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2 LAAMANNIN KATSAUS

Vuosi 2018 oli Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden ensimmäinen toimintavuosi uusissa toimitiloissa Pykäläku-
jalla.

Uuden oikeustalon kaikki istuntosalit on nyt varustettu oikeuslaitoksen tarpeisiin räätälöidyllä av-teknii-
kalla, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiaineiston sähköisen käsittelyn ja etäyhteydet. Toimintavuoden 2018
aikana käräjäoikeus siirtyi suurin harppauksin kohti sähköistä oikeudenkäyntiä. Käräjäoikeus teki vuoden
2018 aikana tiivistä yhteistyötä poliisilaitoksen, syyttäjänviraston ja paikallisten oikeudenkäyntiavustajien
kanssa etsien asianmukaisia menetelmiä esitutkinta- ja oikeudenkäyntiaineiston sähköiseen siirtämiseen ja
käsittelyyn. Paikallisten toimijoiden kanssa sovittiin jo alkuvuodesta menettelytavasta, jolla kaikki uusi esi-
tutkinta-aineisto saatiin siirrettyä poliisilta syyttäjille ja edelleen käräjäoikeuden käyttöön sähköisessä muo-
dossa. Loppuvuodesta tiedon siirtämisen välineeksi saatiin verkkolevyt. Käräjäoikeus lisäsi aktiivisesti myös
videoneuvotteluyhteyksien käyttöä oikeudenkäynneissä. Asianosaisten osallistuminen oikeudenkäyntiin ei
tule jatkossakaan häviämään, mutta videoneuvotteluyhteyden käyttäminen on entistä useammin korvan-
nut henkilökohtaisen läsnäolon. Hyödyntämällä uutta tekniikkaa päivittäisessä lainkäyttötoiminnassa kärä-
jäoikeus on pystynyt parantamaan käsittelyjen turvallisuutta ja pienentämään oikeudenkäynneistä asian-
osaisille aiheutuvaa vaivaa ja kustannuksia.

Keväällä 2018 käräjäoikeudessa laadittiin kehittämissuunnitelma vuosille 2018 – 2022. Suunnitelmalla pyri-
tään tukemaan käräjäoikeuden tehtävien tehokasta ja tarkoituksenmukaista hoitamista, varmistamaan
henkilöstön työhyvinvointi sekä edistämään tuomioistuimen toiminnan tunnettavuutta kansalaisten kes-
kuudessa. Tavoitteena on hyvä työyhteisö ja hyvinvoiva henkilöstö, jolla on asianmukaiset valmiudet tehdä
ja kehittää itsenäisesti ja aktiivisesti työtään sekä kehittyä omassa työssään.  Mielekkäillä tehtävillä ja henki-
löstövoimavarojen suunnitelmallisella kohdentamisella pyritään edistämään työn laatua ja tehokkuutta.
Asiakkaisiin ja sidosryhmiin nähden kehittämisen päätavoitteina on taata laadukas ratkaisutoiminta koh-
tuullisessa ajassa ja luoda joustavat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat. Yhteiskunnallisesti käräjäoikeus
haluaa lisätä yleisön tietoisuutta tuomioistuimen riippumattomuudesta ja tulla tunnetuksi luotettavana ja
arvostettuna toimijana sekä houkuttelevana työnantajana.

Syksyn 2018 aikana kehittämissuunnitelman kärkitoimenpiteinä henkilöstön kehittämisen osalta toteutet-
tiin kaikkien yksiköiden tehtävänkuvan arviointi ja käräjäoikeuden toiminnan kannalta kriittisten tehtävän-
kuvien tunnistaminen. Käräjäoikeuden henkilöstön ikärakenteen vuoksi joudumme varautumaan useiden
avainhenkilöiden eläköitymiseen lähivuosina. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen edellyttää ns. hiljaisen
tiedon siirtämistä uusille vastuuhenkilöille hyvissä ajoin ja tätä ryhdyttiin toteuttamaan suunnitelmallisesti
kiireellisimmiksi tunnistetuissa tehtävänkuvissa. Henkilöstön omien vaikuttamismahdollisuuksien ja työhy-
vinvoinnin lisäämiseksi käräjäoikeudessa toteutettiin syyskuussa 2018 koko henkilökunnan yhteinen kehit-
tämispäivä. Varsinaiseen toimintaan liittyneiden kehitysajatusten lisäksi kehittämispäivän saldona saatiin
paljon uusia ideoita henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi, muun muassa yhteiskäytössä olevat viras-
tofillarit keskustassa tapahtuvaa asiointia varten. Tiedon kulkua ja avointa keskustelua hallinnon ja henkilö-
kunnan välillä pyrittiin lisäämään myös säännöllisillä laamannin pullakahvitilaisuuksilla.

Yhteistyötä sidosryhmien kanssa jatkettiin edistämällä aktiivisesti sähköisiin toimintoihin siirtymistä ruo-
honjuuritasolta lähtien kannustuksin, kehotuksin ja neuvoin.

Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa käräjäoikeus laajensi koululaisryhmille järjestettävien esittelytilaisuuk-
sien tarjoamista ja käynnisti tuomarivierailut kouluille. Kansalaisten tietoisuutta käräjäoikeuden arkipäivän
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toiminnasta edistettiin kuukausittaisin Facebook -päivityksin. Yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston oikeustie-
teiden laitoksen kanssa ryhdyttiin selvittämään ja syventämään muun muassa avaamalla korkeakouluhar-
joittelumahdollisuutta käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeuden perustyössä saapuneiden ja käsiteltyjen asioiden välinen tasapaino säilyi muutoksista huoli-
matta kaikissa asiaryhmissä hyvänä. Myös asioiden käsittelyajat olivat pääsääntöisesti valtakunnallista kes-
kiarvoa nopeampia. Keskiarvon alapuolelle jäätiin vain summaarisissa riita-asioissa, joissa saapuneiden asi-
oiden määrä vuonna 2018 jatkoi kasvuaan. Tässäkin asiaryhmässä vuoden aikana ratkaistujen asioiden
määrä ylitti selvästi saapuneiden asioiden määrä ja ruuhkaa saatiin purettua.. Tuomioistuinsovittelun alaan
jo aiemmin kohdistetut panostukset kantoivat hedelmää ja sovittelujen voidaan todeta vakiintuneen jo kiin-
teäksi osaksi käräjäoikeuden palveluja.

Käräjäoikeuden henkilökunta ansaitsee suuret kiitokset kuluneesta toimintavuodesta.  Muutokset uuteen
toimintaympäristöön siirtymisen myötä ja sähköisten menettelyjen lisääntyessä ovat vaatineet työnteki-
jöiltä jatkuvaa joustavuutta ja kykyä omaksua uusia asioita ja työntekemisen tapoja nopealla aikataululla.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden henkilökunta on erittäin motivoitunutta, ammattitaitoista ja osaavaa. Il-
man henkilökunnan venymistä käräjäoikeus ei olisi selvinnyt muutoksesta eikä määrällisesti ja laadullisesti
vaativasta työstään.  Kaikesta tästä esitän parhaimmat kiitokseni koko henkilökunnalle.

Tuija Turpeinen
laamanni

Kuva: Jarno Artika
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3 YLEISTÄ

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää koko Pohjois-Karjalan maakunnan. Käräjäoikeuden
kanslia sijaitsee Joensuussa. Istuntoja pidetään Joensuun lisäksi myös Nurmeksessa.

Väestöpohja oli vuoden 2018 lopussa 162.240 asukasta.

Käräjäoikeuksien verkostouudistuksella käräjäoikeuksien määrä tulee 1.1.2019 lukien vähenemään nykyi-
sestä 27 käräjäoikeudesta kahteenkymmeneen. Verkostouudistuksessa Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden
asema itsenäisenä toimijana säilyy ja käräjäoikeus jatkaa toimintaansa oikeusturvan jakajana lähellä Poh-
jois-Karjalan maakunnan ihmisiä.

4 HENKILÖSTÖ JA TOIMINTAMENOT

4.1 HENKILÖKUNTA

Vuoden 2018 lopussa käräjäoikeudessa oli 46 vakinaista virkaa. Virkarakenne oli seuraava:

· 1 laamanni
· 10 käräjätuomaria
· 3 käräjänotaaria
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· 1 hallintosihteeri
· 24 käräjäsihteeriä
· 7 haastemiestä

Lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulun oikeustradenomiopiskelija suoritti opintoihinsa kuuluvan harjoittelun
käräjäoikeudessa.

4.2 HENKILÖKUNNAN IKÄRAKENNE VUODEN 2018 LOPUSSA

Ikäryhmä Henkilöä % Miehiä % Naisia %

Alle 35 v. 8 17 1 2 7 15

35-44 5 10 1 2 4 8

45-54 14 29 5 10 9 19

Yli 55 21 44 6 13 15 31

Yhteensä 48 100 13 27 35 73

Henkilökunnan keski-ikä on 49,9 vuotta.

4.3 LAUTAMIEHET

Vuonna 2018 Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa on toiminut 42 lautamiestä. Heidät on valittu käräjäoikeu-
den tuomiopiiriin kuuluvista kolmestatoista kaupungista ja kunnista seuraavasti:

· Ilomantsi 2
· Joensuu 15
· Juuka 2
· Kitee 4
· Kontiolahti 2
· Outokumpu 2
· Lieksa 2
· Liperi 2
· Nurmes 3
· Polvijärvi 2
· Rääkkylä 2
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· Tohmajärvi 2
· Valtimo 2

Lautakuntaistuntopäiviä oli vuonna 2018 Joensuussa 96 ja Nurmeksessa 6.

4.4 KÄRÄJÄOIKEUDEN TOIMINTAMENOT JA TALOUDELLISUUS

Käräjäoikeus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, joka käy vuosittain tulosneuvottelut oi-
keusministeriön kanssa. Neuvotteluissa sovitaan seuraavan vuoden tulostavoitteet ja niiden toteuttami-
seen tarvittavat toimintaedellytykset.

Käräjäoikeuden toimintamenot vuonna 2018 olivat 3 227 881 euroa ja vuonna 2017 vastaava luku oli 3 652
356 euroa. Ero vuosien 2017 ja 2018 välillä johtuu pääosin uudesta toimitalosta ja sen kalustus- ja muutto-
kustannuksista.

Käräjäoikeuden taloudellisuusluku oli 583 vuonna 2018 ja vuonna 2017 se oli 759. Koko maan keskimääräi-
nen taloudellisuus vuonna 2018 oli 598.  Taloudellisuus tarkoittaa yhden painotetun ratkaisun hintaa.

Vuoden 2018 toimintamenoista 74 % oli palkkamenoja, vuokria 16 % ja loput 10 % muita menoja. Palkka-
menoissa ovat mukana lautamiehille maksetut palkkiot ja korvaukset.

5 ORGANISAATIO

Käräjäoikeuden toimintaa johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa laamanni. Laamannin apuna toimii johto-
ryhmä, johon kuuluvat jäseninä laamanni, osastonjohtajat, hallintosihteeri ja lainkäytöstä vastaava sihteeri.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus käsittelee riita-, rikos- ja hakemusasioita. Lainkäyttö on jaettu kahteen osas-
toon, joista toinen on erikoistunut yhtiöoikeuteen, talousrikosasioihin sekä insolvenssiasioihin ja toinen
lapsi- ja perheoikeuteen sekä lapsiin kohdistuviin rikosasioihin ja seksuaalirikoksiin. Osastonjohtajina toimi-
vat kaksi käräjätuomaria johtavat lainkäyttöosastojen toimintaa. Kummallakin lainkäyttöosastolla on lä-
hiesimies, joka ohjaa käräjäsihteerien toimintaa. Lisäksi käräjäoikeudessa on haastemiesyksikkö, joka toimii
1. lainkäyttöosaston osastonjohtajan alaisuudessa sekä summaaristen- ja hakemusasioiden yksikkö ja asia-
kaspalveluyksikkö, jotka toimivat 2. lainkäyttöosaston osastonjohtajan alaisuudessa. Yksiköiden toimintaa
johtavat lähiesimiehet.
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6 TOIMITILAT

Käräjäoikeus muutti 1.9.2017 uuteen oikeus- ja poliisitaloon. Samassa rakennuksessa toimii Joensuun polii-
silaitos ja Itä-Suomen syyttäjänvirasto. Virastojen yhteisessä sisääntuloaulassa on turvatarkastus kaikille
rakennukseen saapuville.

Oikeustalon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee neljä pääkäsittelysalia, kaksi valmistelusalia ja sovittelusali.
Kaikki istuntosalit on varustettu digitaalisella esitystekniikalla ja videoneuvotteluyhteydellä. Sovittelusalissa
on sovitteluistuntoja ja kokous- ja koulutustilaisuuksia varten käytössä interaktiivinen älytaulu.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus toimii aktiivisesti uusien tehokkaiden työtapojen ja sähköisen oikeudenkäyn-
nin edistämiseksi. Uudet istuntosalit ja salitekniikka antavat tälle työlle oivallisen ympäristön.
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Kuva: Jarno Artika
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Oikeustalon toisessa ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevat yleisöltä suljetut kansliatilat. Henkilökunnan
työtiloissa on yksilötyöhuoneet käräjätuomareille ja lähiesimiehille, osa henkilökunnasta työskentelee
omassa työpisteessä 3 – 10 hengen monitilaympäristössä. Jokaisella on omassa työpisteessään kannettava
tietokone, kännykkä, kaksi työskentelynäyttöä ja sähköpöytä. Langaton verkkoyhteys mahdollistaa siirtymi-
sen omasta työpisteestä neuvotteluhuoneisiin tai vetäytymistiloihin.
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Virkafillarit henkilökunnan käyttöön



14

Työympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi Valtion taideteostoimikunta on sijoittanut teoksiaan käräjäoikeu-
den aula- ja kansliatiloihin.

Kuva: Jarno Artika

Teos: Raimo Heino: Rikos ja rangaistus 1982
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7 LAINKÄYTTÖTOIMINTA JA TULOKSELLISUUS

Käräjäoikeuteen oli arvioitu saapuvan vuonna 2018 14400 asiaa ja ratkaistavan saman verran. Asioita saa-
pui 14231 ja ratkaistiin 15614 asiaa.

Tuottavuus vuonna 2018 oli 120 ja vuonna 2017 vastaava luku oli 106.  Koko maan keskimääräinen tuotta-
vuus vuonna 2018 oli 120. Tuottavuus tarkoittaa yhtä henkilötyövuotta kohti ratkaistujen painotettujen asi-
oiden määrää.

Saapuneet ja ratkaistut asiat vuosina 2014 – 2018 (luvuista puuttuu sakonmuuntoasiat)

2014 2015 2016 2017 2018

S R S R S R S R S R

Rikosoikeudelliset yht. 1829 1884 1780 1798 1584 1615 1655 1558 1597 1498

Rikosasiat 1496 1537 1453 1473 1234 1274 1239 1161 1281 1218

Muut rikosoikeudelliset asiat 129 125 145 149 160 146 163 163 167 159

Pakkokeinoasiat 204 222 182 176 190 195 253 234 149 121

2014 2015 2016 2017 2018

S R S R S R S R S R

Siviiliasiat yht. 10256 10689 10580 10658 10710 10490 12448 10299 12634 14116

Laaja haastehakemus, riita-
asia 195 192 223 238 178 173 160 153 177 176

Turvaamistoimi 10 9 13 18 4 4 2 9 7

Summaariset asiat 8512 8927 8966 8952 9019 8844 10722 8590 10955 12496

Hakemusasia, avioero 491 493 456 491 459 448 473 479 454 424

Hakemusasia, muut 833 863 708 726 807 777 882 896 776 767

Insolvenssiasiat 215 205 214 233 243 244 209 181 263 246

2014 2015 2016 2017 2018

S R S R S R S R S R

Kaikkiaan 12085 12573 12360 12456 12294 12105 14103 11857 14231 15614

S = Saapuneet ja R = Ratkaistut
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Saapuneet asiat vuonna 2018 esitettynä graafisena kuviona

7.1 RIKOSASIOIDEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2014 – 2018
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7.2 LAAJOJEN RIITA-ASIOIDEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2014 – 2018

7.3 SUMMAARISTEN ASIOIDEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2014 – 2018
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7.4 KÄSITTELYAJAT

Käräjäoikeuden toteutuneet käsittelyajat vuonna 2018 asiaryhmittäin olivat seuraavat:

- rikosasiat 2,3 kk tavoite oli 2,2 kk
- laajat riita-asiat 5,6 kk tavoite oli 5,5 kk
- summaariset asiat 3,0 kk tavoite oli 2,3 kk
- velkajärjestelyt 5,7 kk tavoite oli 5,0 kk

Koko maan toteutuneiden käsittelyaikojen keskiarvot vuonna 2018 olivat seuraavat:

- rikosasiat 4,4 kk
- laajat riita-asiat 9,8 kk
- summaariset asiat 2,9 kk
- velkajärjestelyt 6,3 kk

Taulukossa on vireillä olevat asiat asiaryhmittäin kunkin vuoden viimeisenä päivänä (31.12.20xx).

7.5 HAASTEMIESTEN SUORITTAMAT TIEDOKSIANNOT

Haastemiehet suorittivat vuonna 2018 yhteensä 14389 tiedoksiantoa, joista rikoshaasteita oli 3188. Puhe-
lintiedoksiantoja suoritettiin 8119 kpl, joka on 56 % kaikista annetuista tiedoksiannoista.  Ajokilometrejä
kertyi vuoden aikana haastemiehille 67587.
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