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2 LAAMANNIN KATSAUS 

 

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden toimintavuosi 2017 oli aivan poikkeuksellinen ja vaati henkilökunnan voi-

mavarojen venymistä äärimmilleen.     

Edellisen vuoden 2016 lopussa aloittivat tehtävissään uusi laamanni ja uudet osastonjohtajat. Käräjäoikeu-

den johtoon siirtyi uusi sukupolvi erilaisin toiminta-ajatuksin. Oikeushallinnon pitkän tähtäimen tavoitteena 

on oikeudenkäyntien sähköistäminen ja siirtyminen paperittomaan työskentelyyn. Käräjäoikeuden johto 

sitoutui edistämään sähköiseen toimintaan siirtymistä suurin harppauksin vuoden 2017 aikana. Henkilökun-

nan ei ole ollut aina helppo pysyä näiden muutosten tahdissa.      

Käräjäoikeuden johdossa tapahtuneiden muutosten lisäksi vuoden 2017 aikana vaihtui käräjäoikeuden toi-

mintaympäristö kokonaisuudessaan. Käräjäoikeus muutti 1.9.2017 uusiin toimitiloihin Pykäläkujalle nous-

seeseen oikeus- ja poliisitaloon. 

Uuteen oikeustaloon muuttamista edelsi yli kahdeksan vuotta kestänyt evakkous, jolloin käräjäoikeuden 

väistötilat olivat hajautettuna kahteen eri paikkaan. Jo tätä ennen oli käyty vuosien uuvuttava taisto sisäil-

maongelmien keskellä vanhassa oikeustalossa Suvantokadulla. Käräjäoikeuden henkilökunnan terveys ja 

jaksaminen olivat olleet kovalla koetuksella. Täysin uuden toimitalon rakentaminen viranomaisten käyttöön 

on tänä päivänä harvinaista. Kiitos uudisrakennuksen saamisesta Joensuuhun kuuluukin käräjäoikeuden 

evakkovuosien johdon sinnikkyydelle ja henkilökunnan kärsivällisyydelle.  

Vaikeiden vuosien jälkeen uusiin toimitiloihin kohdistuneet odotukset olivat suuria. Kaikille uuden oikeusta-

lon suunnittelussa ja rakentamisessa mukana olleille tahoille oli selvää, että uuden rakennuksen terveelli-

syys oli hankkeen kaikkein tärkein tavoite ja ehdoton päämäärä. Huoli tämän tavoitteen toteutumisesta kai-

hersi monilla mielissä vielä uuteen toimitilaan muutettaessa, mutta se on vähitellen hälvennyt, kun uuden 

rakennuksen toiminnat on alkukankeuden jälkeen saatu käynnistymään.   

Oman haasteensa muuttoon toi henkilökunnan siirtyminen huonekeskeisestä työympäristöstä monitilaym-

päristöön. Henkilökunnasta jokaiselle on nimetty oma työpiste, mutta omasta työhuoneesta luopuminen 

on vaatinut henkilökunnalta sopeutumista ja tahtoa uudistaa omia työskentelytapojaan. Myös yksittäishuo-

neissa työskentelevien on täytynyt tiedostaa oman toimintansa vaikutus monitilaympäristössä työtään te-

kevien työskentelyrauhaan. Tämän vuoksi käräjäoikeuden henkilökunta laati yhdessä pelisäännöt, joilla py-

ritään tukemaan sujuvaa työskentelyä kaikissa työtiloissa, varmistamaan henkilöstön työssä viihtyvyyttä ja 

antamaan kaikille sopeutumisaikaa muutokseen.  

Käräjäoikeuden, syyttäjänviraston ja poliisin toimintojen sijoittumisella samaan rakennukseen saavutettiin 

synergiaetuja, joista merkittävimpänä on turvallisuus. Uudessa oikeustalossa on kiinnitetty erityistä huo-

miota rakennuksen, sen toimintojen ja kaikkien rakennuksessa toimivien henkilöiden turvallisuuteen. Oi-

keustalon asiakkaille nämä panostukset näkyvät heti sisääntuloaulassa, jossa kaikkia rakennukseen saapu-

via odottaa turvatarkastus. Oikeuden istuntosaleissa on huomioitu mahdollisuus järjestää oikeudenkäynti 

siten, että rikoksesta syytetyn ja suojaa tarvitsevan henkilön kohtaaminen voidaan välttää.      

Uuden oikeustalon kaikki istuntosalit on varustettu oikeuslaitoksen tarpeisiin räätälöidyllä av-tekniikalla, 

joka mahdollistaa oikeudenkäyntiaineiston sähköisen käsittelyn ja etäyhteydet. Käräjäoikeus teki vuoden 

2017 aikana tiivistä yhteistyötä poliisilaitoksen, syyttäjänviraston ja paikallisten oikeudenkäyntiavustajien 

kanssa etsiessään asianmukaisia menetelmiä esitutkinta- ja oikeudenkäyntiaineiston sähköiseen siirtämi-
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seen ja käsittelyyn. Yhteistyö on tuottanut hedelmää ja yhä suurempi osa oikeudenkäyntiaineistosta saa-

daan käräjäoikeuden käyttöön ja esitettäväksi oikeudenkäynnissä sähköisessä muodossa. Käräjäoikeus on 

myös aktiivisesti lisännyt videoneuvotteluyhteyksien käyttöä sekä henkilökunnan kouluttautumisessa, että 

oikeudenkäynneissä. Asianosaisten osallistuminen oikeudenkäyntiin ei tule jatkossakaan häviämään, mutta 

videoneuvotteluyhteyden käyttäminen tulee entistä useammin korvaamaan henkilökohtaisen läsnäolon. 

Hyödyntämällä uutta tekniikkaa päivittäisessä lainkäyttötoiminnassa käräjäoikeus pystyy tehostamaan tie-

donkulkua, parantamaan käsittelyjen turvallisuutta ja pienentämään oikeudenkäynneistä asianosaisille ai-

heutuvia kustannuksia. 

Istuntosalien sähköisen varustelun lisäksi käräjäoikeuteen saatiin muuton yhteydessä uudet tietokoneet, 

uudet puhelimet, uudet sähköposti- ja kalenterijärjestelmät sekä viraston kaikki toimitilat kattava langaton 

verkkoyhteys. Tämä on mahdollistanut henkilökunnan liikkuvuuden monitilaympäristön erilaisissa työpis-

teissä. Uusien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöönotto on vaatinut henkilökunnalta suurta panostusta kou-

luttautumisessa ja uusien työskentelytapojen omaksumisessa. Kouluttautumisen vaatima työaika on edel-

lyttänyt henkilökunnalta huomattavaa venymistä, jotta varsinaiset työtehtävät on kiireen ja muutosten kes-

kellä pystytty hoitamaan. Vastuullisuus ja tuloksellisuus ovat kiireestä huolimatta olleet hyvät. Työpainei-

den keskellä on kuitenkin ollut tarpeen muistuttaa, että jokaisen on tärkeää pitää hyvää huolta myös 

omasta jaksamisestaan.   

Käräjäoikeuden käsiteltäväksi saapuneiden asioiden määrä jatkoi vuoden 2017 aikana laskuaan rikosasi-

oissa ja laajoissa riita-asioissa. Hakemusasioiden määrässä oli hieman nousua. Saapuneiden ja käsiteltyjen 

asioiden välinen tasapaino oli kaikissa näissä asiaryhmissä hyvä ja käsittelyajat tavoitteiden mukaisia. Sen 

sijaan summaarisissa riita-asioissa saapuneiden asioiden määrä vuoden 2017 aikana ylitti huomattavasti 

arvioidun (kasvua noin 19 %) ja ruuhkautti näiden asioiden käsittelyä. Summaaristen ja hakemusasioiden 

yksikössä tehtiin tämän vuoksi rakenteellisia muutoksia ja kohdistettiin voimavaroja ruuhkan purkamiseen. 

Asiantuntija-avusteiseen tuomioistuinsovitteluun siirtyneiden huoltoriitojen määrä säilyi aikaisempien vuo-

sien tasolla (noin 48 % riitautuneista asioista). Sen sijaan laajojen riita-asioiden tuomioistuinsovittelujen 

määrässä on saavutettu viime vuosien panostuksella merkittävää lisäystä. Tuomioistuinsovittelussa käsitel-

tiin vuonna 2017 yhteensä 24 laajaa riita-asiaa (noin 15 % laajoista riita-asioista), kun vastaava määrä oli 8 

sovittelua vuonna 2016 ja 5 sovittelua vuonna 2016. Tuomioistuinsovittelun alaa pyritään jatkossakin lisää-

mään käräjäoikeuden omin toimin ja yhteistyöllä sidosryhmien kanssa.  

Vuoden 2017 aikana käräjäoikeudesta lakkautettiin yksi vakituinen T 11-palkkaluokan käräjätuomarin virka. 

Käräjäoikeudesta jäi eläkkeelle yksi käräjäsihteeri ja yksi T 13-palkkaluokan käräjätuomari. Avoimeksi tullee-

seen tuomarinvirkaan nimitettiin uusi käräjätuomari viraston ulkopuolelta. Kaksi vakituisessa virassa olevaa 

käräjätuomaria oli vanhempainvapaalla ja heidän tehtäviään hoitivat määräaikaiset tuomarit. Henkilöstön 

vaihtuvuus ja aiempaa vähäisempi kokemus tuomarikunnassa edellyttivät vuoden aikana erityisjärjestelyjä 

tuomareiden erikoistumisalueissa.       

Käräjäoikeudelle on tärkeää tulla tunnetuksi riippumattomana ja puolueettomana oikeudenhoidon toimi-

jana. Vuoden 2017 aikana käräjäoikeus pyrki lisäämään tunnettavuuttaan järjestämällä yhteistyötahoille ja 

medialle esittelytilaisuuksia uusiin toimitiloihin siirtymisen yhteydessä. Yhteistyössä poliisin ja syyttäjänvi-

raston kanssa käräjäoikeus julkaisi oikeus- ja poliisitalon toimintoja koskevan tiedotuslehden, joka jaettiin 

yli 35.000 talouteen. Oikeus- ja poliisitalolla järjestettiin avoimien ovien päivä, jonka aikana oikeustalon is-

tuntosaleihin ja toimintoihin tutustui yli 300 vierailijaa. Joulukuussa järjestettiin oikeus- ja poliisitalon yhtei-

nen vihkimistilaisuus, johon osallistuivat juhlapuhujina oikeusministeri Antti Häkkänen ja sisäministeri Paula 

Risikko. Käräjäoikeus avasi myös omat Facebook-sivut, joilla käräjäoikeus esittelee ajantasaisesti yhteistyö-

tään eri sidosryhmien kanssa sekä omaa arkipäivän toimintaansa erityisesti henkilökunnan näkökulmasta.         
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Käräjäoikeuden henkilökunta ansaitsee suuret kiitokset loppujen lopulta hyvin sujuneesta toimintavuo-

desta. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden henkilökunta on erittäin motivoitunutta, ammattitaitoista ja osaa-

vaa. Ilman sitä käräjäoikeus ei olisi selvinnyt muutoksesta eikä määrällisesti ja laadullisesti vaativasta työs-

tään. Yhdessä tekemisen ja toisten auttamisen välttämättömyys on löydetty ja katse on nyt kohdistettu 

eteenpäin. Kaikesta tästä esitän parhaimmat kiitokseni koko henkilökunnalle yhdessä ja aivan jokaiselle 

erikseen.  

 

Tuija Turpeinen 

laamanni 

 

 

Kuva: Jarno Artika 

 

3 YLEISTÄ 

 

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää koko Pohjois-Karjalan maakunnan. Käräjäoikeuden 

kanslia sijaitsee Joensuussa. Istuntoja pidetään Joensuun lisäksi myös Nurmeksessa. 

Väestöpohja oli vuoden 2017 lopussa 162.986 asukasta. 
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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 2017 lopussa käräjäoikeudessa oli 48 vakinaista virkaa. Virkarakenne oli seuraava: 

 

 1 laamanni 

 11 käräjätuomaria 

 3 käräjänotaaria 

 1 hallintosihteeri 

 25 käräjäsihteeriä 

 7 haastemiestä 

 

Lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulun oikeustradenomiopiskelija suoritti opintoihinsa kuuluvan harjoittelun 

käräjäoikeudessa.  
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4.2  HENKILÖKUNNAN IKÄRAKENNE VUODEN 2017 LOPUSSA 
 

Ikäryhmä Henkilöä % Miehiä % Naisia % 

Alle 35 v. 8 17 2 4 6 13 

35-44 4 9 0 0 4 9 

45-54 14 30 5 11 9 19 

Yli 55 21 45 5 11 16 34 

Yhteensä 47 100 12 26 35 74 

 

 

Henkilökunnan keski-ikä on 49,8 vuotta.  

 

4.3 LAUTAMIEHET 
 

Vuonna 2017 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 

 Tohmajärvi 2 

 Valtimo 2 

 

Lautakuntaistuntopäiviä oli vuonna 2017 Joensuussa 72 ja Nurmeksessa 3.  
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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 2017 olivat 3 652 356 euroa ja vuonna 2016 vastaava luku oli 

3 043 089 euroa. Suuri ero vuosien 2016 ja 2017 välillä johtuu pääosin uudesta toimitalosta ja sen kalustus- 

ja muuttokustannuksista.  

Käräjäoikeuden taloudellisuusluku oli 759 vuonna 2017 ja vuonna 2016 se oli 595. Ero johtuu uuden toimi-

talon kustannuksista.  Koko maan keskimääräinen taloudellisuus vuonna 2017 oli 582.  Taloudellisuus tar-

koittaa yhden painotetun ratkaisun hintaa.  

Vuoden 2017 toimintamenoista 64 % oli palkkamenoja, vuokria 11 % ja loput 25 % 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 toiminta 

johtavat lähiesimiehet.  
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6 TOIMITILAT 

 

Käräjäoikeus toimi 1.1.2017 – 31.8.2017 välisen ajan hajautetuissa väistötiloissa. Käräjäoikeuden kanslia oli 

Joensuun keskustassa sijaitsevassa liikekiinteistössä, missä käräjäoikeuden käytössä oli viisi lähinnä siviiliasi-

oiden käsittelyyn soveltuvaa istuntosalia. Rikosistuntoja varten käräjäoikeudella oli käytössä kaksi istunto-

salia Joensuun poliisilaitoksen yhteydessä 5 kilometrin päässä keskustasta. Käräjäoikeudella oli käytössä 

kaksi siirrettävää videoneuvottelulaitetta. Käräjäoikeuteen tai sen istuntoihin saapuville ei suoritettu turva-

tarkastuksia. 

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.  
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Pohjois-Karjalan käräjäoikeus pyrkii toimimaan aktiivisesti uusien tehokkaiden työtapojen ja sähköisen oi-

keudenkäynnin edistämiseksi. Uudet istuntosalit ja salitekniikka antavat tälle työlle oivallisen ympäristön.  

 

  

Kuva: Jarno Artika 

Oikeustalon toisessa ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevat yleisöltä suljetut kansliatilat. Henkilökunnan 

työtiloissa on yksilötyöhuoneet käräjätuomareille ja lähiesimiehille, osa henkilökunnasta työskentelee 
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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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Työympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi Valtion taideteostoimikunta on sijoittanut teoksiaan käräjäoikeu-

den aula- ja kansliatiloihin. 

 

Kuva: Jarno Artika 
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Kuva: Jarno Artika 

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

 

Käräjäoikeuteen oli arvioitu saapuvan vuonna 2017 12860 asiaa ja ratkaistavan saman verran. Asioita saa-

pui 14338 ja ratkaistiin 12092 asiaa. Lisäys saapuneissa asioissa johtui suurimmaksi osaksi summaaristen 

velkomusasioiden määrän kasvusta.  

Tuottavuus vuonna 2017 oli 106 ja vuonna 2016 vastaava luku oli 110.  Koko maan keskimääräinen tuotta-
vuus vuonna 2017 oli 122. Tuottavuus tarkoittaa yhtä henkilötyövuotta kohti ratkaistujen painotettujen asi-
oiden määrää.  
 
Saapuneet ja ratkaistut asiat vuosina 2013 – 2017 (luvuista puuttuu sakonmuuntoasiat) 
 

                      

  2013 2014 2015 2016 2017 

  S R S R S R S R S R 

Rikosoikeudelliset yht. 2024 2038 1829 1884 1780 1798 1584 1615 1655 1558 

Rikosasiat                     1653 1668 1496 1537 1453 1473 1234 1274 1239 1161 

Muut rikosoikeudelliset asiat  133 143 129 125 145 149 160 146 163 163 

Pakkokeinoasiat                238 227 204 222 182 176 190 195 253 234 

                      

  2013 2014 2015 2016 2017 

  S R S R S R S R S R 

Siviiliasiat yht. 13188 12982 10256 10689 10580 10658 10710 10490 12448 10299 

Laaja haastehakemus, riita-

asia 208 223 195 192 223 238 178 173 160 153 

Turvaamistoimi 22 19 10 9 13 18 4 4 2   

Summaariset asiat 11392 11246 8512 8927 8966 8952 9019 8844 10722 8590 

Hakemusasia, avioero 505 499 491 493 456 491 459 448 473 479 

Hakemusasia, muut 850 788 833 863 708 726 807 777 882 896 

Insolvenssiasiat 211 207 215 205 214 233 243 244 209 181 

                      

  2013 2014 2015 2016 2017 

  S R S R S R S R S R 

Kaikkiaan 15212 15020 12085 12573 12360 12456 12294 12105 14103 11857 

                      

           

        

               

S = Saapuneet ja R = Ratkaistut 
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Saapuneet asiat vuonna 2017 esitettynä graafisena kuviona 

 

 

 
 

 

7.1 SAAPUNEIDEN RIKOSASIOIDEN ASIARAKENNE VUODELTA 2017 
 

 

1239

163

253

160
2

10722

473
882

209

Saapuneet asiaryhmät vuonna 2017

Rikosasiat

Muut rikosoikeudelliset asiat

Pakkokeinoasiat

Laaja haastehak., riita-asia

Turvaamistoimi

Summaariset asiat

Hakemusasia, avioero

Hakemusasia, muut

Insolvenssiasiat



  17 

7.2 RIKOSASIOIDEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2013 – 2017  
 

 

 

7.3 LAAJOJEN RIITA-ASIOIDEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2013 – 2017  
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7.4 SUMMAARISTEN ASIOIDEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2013 - 2017 
 

 

7.5 KÄSITTELYAJAT 
 

Käräjäoikeuden toteutuneet käsittelyajat vuonna 2017 asiaryhmittäin olivat seuraavat: 

- rikosasiat 2,0 kk tavoite oli 2,0 kk 

- laajat riita-asiat 5,1 kk tavoite oli 5,5 kk 

- summaariset asiat 2,7 kk tavoite oli 2,1 kk 

- velkajärjestelyt 4,4 kk tavoite oli 4,6 kk 

Koko maan toteutuneiden käsittelyaikojen keskiarvot olivat seuraavat: 

- rikosasiat  3,9 kk 

- laajat riita-asiat  9,7 kk 

- summaariset asiat 2,7 kk 

- velkajärjestelyt 6,3 kk 
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Käsittelyaikavälit rikos- ja riita-asioissa taulukkomuodossa (kk):

 

 

 

Keskimääräiset käsittelyajat rikosoikeudellisissa, laajoissa ja summaarisissa asioissa eri vuosina (kk): 
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7.6 VIREILLÄ OLLEIDEN ASIOIDEN KEHITYS VUOSINA 2013 – 2017 
 

Taulukossa on vireillä olevat asiat asiaryhmittäin kunkin vuoden viimeisenä päivänä (31.12.20xx). 
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7.7 HAASTEMIESTEN SUORITTAMAT TIEDOKSIANNOT 
 

Haastemiehet suorittivat vuonna 2017 yhteensä 12264 tiedoksiantoa, joista rikoshaasteita oli 3027.  Haas-

temiehet hoitivat myös käräjäpäivystystä kolmessa eri toimipisteessä 31.8.2017 saakka. Uuden toimitalon 

valmistuttua 1.9.2017 lähtien päivystyspaikoiksi jäi päätoimipaikka ja yksi sivuistuntopaikka, jolloin haaste-

miehille vapautui enemmän aikaa tiedoksiantotoimintaan.  Puhelintiedoksiantoja suoritettiin 6699 kpl, joka 

on 55 % kaikista annetuista tiedoksiannoista.  Ajokilometrejä kertyi vuoden aikana haastemiehille 58959.  

 

 


