Notaarit voivat keskustella jutun sopivuudesta tutor/vastuu-

tuomarin kanssa. 

 

Käräjänotaari esittelee ratkaistavanaan olevat rikosasiat tutortuomarille tämän kanssa ennakolta sopima-

naan ajankohtana. Ajankohta on sovittava hyvissä ajoin tutortuomarin kanssa. 

 

Käräjänotaarin on perehdyttävä juttuun niin perusteellisesti, että hän kykenee esittelyssä ottamaan kantaa 

jutun oikeuskysymyksiin ja perustelemaan kannanottonsa tavanomaisten oikeuslähteiden valossa (= lait, 

lakien esityöt, oikeuskäytäntö ja keskeinen oikeuskirjallisuus). Esittelyn tarkoituksena on toisaalta var-

mistaa, että käräjänotaari ei ratkaise sellaista rikosasiaa, joka laatunsa puolesta kuuluisi virkatuomareiden 

käsiteltäväksi ja toisaalta toimia rikosasioiden koulutustilaisuutena. 

 

Ratkaisujen tekeminen asiassa jää käräjänotaarin itsensä tehtäväksi ja hänen vastuulleen. 

 

Jokainen käräjänotaari toimittaa esittelyn vastaanottaneen tutortuomarin nähtäväksi ensimmäisen istun-

nossa laatimansa rikosasian tuomion. Tarvittaessa käräjänotaari esittelee tuomioluonnoksen myös muissa 

rikosasioissa. 

 

Laamanni antaa käräjänotaarille erillisen kirjallisen määräyksen jokaiselle lautamieskokoonpanossa istut-

tavalle rikosasialle, ellei tutortuomari/osastonjohtaja/vastuutuomari ole todennut, että asia ei laatunsa puo-

lesta sovi käräjänotaarin käsiteltäväksi. 

 

Laamannin kirjallisen määräyksen osalta menettelytapa on seuraava: Notaari laittaa sähköpostilla laaman-

nille juttujen diaarinumerot, joihin istuntomääräys tarvitaan. Kun notaari saa vastauksen, notaari käy itse 

tekemässä merkinnän Sakariin. Notaarien vastuulla on huolehtia siitä, että määräys pyydetään hyvissä 

ajoin ennen istuntoa ja tarkistaa ennen istuntoa Sakarista, että määräys on annettu. 



 

4.4 Riitaantuneiden riita- ja hakemusasioiden käsittely omalla vastuulla 
 
Käräjänotaareille jaetaan harjoittelun alusta lukien jakovuorossa ollessaan riitautuneita summaarisia ja 

hakemusasioita omalla vastuulla käsiteltäväksi silloin, kun asia on laadultaan sellainen, että se sopii kärä-

jänotaarin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. 

 

Käräjänotaari voi ratkaista asian kuitenkin vasta sitten, kun hänellä on siihen toimivalta. 

 

Jutun sopivuuden käräjänotaarin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ratkaisee juttukohtaisesti tutor/vastuutuo-

mari. Riitaantuneet summaariset ja hakemusasiat on esiteltävä käräjänotaareiden tutortuomarille/vastuu-

tuomarille. Notaarin tulee heti, jos epäilee jutun sopivuutta itselleen, keskustella siitä tutor/vastuutuoma-

rin kanssa.  

 

Käräjänotaarille juttukohtaisesti annettavan laamannin määräyksen (tuomioistuinharjoittelusta annetun 

lain 16 §) osalta käräjänotaari pyytää sähköpostitse laamannilta määräystä. Laamanni kirjoittaa määräyk-

seen suoraan Tuomas-järjestelmään. Määräystä pyydettäessä järjestelmässä on oltava valmiina asian yh-

teenveto. Käräjänotaarien vastuulla on huolehtia siitä, että määräys pyydetään hyvissä ajoin ennen istun-

toa ja tarkistaa ennen istuntoa Tuomaksesta, että määräys on annettu. 

 

Käräjänotaarin ollessa riitaantuneen summaarisen tai hakemusasian istunnon puheenjohtajana, pöytäkir-

janpitäjänä on pääsääntöisesti käräjäsihteeri. 

 

Riitautuneessa summaarisessa tai hakemusasiassa käräjänotaari saa pyytää osapuolilta lausuman vain yh-

den kerran ennen asian esittelemistä käräjänotaarin tutortuomarille. 

 

Käräjänotaari esittelee ratkaistavanaan olevan istuntokäsittelyä edellyttävän riitaantuneen summaarisen 

asian ja hakemusasian tutortuomarille tämän kanssa ennakolta sopimanaan ajankohtana. Ajankohta on so-

vittava hyvissä ajoin (ks. kohta 5.4.). Käräjänotaarin on perehdyttävä juttuun niin perusteellisesti, että hän 

kykenee esittelyssä ottamaan kantaa jutun oikeuskysymyksiin ja perustelemaan kannanottonsa tavan-

omaisten oikeuslähteiden valossa (= lait, lakien esityöt, oikeuskäytäntö ja keskeinen oikeuskirjallisuus). 

 

Esittelyssä on oltava mukana käräjänotaarin laatima kirjallinen yhteenveto asiassa. Esittelyn tarkoituksena 

on toisaalta varmistaa, että käräjänotaari ei ratkaise sellaista asiaa, joka laatunsa puolesta kuuluisi virka-

tuomareiden käsiteltäväksi ja toisaalta toimia riita-asioiden ja hakemusasioiden koulutustilaisuutena. Rat-

kaisujen tekeminen asiassa jää käräjänotaarin itsensä tehtäväksi ja hänen vastuulleen. 

 

4.6 Velkajärjestelyasiat 
 

Vuosinotaarit 

Käräjänotaarille jaetaan velkajärjestelyasioita käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi harjoittelun alusta lukien, 30 

kappaletta. 

 

Yhdistelmänotaarit 

Käräjänotaarille jaetaan velkajärjestelyasioita käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi harjoittelun alusta lukien, 15 

kappaletta. 

 

4.7. Hakemusasioiden ja summaaristen jako 
 

Vuosinotaarit 

Käräjänotaarille jaetaan hakemusasioita (H) ja summaarisia asioita (S, E ja W) käsiteltäväksi ja ratkaista-

vaksi harjoittelun alusta lukien. 

 

Yhdistelmänotaarit 

Käräjänotaarille jaetaan hakemusasioita (H) ja summaarisia asioita (S, E ja W)  käsiteltäväksi ja ratkaista-

vaksi harjoittelun alusta lukien. 



 

4.8 Pakkokeinoasiat ja tuomioistuinsovittelu 
 

Vuosinotaarit 

Käräjänotaari käy harjoittelunsa loppuun mennessä seuraamassa 1-2 pakkokeinoasiain istuntokäsittelyä 

sovittuaan asiasta käräjäsihteereiden vastuuhenkilön kanssa.  

Käräjänotaari käy harjoittelunsa loppuun mennessä seuraamassa yhtä asiantuntija-avusteista lapsiasioiden 

sovittelua (ns. Follo-sovittelu) ja yhtä muuta tuomioistuinsovitteluasiaa sovittuaan asiasta käräjäsihteerei-

den vastuuhenkilön/asianomaisen sovittelutuomarin kanssa. 

 

Yhdistelmänotaarit 

Käräjänotaari käy harjoittelunsa loppuun mennessä seuraamassa 1-2 pakkokeinoasiain istuntokäsittelyä 

sovittuaan asiasta käräjäsihteereiden vastuuhenkilön kanssa. 

Käräjänotaari käy käräjäoikeusjaksonsa loppuun mennessä seuraamassa yhtä asiantuntija-avusteista lapsi-

asioiden sovittelua (ns. Follo-sovittelu) ja yhtä muuta tuomioistuinsovitteluasiaa sovittuaan asiasta käräjä-

sihteereiden vastuuhenkilön/asianomaisen sovittelutuomarin kanssa. 

 

 
5. KÄRÄJÄNOTAAREIDEN JOHTAMINEN JA KOULUTTAMINEN 
 
5.1 Osallistuminen koulutukseen ja perehdyttämisaineisto 
 

Käräjänotaarilla on velvollisuus osallistua käräjäoikeudessa järjestettävään koulutukseen sekä käräjän-

otaareille järjestettävään valtakunnalliseen koulutukseen. 

 

Valtakunnalliseen koulutukseen kuuluu kaksipäiväinen seminaari ja videokoulutus sekä muuta sisältöä 

sen mukaisesti kuin tuomarinkoulutuslautakunta määrää. Videokoulutuksista pidetään erillistä seurantalo-

maketta, jonka tutortuomari kuittaa. 

 

Laamanni antaa tarkemmat määräykset koulutukseen osallistumisesta. 

 

Käräjänotaari osallistuu myös hovioikeuspiirin laatupäiville sekä hovioikeuspiirin käräjänotaaripäivään. 

 

Käräjänotaareille hyödyllinen koulutusaineisto, perehdyttämismuistiot, lainkäyttöohjeet ja vastaava mate-

riaali talletetaan tätä varten ylläpidettävään sähköiseen kansioon (J-asema). Aloittava käräjänotaari pereh-

dytetään aineiston käyttämiseen vanhimman notaarin toimesta. Käräjänotaarille annetaan lisäksi laatu-

hankkeen painetuista julkaisuista tarpeelliset kappaleet kuten käsittelijän oppaat, jotka löytyvät myös 

osoitteesta https://oikeus.fi/hovioikeudet/rovaniemenhovioikeus/fi/index/laatuhankkeet-qualitypro-

ject_0/tyoryhmaraportit.html. 

 

5.2 Käräjänotaareiden lähiesimies ja ohjaaja 
 

Käräjänotaareiden lähiesimiehenä toimii osastonjohtaja/vastuutuomari ja ohjaajana toimii käräjänotaarin 

tutortuomari. 

  

Osastonjohtaja/vastuutuomari käy käräjänotaarin kanssa tulo- ja arviointikeskustelut harjoittelun alkaessa, 

ensimmäisen kuuden kuukauden jakson päätteeksi ja harjoittelun viimeisen jakson aikana. 

 

5.3 Vanhin käräjänotaari 
 

Virassa vanhimman käräjänotaarin tehtävänä on huolehtia sähköisen notaarikansion ajan tasalla pitämi-

sestä. 

 

Vanhimman käräjänotaarin on perehdytettävä nuorin käräjänotaari tälle jaettaviin asioihin siten, että en-



simmäinen asia kussakin asiaryhmässä käydään läpi vanhimman käräjänotaarin kanssa (erityisesti menet-

telytavat ja työnkulut). 

 

5.4 Tutortuomari 
 

Käräjänotaarin tutortuomarin tehtävänä on opastaa ja neuvoa käräjänotaaria lainkäyttöasioissa ja pereh-

dyttää tätä muutoinkin tuomarin ratkaisutoimintaan. 

 

Erikseen määrättävä tutortuomari vastaa vuorollaan käräjänotaarille ratkaistaviksi jaettujen asioiden neu-

vonnasta ja esittelyjen vastaanottamisesta. Tutortuomarit määrätään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Tu-

tortuomareiden vuoroista on oma vuorolistansa ilmoitustaululla/intrassa. 

 

5.5 Yksiköiden lähiesimiehet 
 

Vanhin käräjänotaari, notaareiden käräjäsihteerit ja kirjaamon lähiesimies vastaavat käräjänotaarin pereh-

dyttämisestä vastuualueidensa toimintaan ja työskentelyyn sekä asiankäsittelyjärjestelmiin. Tarkoituksena 

on, että vakituinen henkilökunta vastaa käräjänotaarien kullakin vastuualueella tarvitsemien perustietojen 

antamisesta. 

 
5.6 Virkatuomarit (myös määräaikaiset) 
 

Sellaisissa asioissa, joissa käräjänotaari toimii jonkin virkatuomarin työparina, virkatuomari huolehtii kä-

räjänotaarin perehdyttämisestä käsiteltävänä olevaan asiaan. Tuomarit ovat muulloinkin tarvittaessa vel-

vollisia opastamaan ja tukemaan käräjänotaareita. 

 

 

6. ASIOIDEN SIIRTÄMINEN 
 

Käräjänotaari vastaa siitä, että kaikki hänelle jaetut asiat tulevat loppuun käsitellyiksi jälkityöt mukaan 

lukien. Asioiden käsittelyvaiheista johtuen tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan aina päästä ja käräjänotaa-

rille jaettuja asioita joudutaan siirtämään muille käsittelijöille, lähinnä toisille käräjänotaareille. 

 

Harjoittelunsa lopettavan käräjänotaarin jutut siirretään kaikille niille käräjänotaareille, joiden osalta jako 

on käynnissä. 

 

Harjoittelunsa loppuvaiheessa oleva käräjänotaari käy noin kuukautta ennen harjoittelun päättymistä erik-

seen sopimanaan ajankohtana esittelemässä tutor/vastuutuomarille kaikki keskeneräiset juttunsa. 

 

Tässä vaiheessa katsotaan alustavasti, onko käräjänotaarilta jäämässä muille siirrettäviä juttuja. Pitkään 

vireillä olleet, riitaantuneet ja laajahkot asiat siirretään suoraan tuomareille notaarien sijasta. Tästä päättää 

tutor/vastuutuomari jo harjoittelukauden aikana tilanteen vaatiessa. 

 

Käräjänotaarit eivät siirrä itse juttuja seuraajilleen, vaan juttujen siirtäminen tapahtuu tutor/vastuutuoma-

rin/käräjäsihteerin toimesta, jotka vastaavat myös tarvittavien diaarimerkintöjen tekemisestä. Käräjän-

otaareiden tulee kuitenkin huolehtia siitä, että jutut tulevat siirretyiksi asiakirjoineen sekä järjestelmissä. 

 

 
7. RAPORTOINTI 
 
Kahden kuukauden välein käräjänotaari toimittaa käräjänotaareiden raportointilomakkeen osastonjohta-

jalle ja tutortuomarille harjoittelusuunnitelman mukaisista suorituksistaan ja harjoittelusuunnitelman to-

teutumisesta osaltaan. 

 

Raportin perusteella käräjänotaarille kirjoitetaan laamannin todistus varatuomarin arvonimen hake-

miseksi. 



 

 

8. SUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA VOIMAANTULO 
 
Suunnitelma on käsitelty YT-toimikunnassa 23.4.2018.  

 

Suunnitelma tulee voimaan 1.5.2018 ja se on voimassa toistaiseksi. 

 

 

 

 

Rovaniemellä 30.4.2018 

 

 

 

Laamanni  Jyrki Kiviniemi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄRÄJÄNOTAAR1    

 

Yleiskanslia 

- asiakaspalvelu (6)   päivää 

 

Haastemiestehtävät 

- tutustuminen (1)   päivää 

 

Istuntojen seuraaminen (ensimmäisen kahden kuukauden aikana yhteensä noin 5 päivää) 

- rikosasiat    päivää 

- riita-asiat    päivää 

- hakemusasiat   päivää 

- pakkokeinoasia   asiaa 

 

Pöytäkirjanpito 

 

- rikosasiat (10/5)   päivää 

- riita-asiat ja hakemusasiat  (10/5)  päivää 

  

Riita-asioiden ja hakemusasioiden   (diaari ja tuomari) 

valmistelu 

(5 -10/2) 

 

Koulutus    

- luettelo osallistumisesta 

 

RATKAISUT 

 

Kuukaudet  2 4 6 8 10 12 

 

Rikosasiat 

- KM-menettely(70/30) 

- istunnot (65/30) 

 

Velkajärjestely 

- (30/15) aloittamis- vah- 

vistamis- tai hylkäämis- 

päätöstä, eriteltynä 

 

Sakonmuunnot 

- 2-3/1-2 sakonmuuntopäivää 

 

Muut hakemusasiat 

- (80/50) ratkaisua, 

 istunnossa (4/1) 

 

Summaariset 



-(200/100) ratkaisua 

istunnossa (5/2) 

 

Avioerot 

- tarpeen mukaan (10) 


