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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. Uusien toimitilojen tekniset rat-
kaisut tehostavat käräjäoikeuden istuntojen toimittamista. Käräjäoikeudella on 
tekniset valmiudet asioiden sähköiseen käsittelemiseen.

Vuoden 2017 alusta lukien käräjäoikeudessa siirryttiin kolmen osaston organi-
saatiosta kahteen osastoon tavoitteena toimintojen tehostaminen.

Käräjäoikeudessa on vuonna 2017 ollut vakinaisia tuomarien virkoja 17, haas-
temiesten virkoja 10, kansliahenkilökunnan virkoja 38 ja käräjänotaarien vir-
koja 5. Lisäksi käräjäoikeudessa on työskennellyt korkeakouluharjoittelija 3 
kuukauden ajan.

Käräjäoikeuden henkilöstön suurin ikäryhmä on 50-59 -vuotiaat.

Henkilökunnan sairauspoissaoloja 1.1.-31.12.2017 oli yhteensä 840 (vuonna 
2016 yhteensä 461) päivää, keskimääräinen sairauspoissaolon pituus on ollut 
11,5 (6,1) päivää ja poissaolopäiviä per henkilö on ollut 12,0 (6,4).

Uusien lautamiesten toimikausi alkoi 1.8.2017, jolloin 33 tuomiopiirin kun-
nanvaltuustojen valitsemaa lautamiestä aloitti toimikautensa käräjäoikeudessa.

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 
2017 käräjäoikeuden arvioidut toimintamenot olivat 5 586 000 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 2017 toimintamenoja kasvatti suunnitellusta 
uusien toimitilojen varustamiskustannukset. Toteutuneet toimintamenot olivat 
näin ollen 5 972 441 euroa.

Käräjäoikeuden tulostavoitteena vuodelle 2017 oli muun muassa ratkaista 
2000 rikosasiaa ja 370 laajaa riita-asiaa. Tulostavoitteisiin pääsemistä tukevat 
esimerkiksi johtamiskäytäntöjen ja yhteisten työmenetelmien kehittäminen, 
ICT:n hyödyntäminen, sovittelumenettelyn aktiivinen tarjoaminen laajoissa rii-
ta-asioissa ja henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen, joihin kaikkiin 
kiinnitetään käräjäoikeudessa huomiota vuosittain.
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Asiamäärät vuonna 31.12.2017
Saapuneet Ratkaistut Vireillä

Rikosasiat 1826 1569 346
Muut rikosoik. Asiat 230 195 34
Pakkokeinoasiat 277 212 93
Laajat riita-asiat 274 272 135
Turvaamistoimet 5 5 1
Summaariset asiat 16558 16243 2500
Muut hakemusasiat 1192 1235 178
Velkajärjestelyasiat 220 248 89
Yrityssaneerausasiat 46 36 31
Konkurssiasiat 102 111 68
Ulosottoasiat 40 44 8
YHTEENSÄ 21816 21388 3893

Rikosasioiden käsittelyaika oli 2,7 kuukautta, muiden rikosoikeudellisten 
asioiden 1,3 kk, pakkokeinoasioiden 0,7 kk, laajojen riita-asioiden 5,2 kk, tur-
vaamistoimien 2,9 kk, summaaristen asioiden 2,0 kk, avioeroasioiden 7,7 kk, 
muiden hakemusasioiden 2,1 kk, velkajärjestelyjen 6,3 kk, yrityssaneerausten 
6,2 kk, konkurssiasioiden 8,4 kk ja ulosottoasioiden 2.9 kk.

Käräjäoikeuden arvioitu tuottavuus oli 119 ja toteutunut 113 eli -5%. Arvioitu 
taloudellisuus oli 666 ja toteutunut 747 eli +12%.

Muuta Oikeusministeriö on linjannut, että riidattomat velkomusasiat Itä-Suomen ho-
vioikeuspiirissä keskitetään 1.1.2019 lukien Kymenlaakson käräjäoikeuteen. 
Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen keskitetään yrityssaneerausasioita ja ulosotto-
valituksia. Tätä koskeva hallituksen esitys on annettu loppuvuodesta 2017.

Laamanni Jukka Heikkilä
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