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Tilat, organisaatio ja henkilöstö 

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on aloittanut toimintansa uusissa toimitiloissa 
1.3.2017 lukien. Käräjäoikeuden osoite on Askonkatu 9, Lahti. Uusien toimiti-
lojen myötä käräjäoikeus on saanut käyttöönsä viraston toimintaa varten suun-
nitellut tilat. Toiminnallisuuden lisäksi tilojen suunnittelussa on otettu huo-
mioon turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset. Toteutussuunnittelussa on 
huomioitu valtion toimitilastrategian ja oikeusministeriön valtakunnallisen toi-
mitila- ja työympäristökonseptin vaatimukset. Toimitilojen tekniset ratkaisut 
ovat tehostaneet käräjäoikeuden istuntojen toimittamista. Käräjäoikeudella on 
tekniset valmiudet asioiden sähköiseen käsittelemiseen. Käräjäoikeuden säh-
köinen juttukansio on otettu käyttöön 1.9.2018 lukien. Vuoden 2018 aikana 
poliisi on alkanut toimittaa syyttäjänvirastoon sähköisiä esitutkintapöytäkirjo-
ja, joten asioiden sähköinen käsittely rikosasioissa on käynnistynyt. 

Vuoden 2017 alusta lukien käräjäoikeuden lainkäyttötoiminta on jaettu kah-
teen osastoon, joista molemmat käsittelevät sekä riita-, että rikosasioita. 1. 
osastolla käsitellään lisäksi pakkokeino- ja lähestymiskieltoasioita sekä sum-
maarisia riita-asioita. 2. osastolla käsitellään lisäksi hakemus- ja insolvenssia-
sioita. Haastemiehet on organisaatiossa sijoitettu 1. osaston alaisuuteen. Kir-
jaamo ja kansliatoiminnot hoidetaan yleiskansliassa.

Käräjäoikeudessa on vuonna 2018 ollut vakinaisia tuomarien virkoja 17, haas-
temiesten virkoja 10, kansliahenkilökunnan virkoja 37 ja käräjänotaarien vir-
koja 5. Lisäksi käräjäoikeudessa on työskennellyt korkeakouluharjoittelija 3 
kuukauden ajan ja tradenomiharjoittelija 3 kuukauden ajan.

Käräjäoikeudessa on vuoden 2018 aikana ollut keskimäärin kolme määräai-
kaista käräjätuomaria. Sijaisilla on vuoden loppuun mennessä katettu kaik-
kiaan 43 henkilötyökuukautta ja ilman sijaista on toimittu 2 kuukautta. Syynä 
määräaikaisuuksiin ovat olleet virantäyttömenettelyn kesto ja se, ettei yhtä kä-
räjätuomarin virkaa ole saatu täyttää vakinaisesti. Lisäksi yksi käräjätuomari 
on hoitanut määräaikaista hovioikeudenneuvoksen virkasuhdetta Itä-Suomen 
hovioikeudessa 1.6.-31.12.2018 ja toinen Helsingin hovioikeudessa 1.9. - 
31.12.2018.

Vuoden 2018 aikana käräjäoikeudesta on lakkautettu kaksi käräjäsihteerin Y9 
virkaa. Yksi käräjäsihteerin virka on ollut vakinaisesti täyttämättä 1.4.2018 lu-
kien ja yksi käräjäsihteeri on 1.1.2017 lukien ollut osa-aikaeläkkeellä. Käräjä-
oikeuden kansliahenkilökunnan ikärakenne on painottunut uran loppuvaihees-
sa oleviin.

Käräjäoikeuden 1. osaston johtaja on vaihtunut 1.4.2018 lukien.

Henkilökunnan sairauspoissaoloja 1.1. - 31.12.2018 oli yhteensä 634 (vuonna 
2017 yhteensä 840) päivää, keskimääräinen sairauspoissaolon pituus on ollut 
6,4 (11,5) päivää ja poissaolopäiviä per henkilö on ollut 9,2 (12,0). Olennai-
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simpina syinä tähän määrään ovat olleet muutamille työntekijöille kasaantu-
neet osin runsaat ja osin pitkät sairauspoissaolot.

Lautamiesten toimikausi on alkanut 1.8.2017. Kunnanvaltuustojen valitsemia 
lautamiehiä on 33.

Talous ja tuloksellisuus Käräjäoikeus käy vuosittain tulosneuvottelut oikeusministeriön kanssa. Tulos-
neuvotteluissa sovitaan seuraavan vuoden toimintamenoista, henkilöstömääris-
tä ja tulostavoitteista sekä tarkastellaan kuluvan vuoden tilannetta. Vuonna 
2018 käräjäoikeuden arvioidut toimintamenot olivat 5.327.900 euroa, josta 
suurin osa kohdistui palkkamenoihin. Palkkamenoihin kuuluvat henkilökunnan 
palkkojen lisäksi lautamiehille maksetut palkkiot ja korvaukset. Toinen mer-
kittävä kuluerä ovat toimitilavuokrat. Loppuosa toimintamenoista koostuu 
muun muassa tarvikehankinnoista, siivouspalveluiden käytöstä ja työterveys-
kustannuksista. Lisäksi vuonna 2018 toimintamenoja kasvatti aikaisemmista 
toimitiloista vielä maksettava vuokraosuus ja uusien toimitilojen varustamis-
kustannukset. Toteutuneet toimintamenot olivat näin ollen 5.379.290 euroa.

Tulostavoitteisiin pääsemistä tukevat esimerkiksi johtamiskäytäntöjen ja yh-
teisten työmenetelmien kehittäminen, ICT:n hyödyntäminen, sovittelumenette-
lyn aktiivinen tarjoaminen laajoissa riita-asioissa ja henkilökunnan hyvinvoin-
nista huolehtiminen, joihin kaikkiin kiinnitetään käräjäoikeudessa huomiota 
vuosittain.

Asiamäärät vuonna 31.12.2018

Saapuneet Ratkaistut Vireillä

Rikosasiat 1909 1865 390
Muut rikosoik. asiat 148 172 6
Pakkokeinoasiat 271 233 72
Laajat riita-asiat 272 285 123
Turvaamistoimet 3 3 1
Summaariset asiat 16964 17676 1789
Muut hakemusasiat 1046 1044 176
Velkajärjestelyasiat 208 198 99
Yrityssaneerausasiat 32 46 17
Konkurssiasiat 106 115 59
Ulosottoasiat 27 28 6
YHTEENSÄ 21961 22651 3137

Rikosasioiden käsittelyaika oli 2,7 kuukautta, muiden rikosoikeudellisten 
asioiden 1,5 kk, pakkokeinoasioiden 1,2 kk, laajojen riita-asioiden 6,5 kk, tur-
vaamistoimien 3,6 kk, summaaristen asioiden 1,8 kk, avioeroasioiden 7,8 kk, 
muiden hakemusasioiden 2,1 kk, velkajärjestelyjen 5,2 kk, yrityssaneerausten 
6,6 kk, konkurssiasioiden 8,6 kk ja ulosottoasioiden 2,6 kk.
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Käräjäoikeuden arvioitu tuottavuus oli 105 ja toteutunut 114 eli 9%. Arvioitu 
taloudellisuus oli 725 ja toteutunut 690 eli -5%.

Muuta Oikeusministeriö on linjannut, että riidattomat velkomusasiat Itä-Suomen ho-
vioikeuspiirissä keskitetään 1.9.2019 lukien Kymenlaakson käräjäoikeuteen. 
Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen on 1.1.2019 lukien keskitetty yrityssaneeraus-
asioita ja ulosottovalituksia, jotka on aiemmin käsitelty Etelä-Karjalan käräjä-
oikeudessa.

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä toteutettavaksi suunniteltu Iitin kun-
nan siirtyminen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomiopiiriin ei ole toistaiseksi 
toteutunut uudistuksen kaatumisen vuoksi. 

Laamanni Jukka Heikkilä
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