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LUKIJALLE

Aloitin laamannin tehtävässä Varsinais-
Suomen käräjäoikeudessa ensimmäisenä
päivänä tammikuuta 2017. Uuden päällikön
vastaanotto käräjäoikeudessa oli ystävällinen
ja lämmin, ja ihmisiin, toimintaan ja taloon
tutustuminen helppoa. Tästä kiitokset myös
tässä yhteydessä käräjäoikeuden koko
henkilökunnalle.

Vuonna 2017 käräjäoikeudessa jatkettiin
aikaisemmin aloitettua vahvaa, kehitys-
hakuista toimintalinjaa. Toimintatapoja
tarkasteltiin kriittisesti ja uusia sähköisiä
työvälineitä ja niiden mahdollistamia
työtapoja kokeiltiin ennakkoluulottomasti.

* * * * *

Käräjäoikeuteen saapuneiden asioiden
kokonaismäärä kasvoi vuonna 2017 edelliseen
vuoteen verrattuna 14 prosenttia, suurin
kasvu oli summaarisissa asioissa (17 %),
velkajärjestelyasioissa (20 %) ja rikosasioissa
(9  %),  saapuneiden  asioiden  määrä  väheni
maaoikeusasioissa (29 %), ulosottovalitus-
asioissa  (25  %)  ja  konkurssiasioissa  (8  %).
Saapuneiden summaaristen asioiden määrä
ylitti 35.000 asiaa.

Vuodelle 2017 asetettua tuottavuustavoitetta
ei kyetty saavuttamaan, johtuen osaltaan
henkilökunnan runsaasta vaihtuvuudesta,
osaltaan asiamäärien huomattavasta
kasvusta. Asioiden käsittelyajat ovat sekä
hovioikeuspiirin vertailussa että valtakunnal-
lisesti arvioiden hyvällä tasolla, joskin tässäkin
näkyy summaaristen asioiden määrän
huomattavan kasvun vaikutus. Toiminnan
taloudellisuustavoite saavutettiin hyvin.

* * * * *
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Vuoden 2017 keskeisiä toiminnan kehit-
tämiseen liittyviä valtakunnallisia asioita olivat
käräjäoikeusverkostouudistus sekä summaa-
risten asioiden käsittelyn keskittäminen.
Käräjäoikeusverkostouudistuksen yhteydessä
Kemiönsaaren ja Uudenkaupungin istunto-
paikat lakkaavat vuoden 2019 alusta lähtien,
toiminta näillä istuntopaikoilla on käytän-
nössä päättynyt jo aikaisemmin. Salon
istuntopaikka säilyy edelleen ja istunto-
toiminta Salossa on jatkunut vilkkaana.

Summaaristen asioiden keskittämisen osalta
tehtävällä ratkaisulla on käräjäoikeuden
kannalta olennaisia vaikutuksia. Eduskunnalle
joulukuussa 2017 annetun hallituksen
esityksen mukaan summaarisia asioita
käsiteltäisiin keskittämisen jälkeen Turun
hovioikeuspiirissä Ahvenanmaan, Pirkanmaan
ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa.
Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käsitel-
täisiin myös nykyisin Kanta-Hämeen käräjä-
oikeudessa käsiteltävät summaariset asiat
sekä myös käräjäoikeusverkostouudistuksen
yhteydessä Hyvinkään käräjäoikeudesta
Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen siirtyvät
summaariset asiat. Keskittämisen jälkeen
Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käsitel-
täisiin arviolta ainakin noin 55.000 – 60.000
summaarista asiaa vuodessa. Eduskunnan
päätöstä summaaristen asioiden käsittelyn
keskittämisen osalta odotetaan kevään 2018
aikana. Pitkään jatkunut epätietoisuus
summaaristen asioiden keskittämisestä olisi

näin saamassa ratkaisun, joka takaisi parhaalla
tavalla sekä suomen- että ruotsinkielisten
asukkaiden oikeusturvan.

* * * * *

Päättyneen vuoden aikana järjestettiin
käräjäoikeuden strategiapäivä, virastopääl-
likköpäivien osallistujille tutustuminen käräjä-
oikeuden tiloihin, lukuisia langattoman sali-
esitystekniikan esittelytilaisuuksia, avoimien
ovien päivä yhteistyössä hallinto-oikeuden,
syyttäjänviraston ja ulosottoviraston kanssa
Suomi 100 -juhlavuoteen liittyen, otettiin
käyttöön henkilökunnan aloitelaatikko,
uudistettiin käräjänotaareiden harjoitus-
ohjelma sekä uudistettiin sekä sisäistä että
ulkoista tiedotusta. Lisäksi järjestettiin
yhteisneuvotteluita poliisin, syyttäjänviraston
ja maistraattien kanssa sekä yhteinen
koulutustilaisuus tuomioistuinsovittelusta
asianajajayhdistyksen kanssa.

Käräjäoikeus osallistui aktiivisesti myös uuden
lainsäädännön kehittämiseen muun muassa
asiantuntijalausunnoillaan eduskunnan laki-
valiokunnalle sekä oikeusministeriölle.

Päättyneen vuoden aikana käräjäoikeus toimi
erittäin aktiivisesti uusien sähköisten
työvälineiden käyttöön ottamisessa ja niiden
mahdollistamien uusien työtapojen opettele-
misessa. Uuden kehittämiseen suunnatun
aktiivisen panoksen johdosta käräjäoikeuden
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voidaan todeta olevan sekä uusien sähköisten
työvälineiden käyttöönoton että uusien
työtapojen opettelemisen suhteen kehityksen
kärjessä.

* * * * *

Vuosi 2017 merkitsi monien uusien
kehityslinjojen ja -mahdollisuuksien
avautumista. Näkymät vuodelle 2018 ovat

hyvin positiiviset ja uskon, että
käräjäoikeuden motivoitunut, osaava ja
kehityshakuinen henkilöstö luo vahvan pohjan
käräjäoikeuden menestyksekkäälle toimin-
nalle myös vuonna 2018.

Martti Juntikka
Laamanni

LAGMANNENS ÖVERSIKT

Jag tillträdde tjänsten som lagman vid
Egentliga Finlands tingsrätt den 1 januari
2017. Emottagandet av mig vid tingsrätten
som ny chef var vänligt och varmt och det har
varit lätt att lära känna människorna,
verksamheten och huset. För detta önskar jag
även i detta sammanhang tacka tingsrättens
hela personal.

Under år 2017 fortsatte tingsrätten i enlighet
med tidigare inledda starka utvecklings-
orienterade riktlinjer. Arbetsmetoder synades
kritiskt och nya elektroniska verktyg och
arbetsmetoder som de nya verktygen för med
sig utprövades fördomsfritt.
De till tingsrätten inkomna ärendenas totala
antal ökade år 2017 med 14 procent jämfört
med det föregående året, den största

ökningen skedde inom summariska ärenden
(17 %), skuldsaneringsärenden (20 %) och
brottmål (9 %), de inkomna ärendenas antal
minskade inom jorddomstolsärenden (29 %),
utsökningsärenden (25 %) och konkurs-
ärenden (8 %). De inkomna summariska
ärendenas antal överskred 35.000 ärenden.

Det för år 2017 utsatta produktivitetsmålet
uppnåddes inte, delvis beroende på stor
personalomsättning, delvis beroende på en
betydande ökning av ärendemängden.
Ärendenas handläggningstider är i jämförelse
med såväl hovrättsdomkretsen som nationellt
bedömt,  på  en  god  nivå  även  om  den
märkbara ökningen av summariska ärenden
syns även här.  Verksamhetens ekonomiska
målsättningar uppnåddes väl.
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* * * * *

Centrala nationella frågor beträffande
utvecklingen av verksamheten utgjordes
under år 2017 av strukturreformen av
tingsrätterna och centraliseringen av
handläggningen av de summariska ärendena.
I och med strukturreformen av tingsrätterna
nedläggs Kimitoöns och Nystads samman-
trädesplatser från och med början av år 2019,
även om verksamheten på dessa samman-
trädesplatser i praktiken har upphört redan
tidigare. Sammanträdesplatsen i Salo bevaras
och brukandet av sammanträdesplatsen i Salo
har varit aktiv fortsättningsvist.

Avgörandet beträffande centraliseringen av
handläggningen av de summariska ärendena
har en betydande inverkan när det gäller
tingsrätten. Enligt den av regeringen till
riksdagen i december 2017 förelagda
propositionen skulle de summariska ärendena
efter centraliseringen handläggas inom Åbo
hovrätts domkrets av Ålands, Birkalands och
Egentliga Finlands tingsrätter. Egentliga
Finlands tingsrätt skulle handlägga även de
summariska ärenden som för närvarande
handläggs av Egentliga Tavastlands tingsrätt
och även de summariska ärenden som efter
strukturreformen överförs från Hyvinge
tingsrätt till Egentliga Tavastlands tingsrätt.
Efter centraliseringen skulle Egentliga
Finlands tingsrätt handlägga uppskattningsvis
minst cirka 55.000 – 60.000 summariska

ärenden per år. Riksdagens beslut beträffande
centraliseringen av handläggningen av de
summariska ärendena förväntas fattas under
våren 2018. Den långvariga oklarheten
beträffande centraliseringen av de
summariska ärendena skulle härvid få en
lösning, vilken på bästa möjliga sätt garanterar
såväl de finsk- som svenskspråkiga invånarnas
rättssäkerhet.

* * * * *

Tingsrätten ordnade under det föregående
året en strategidag, det ordnades möjlighet
för deltagarna i ämbetsverkschefsdagarna att
bekanta sig med tingsrätten, ett flertal
tillfällen för att förevisa sessionssalarnas
trådlösa presentationsutrustning, en öppet
hus dag i samarbete med förvaltnings-
domstolen, åklagarämbetet och utsöknings-
verket i anslutning till Finlands 100-
årsjubileum, togs i bruk en förslagslåda för
personalen, förnyades tingsnotariernas
praktikprogram samt förnyades både intern
och extern kommunikation. Under det gångna
året ordnades förhandlingar med polis,
åklagarämbetet och magistraten samt
tillsammans med advokatföreningen ett
gemensamt skolningstillfälle om domstols-
medling.

* * * * *

Tingsrätten deltog aktivt i att utveckla
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lagstiftning bland annat genom
sakkunnigutlåtanden till riksdagens lagutskott
och justitieministeriet.

Under det gångna året var tingsrätten ytterst
aktiv med att ta i bruk nya elektroniska
verktyg  och  med  att  lära  sig  de  nya
arbetsmetoder som de nya verktygen
möjliggör. Med beaktande av aktiva
satsningar  inriktade  på  att  utveckla  nytt  kan
tingsrätten konstateras stå i täten av
utvecklingen såväl vad gäller att ta i bruk nya
elektroniska verktyg som vad gäller  inlärning
av nya arbetsmetoder.

* * * * *

Året 2017 innebar en öppning för många nya
riktlinjer och utvecklingsmöjligheter.
Utsikterna för år 2018 är mycket positiva och
jag tror på tingsrättens motiverade, kunniga
och utvecklingsorienterade personal och att
denna utgör en stabil grund för tingsrättens
framgångsrika verksamhet även år 2018.

Martti Juntikka
Lagman
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TOIMINNAN ORGANISOINTI

Käräjäoikeus on päällikkövirasto, jonka pääl-
likkönä toimii laamanni. Laamannin tukena ja
neuvoa-antavana toimielimenä on johto-
ryhmä.

Käräjäoikeuden lainkäyttötoiminta tapahtuu
neljässä lainkäyttöosastossa, joiden toimintaa
johtavat osastonjohtajat. Lainkäyttöosastojen
henkilökunta koostuu käräjätuomareista ja
käräjäsihteereistä.

Lainkäyttöosastojen työtä tukee yleishallinto-
asioissa sekä henkilöstö-, talous- ja toimitila-
asioissa hallinto-osasto, johon kuuluvat myös
lainkäyttöosastoilla käsiteltäviin asioihin
liittyviä tiedoksiantotehtäviä suorittavat
haastemiehet.

- riita-asioita - riita-asioita - riita-asioita - riita-asioita
- hakemusasiat - rikosasioita - rikosasioita - rikosasioita
- insolvenssiasiat - pakkokeinoasiat
- isyys- ja edunvalvonta-asiat - maaoikeusasiat
- ulosottovalitukset ja - merioikeusasiat
  erilliset turvaamistoimet
- lasten tapaamisoikeuden
  täytäntöönpanoasiat

3. osasto1. osasto 2. osasto

Johtoryhmä

Hallinto-osasto4. osasto

LAAMANNI

Hallinto-
yksikkö

Summaaristen
asioiden
yksikkö

Asiakaspalvelu-
yksikkö

Tiedoksianto-
yksikkö
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Käräjäoikeuden toiminta-alue – tuomiopiiri –
käsittää 27 kunnan alueen, jolla asuu runsaat
475.000 asukasta.

Käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Turussa,
käräjäoikeudella on lisäksi säännönmukaisesti
istuntoja Salossa.

Käräjäoikeus käsittelee yleisenä ensimmäisen
asteen tuomioistuimena toimivaltaansa

kuuluvat riita- ja rikosasiat, mukaan luettuina
sotilasrikosasiat, samoin kuin pakkokeino-,
hakemus- ja insolvenssiasiat sekä maa- ja
merioikeusasiat. Käräjäoikeus käsitteli vuonna
2016 runsaat 42.800 asiaa.

Käräjäoikeuden henkilökuntamäärä on 155,
joista 40 on vakituisia tuomarin virkoja ja 10
tuomioistuinharjoittelua suorittavien käräjä-
notaarien virkoja.
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OSASTONJOHTAJAN AJATUKSIA

Miekkaakin terävämpi

”Esimiesten tulisi arvioida miestensä kyvyt ja
rajoitukset ja kierrellä heidän keskuudessaan
eikä hän saisi vaatia mitään kohtuutonta.
Hänen pitäisi tuntea heidän moraalinsa ja
hengenlaatunsa ja tarvittaessa rohkaista
heitä”. Kyseinen sitaatti ei ole otettu uudesta
oikeusministeriön osastonjohtajaopuksesta
eikä myöskään ruotsalaisesta johtamisopista,
vaan se on lainaus japanilaisen Miyamoto
Musashin klassisesta kendo-miekkailutaidon
oppikirjasta: Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys
(vuodelta 1645). Miyamoto kehotti yleisesti
kirjoituksissaan tutkimaan kaikkien ammat-
tien työmenetelmiä. Teoksen ikivanhat
viisaudet ovatkin antaneet taistelukentillä,
liike-elämässä, esimiestyöskentelyssä sekä
arjessa koeteltuja ohjeita. Vaikka osaa
Miyamoton ajatuksista voidaankin soveltaa
nykyajan esimiestyöskentelyynkin sellaise-
naan, ei Miyamoto kuitenkaan ottanut
huomioon kaikkia yhteiskunnan kehitty-
miseen liittyviä kysymyksiä. Vai lieköhän hän
edes ajatellut, että kirjaa luettaisiin vielä
melkein 400 vuotta myöhemmin? Meilläkään
esimiehet eivät ainoastaan kiertele
mittailemassa osastolaisten kuntoa ja henkistä
tasapainoa, vaan tehtäväkenttä on
huomattavasti monimuotoisempi. Hyvä niin.

Rikkautta on myös, Miyamoton ajoilta
poiketen, monimuotoinen ja tasa-arvoinen
työyhteisö sekä yhteiskunta. Toivottavasti
voimme tässäkin suhteessa kehittyä vieläkin
tasa-arvoisempaan suuntaan.

*****

Siirryin 1.1.2016 lukien ensimmäisen osaston
johtajaksi aiemmin osastoa ansiokkaasti
hoitaneen Kimmo Simolan jälkeen. Reilussa
kahdessa vuodessa on osastollamme
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tapahtunut paljon – useat meistä ovat
lähteneet eläkkeelle, uutta väkeä on tullut
tilalle, vireille tulleiden asioiden määrät ovat
kasvaneet, ja myös summaarisia asioita
käsittelemme tulevaisuudessa määrällisesti
enemmän. Asiat ovat myös laadultaan
vaikeutuneet. Mitä todennäköisimmin siis
myös seuraavan kahteen vuoteen mahtuu
sekä muutoksia että haasteita. Pyrin
jatkossakin ”kiertelemään” osastolla, mutta
pidän lähes aina oveani auki, mikäli joku itse
sattuu kiertelemään neljännessä kerroksessa.
Tervetuloa.

*****

Ensimmäinen osasto käsittelee riita-,
hakemus- ja insolvenssiasioita, ulosotto-
valituksia, täytäntöönpanoriitoja sekä
erillisenä turvaamistoimena vireille tulleita
asioita. Tämän lisäksi osastollamme
käsitellään huomattava määrä summaarisia
asioita omassa yksikössään. Summaarisia
asioita on riittänyt määrien lisääntymisen
johdosta jaettavaksi muillekin osastoille. Kiitos
kaikille ruuhkanpurkuun osallistuneille.
Hakemusasioita on osastollamme laidasta
laitaan: adoptioista vanhusten edun-
valvontaan. Osastomme on juttujaoltaan
hyvinkin heterogeeninen. Asiaryhmien ja
työtehtävien moninaisuus asettaa osaston
henkilöstölle monenlaisia haasteita. Kaikki
osastomme tuomarit ja kansliahenkilökunta
eivät luonnollisestikaan voi tehdä

samankaltaisia työtehtäviä, vaan suuri osa
asiaryhmistä on jaettava juttujen laadun
mukaan vain tietyille käsittelijöille.
Edunvalvonta-asiat kun poikkeavat varsin
huomattavasti esimerkiksi yrityssanee-
rauksista. Erikoistuminen tiettyihin asioihin on
tässä suhteessa perusteltua. Juttujen
moninaisuus on nähtävä myös eräänlaisena
rikkautena, sillä osastolta löytyy kaikille vähän
kaikkea. Osastonjohtajan näkökulmasta
erinomaista on ollut, että kaikkiin tehtäviin on
riittänyt asioihinsa tarkkaan perehtyviä,
innokkaita ja taitavia moniosaajia. Osastolla
mahdollisen tuomioistuinuransa aloittavat ja
siipiensä kantavuutta harjoittelevat notaarit
tuovat myös oman tärkeän työpanoksensa
osastolle. Kiitos kaikille ykkösläisille
erinomaisen tehokkaasta, tarkasta ja
laadukkaasta työpanoksesta. Jatketaan
yhdessä miekkamme teroittamista ja sen
hallintaa.

*****

Työnteko ei ole aina juhlaa, vaan se on aika
ajoin myös juhlien järjestämistä. On hienoa
nähdä, että koko Varsinais-Suomen
käräjäoikeuden henkilökunta, me käheäläiset,
keräämme aika ajoin yhdessä ja yksissä
tuumin ajatuksia ja laitamme ne täytäntöön
järjestäen monenlaisia tilaisuuksia,
tapahtumia ja juhlia. Ajankohtaisimmat ovat
jo toistamiseen ensi kesäkuussa vietettävät
koko oikeustalon yhteiset kesäjuhlat. Juhlat on
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tosin jo niiden alkumetreiltä lähtien nimetty
sikajuhliksi. Toivottavasti näin ainoastaan
ruokalistan perusteella. Hienoa on myös, että
käheäläiset tuntuvat liikkuvan aktiivisesti,
jumppaa, jalkapalloa, sählyä, sauvakävelyä,
kuntosalia, kuntonyrkkeilyä, triathlonia ja
tough vikingiä harrastaen. Kulttuuriakin
harrastetaan. Yhteinen toiminta sekä
tapahtumat  luovat  kovan  työnteon  keskelle
pieniä mutta tärkeitä taukoja. Näinä hetkinä
voi hetkeksi unohtaa pöydällään odottavat
työpinot. Työhyvinvointi ja työilmapiiri ovat

kaikkien yhteisiä asioita, tärkeitä sellaisia.
Pidetään jatkossakin Miyamoton tavoin
“ajoitus ja rytmi” mielessä.

Toivotan rentoa kevättä ja tulevia kesälomia,
maan, veden, tulen ja tuulen, ehkä myös
tyhjyyden äärellä, ennen kuin palaamme
strategian tielle tämän jälkeen…

Pasi Kettula
osaston johtaja, os. 1
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ESIMIESTEN MIETTEITÄ

Osastolla 1 puhaltelivat vuonna 2017
muutosten tuulet. Eläkkeelle lähtijöitä oli niin
tuomari- kuin sihteerikunnassakin. Töitä on
siis jouduttu miettimään uudelleen ja uusia
työpareja on muodostettu. Toimintatapoja
työparien kesken on hiottu. Uusien
tulokkaiden ohjaus ja perehdyttäminen on
lähtenyt hyvin liikkeelle. Jatkuva muutos on
meille tulevaisuudessa suuri haaste, mutta
myös mahdollisuus.

Osaston  2  vuosi  kului  kuin  siivillä.  Vuoden
alussa osastolla aloitti kaksi uutta
käräjäsihteeriä, joiden sisäänajo tehtäviin
onnistui hyvin. Lisäksi vuoden aikana tuli myös
tuomarikuntaan muutoksia. Sähköiseen
menettelyyn siirtyminen toi tullessaan uusia
toimintatapoja ja ohjelmia, mm. PDF-editorin,
sekä Skype-yhteyksien kautta tapahtuvat
istuntokäsittelyt. Taakse on jäänyt kiirettä ja
muutoksen pyörrettä pitänyt vuosi mutta
yhteydessä osastolla työskentelevien
sihteerien kanssa vuodesta selvittiin ja
astuttiin vuoteen 2018.

*****

Osastolla 3 vuosi on ollut erittäin haikea ja
kiireinen. Suurta haikeutta ja osittain lisää
kiirettäkin on aiheuttanut kolmen käräjä-
sihteerin jääminen eläkkeelle loppuvuonna.

Heidän mukanaan on poistunut suuri määrä
tietoa ja taitoa. Samalla kun uusia tekijöitä on
perehdytetty, ammattitaitoiset käräjäsihteerit
ovat selvinneet noin 20 % suuremmasta
rikosasioiden määrästä kuin viime vuonna.
Täytyy todeta, että töitä on tehty!  Sähköinen
maailma laajenee vauhdilla ja valmistelee
meitä tulevaisuudessa siintävää AIPAa varten.
Sähköisyyteen on totuttu yhä paremmin ja
sitä on sovellettu uusiin työvaiheisiin. Kaikesta
kiireestä huolimatta tuomarien ja sihteerien
hyvällä yhteishengellä on selvitty hienosti!

Myös osastolla 4 kulunut vuosi oli
työntäyteinen ja tapahtumarikas. Henkilö-
vaihdoksia tapahtui useita sekä tuomari-  että
sihteeripuolella. Pitkäaikaisen osaston-
johtajamme jäätyä eläkkeelle osastomme sai
myös uuden päällikön ohjaamaan
”laivaamme”. Käytännön työssä Vyvin
käyttöönotto toukokuussa toi omat
haasteensa, kun opettelimme uuden sähkö-
postin, salivarausjärjestelmän ja Skypen
käyttöä. Loppuvuosi toi lisää haasteita, kun L-
asioissa ja kirjallisissa rikosasioissa siirryttiin
osin sähköiseen maailmaan. Kaikista
muutoksista ja uudistuksista huolimatta
vuodesta selvittiin kuitenkin hyvin. Tästä on
hyvä jatkaa.
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Mennyt vuosi oli vauhdikas myös
asiakaspalveluyksikössä. Siirtyminen kohti
sähköisiä työtapoja on tuonut uutta
opeteltavaa sekä muokannut työtapoja.
Kansallisarkisto on aloittanut asiakirja-
aineistojen digitoinnin suunnittelun, minkä
johdosta arkistossamme on jo alettu
valmistella tulevia mahdollisia arkisto-
aineistojen siirtoja. Muun muassa näiden
muutosten myötä myös osaston sisäistä
työnjakoa on hieman vuoden aikana
muutettu. Kiireestä ja muutoksista huolimatta
kuluneesta vuodesta selvittiin kuitenkin
hienosti. Tästä suuri kiitos kuuluu joustavalle
ja ahkeralle työporukalle.

*****

Vuosi 2017 oli summaaristen asioiden yksikön
henkilökunnalle monilta osin vaativa ja
voimamme olivat koetuksella. Lähes koko

vuoden odotimme tietoa hallituksen esityk-
sestä summaaristen asioiden tulevaisuuden
osalta; siirretäänkö käräjäoikeutemme
summaariset Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen
vai jäävätkö ne meille Varsinais-Suomen
käräjäoikeuteen. Vähän ennen joulua
saimmekin varsinaisen joululahjan, kun
hallituksen esityksen mukaan summaariset
tulevat jäämään meille. Lisäksi Kanta-Hämeen
summaariset asiat tullaan käsittelemään
vuodesta 2019 meillä. Epävarman tulevai-
suuden lisäksi voimamme olivat koetuksella
saapuneiden asioiden määrän huomattavasta
kasvusta sekä resurssien vähäisyydestä
johtuen. Työmme nykyään ei ole pelkän
massan mahdollisimman tehokasta käsittelyä,
vaan meiltä vaaditaan myös haaste-
hakemusten tutkimista esimerkiksi perintä-
kulujen ja korkojen osalta.

*****

Vaikka monet asiat painoivatkin mieltämme,
mielestämme yksikkömme selvisivät vuodesta
kiitettävästi. Töitä tehtiin paljon ja työn laatu
oli myös erinomaista. Esimiehinä
haluammekin esittää näin vuosikertomuksen
sivuilla suuret kiitokset yksikköjemme
henkilökunnalle.

Lähiesimiehet Eija Peltomäki, Eija Pesonen,
Irma Välke-Viljanen, Kirsi Suominen, Kaisa
Salminen ja Anu Olkinuora
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Haastemiesten tiedoksiantotoimintaan liitty-
vien suoritteiden määrä on jatkanut
nousuaan. Vuodesta 2016 asiamäärät ovat
kasvaneet noin 5000 kappaletta. Edellä
mainituista asioista hoidimme postin, sähkö-
postin ja puhelimen avulla 67 %. Pääosin
kasvu on johtunut summaaristen asioiden
kasvusta. Huolestuttavaa on havaita, että yhä
useammin asiakkainamme ovat nuoret
henkilöt jotka nopeasti keräävät markkinoilta
usean rahoituspalvelun tuotteet. Ei ole
tavatonta, että samalla kertaa maksamat-
tomia laskuja on 20 kpl.  Elinkaaren toisessa
päässä on myös havaittavissa seniori-
kansalaisen ongelmat. Turussa on yhden
hengen talouksia yli 50% ja   yli 65-vuotiaita yli
20%.  Sairastuminen tai työttömyys saa
nopeasti talouden epätasapainoon.

*****

Uutena asiaryhmänä tulivat Aluehallinto-
virastolta käräjäoikeuksiin siirtyneet kansain-
väliset tiedoksiannot. Nämä ovat lähinnä
yksityisoikeudellisia tiedoksiantoja, testa-
mentteihin tai maksamattomiin laskuihin
liittyviä asioita, jotka tulee toimittaa
tiedoksiannettavaksi ulkomaille. Useimmiten
kohdemaita ovat Pohjoismaat, Yhdysvallat,
Kanada ja Australia. Näiden maiden
viranomaisten kanssa toimiminen on melko
vaivatonta. EU-maista Italia, Ranska ja Espanja
toimivat yleensä vain omalla kielellään, jolloin

tiedoksiannosta palautuvien asiakirjojen
tulkinta siitä, mitä asiassa on tapahtunut, voi
viedä hieman aikaa.

*****

Myös edunvalvontaan liittyvät asiat ovat
lisääntyneet. Kun henkilölle haetaan edun-
valvojaa joko maistraatin tai omaisen taholta,
tulee tämä hakemus toimittaa lausunnolle
myös hänelle, jolle haetaan edunvalvojaa.
Tiedoksiantotilanteessa haastemies joutuu
arvioimaan henkilön toimintakyvyn/ymmär-
ryksen tason.  Usein on kyse laitoshoidossa
olevista henkilöistä. Lähinnä sairaaloissa
olevien henkilöiden tavoittamisessa on ollut
ongelmia. Tietosuojasyistä emme aina saa
tietoja onko joku ”sisällä” sairaalassa vai ei,
vaikka mielestämme haastemieslain 4a§:n
perusteella olemme siihen oikeutettuja.

*****

Ryhmässämme on ensi kertaa havaittu se,
että valtion leipä ei ole enää se houkuttelevin,
ja muutama kollegamme onkin siirtynyt
työskentelemään yksityiselle sektorille. Tätä
siirtymistä on edesauttanut oikeusministeriön
ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ns.
oikeustradenomikoulutuksessa, joka tuottaa
valmiudet useampaankin työpaikkaan.
Epävarmuus summaaristen asioiden
käsittelypaikoista vuonna 2019 voi myös
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omalta osaltaan vaikuttaa tuleviin
uravalintoihin.

*****

Outlook ja Skype ovat nyt tulleet meidänkin
maailmaamme. Pyrimme jatkossa hoitamaan
työtehtävämme mahdollisimman paljon

sähköisesti, kunhan lainsäädäntö saadaan
vielä kohdalleen siltä osin.

Uusia   haasteita positiivisin mielin odotellen.

Haastemiesten esimiehet Ilpo Salokannel ja
Tero Rantala
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TOIMINTA JA TULOKSELLISUUS

Käräjäoikeus on oikeusministeriön hallinnon-
alaan kuuluva virasto, joka käy vuosittain
tulosneuvottelut oikeusministeriön kanssa.
Tulosneuvotteluissa sovitaan seuraavan
vuoden tulostavoitteet ja niiden toteutta-
miseen tarvittavat toimintaedellytykset.

Käräjäoikeuden tulostavoitteena on ollut
ratkaista ne asiat, jotka käsiteltäväksi
saapuvat. Kertomusvuonna käräjäoikeuteen
arvioitiin saapuvan 43350 asiaa ja ratkaistavan
46067 asiaa. Asioita saapui 48700 ja ratkaistiin
39603. Vireillä olevien asioiden määrä vuoden
lopussa oli 19514.

Tavoite Toteutunut
Saapuneet asiat 43350 48700
Ratkaistut asiat 46067 39603
Painotettu työmäärä 20025 18597
Tuottavuus 130 121
Taloudellisuus 507 554

Vuoden 2017 painotetuksi työmääräksi
arvioitiin 20025, kun toteutunut työmäärä oli
18597. Tuottavuustavoitteeksi asetettiin 130
toteutuman ollessa 121. Taloudellisuudessa
tavoitteeksi asetettiin 507 ja toteutuma oli
554. Koko maan vastaavat luvut olivat 124 ja
582.

Käsittelyajat, kk Tavoite Toteutunut
Rikosasiat 3,4 3,6
Laajat riita-asiat 7,5 7,4
Summaariset asiat 2,8 3,1
Velkajärjestelyasiat 5,5 5,1
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Saapuneet asiat 2017

Rikosoikeudelliset asiat = rikosasiat + muut
rikosoikeudelliset asiat + pakkokeinoasiat +
sakonmuunnot

Laajat riita-asiat = laajat riita-asiat +
maaoikeusasiat + erilliset turvaamistoimiasiat

Summaariset asiat = summaariset, velkomus-
ja muut summaariset asiat

Hakemusasiat = avioeroasiat + hakemusasiat

Insolvenssiasiat = velkajärjestelyasiat +
yrityssaneerausasiat + konkurssiasiat +
ulosottoasiat
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Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat 2017

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Rikosasiat 5088 4877 4921 5379 4856 4954 4887 5116 1484 1353 1324 1574
Muut rikosoikeudelliset asiat 298 323 302 335 311 331 311 288 48 39 27 74
Pakkokeinot 669 721 600 637 447 543 504 489 318 260 163 193
Sakonmuunnot 878 1011 934 1096 878 1011 934 1096 0 0 0 0
Maaoikeusasiat 101 74 85 60 113 81 79 70 41 34 41 31
Laajat riita-asiat 898 844 813 753 893 869 845 757 547 526 501 499
Erilliset turvaamistoimet 14 16 14 13 15 16 16 10 3 3 2 5
Summaariset asiat 32454 32074 30747 35915 33503 31447 31094 27160 6230 6855 6502 15256
Avioeroasiat 1646 1596 1391 1478 1549 1605 1564 1410 1107 1090 919 988
Hakemusasiat 1928 2235 2291 2289 1849 2172 2224 2437 445 507 581 433
Velkajärjestelyt 373 463 322 386 344 460 378 365 191 194 137 158
Yrityssaneeraukset 89 57 60 61 77 80 58 56 59 36 38 43
Konkurssit 297 239 235 216 325 259 261 255 314 294 268 232
Ulosottoasiat 105 97 110 82 104 89 118 94 36 45 40 28

Yhteensä 44838 44627 42825 48700 45264 43917 43273 39603 10823 11236 10543 19514

Saapuneet Ratkaistut Vireillä

Käsittelyajat (kk) käräjäoikeudessa ja valtakunnallisesti keskimäärin

KO Valtak. KO Valtak. KO Valtak. KO Valtak. KO Valtak.
Rikosasiat 3,3 4,0 3,4 4,1 3,5 4,0 3,5 4,0 3,6 4,2
Pakkokeinoasiat 1,0 3,3 1,0 2,1 1,4 2,0 1,7 2,1 0,6 2,1
Laajat riita-asiat 9,8 11,4 7,5 10,1 8,0 9,3 7,6 12,3 7,4 13,8
Summaariset asiat 2,4 2,5 2,3 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6 3,1 2,9
Hakemusasiat
Avioeroasiat 8,2 8,2 8,1 8,1 8,3 8,1 8,4 8,2 8,2 8,0
Muut hakemusasiat 2,4 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 3,0 2,3 3,0 3,0
Insolvenssiasiat
Velkajärjestelyt 4,8 5,9 5,1 5,8 5,5 6,1 5,7 6,1 5,1 6,2
Yrityssaneeraukset 7,2 6,2 6,8 6,6 8,5 6,8 8,3 6,4 7,6 7,2
Konkurssiasiat 9,9 7,5 12,2 8,3 12,1 8,9 13,5 8,7 16,6 10,0
Ulosottoasiat 3,9 3,6 4,6 3,5 5,9 3,8 4,5 3,6 4,7 3,8

20172013 2014 2015 2016
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Käräjäoikeuden toiminnan tunnuslukujen kehitys vv. 2013 – 2017
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KÄRÄJÄOIKEUDEN HENKILÖSTÖ

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päällikön,
laamannin, lisäksi käräjäoikeuden vakinaiseen
henkilökuntaan kuului 31.12.2017 hallinto-
päällikkö, 38 käräjätuomaria, maaoikeus-
insinööri, 10 notaaria, hallintosihteeri,
arkistonhoitaja, 74 käräjäsihteeriä, 2 haaste-
miesten esimiestä, 21 haastemiestä ja 2
virastomestaria.

Vakinaisten viranhaltijoiden lisäksi käräjä-
oikeudella oli kertomusvuonna 120 lauta-
miestä. Lautamiehet osallistuvat rikosasioiden
ja maaoikeusasioiden ratkaisemiseen. Käräjä-
oikeudessa on lisäksi merioikeusasian-
tuntijoita sen käsitellessä merioikeutena
eräitä merilain mukaisia asioita. Sotilas-
oikeudenkäyntiasioita käsiteltäessä oikeuden
kokoonpanoon kuuluu myös kaksi
sotilasjäsentä.

Käräjäoikeudessa oli kertomusvuonna harjoit-
telijana kolme oikeustradenomiopiskelijaa
Turun ammattikorkeakoulusta.

Käräjäoikeus on edelleen koko valtion-
hallintoa koskevan haasteen edessä henkilös-
tön ikääntyessä. Kertomusvuoden lopussa
vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvien käräjä-
tuomarien keski-ikä oli noin 53 vuotta,
kansliahenkilökunnan noin 49 vuotta ja

haastemiesten noin 47 vuotta. Henkilö-
kunnasta oli kertomusvuonna osa-aika-
eläkkeellä kahdeksan käräjäsihteeriä sekä
osittaisella virkavapaalla kaksi käräjäsihteeriä.

Koulutus

Jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö sekä
kehittyvät työmenetelmät asettavat
vaatimuksia kouluttautumiseen ja itsensä
kehittämiseen. Henkilöstön kouluttaminen
antaa valmiuksia työtehtävistä selviytymiseen
ja työkyvyn ylläpitoon.

Käräjäoikeuden henkilöstö osallistuu
säännöllisesti oikeusministeriön tarjoamaan
koulutukseen. Tuomarikunta osallistui jälleen
kertomusvuoden aikana useaan Turun
yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan
järjestämään täydennyskoulutustilaisuuteen.
Lisäksi Heldtin stipendirahastosäätiö on
järjestänyt paikallisesti useita koulutus-
tilaisuuksia. Myös muu henkilökunta osallistui
useisiin eri koulutuksiin.

Kertomusvuonna käytettiin 380 henkilö-
työpäivää osallistumalla mm. seuraaviin
koulutuksiin:

- AIPA-koulutus
- Sähköisen oikeudenkäynnin konseptin
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koulutus
- Johtamiskoulutukset
- Käräjäoikeuksien lähiesimiesten ja

hallintosihteerien koulutus
- ICT-yhdyshenkilöiden verkosto-

tapaaminen
- Ajankohtaista korruptiorikoksista
- Korruptiorikokset
- Tilinpäätösanalyysin hyödyntäminen

rikosoikeudellisessa päätöksenteossa
- Kirjanpidon koulutus tuomareille ja

syyttäjille
- Yleisten tuomioistuinten kanslia-

henkilöstön peruskoulutus
- Yleisten tuomioistuinten hallinto-

asioiden arkistointikoulutus
- Käräjäoikeuksien lainkäyttöasioiden

arkistokoulutus
- Haastemiesten jatkokurssi
- Riita-asioiden teemaseminaari:

tuomion kirjoittaminen
- EJTN Tuomari- ja syyttäjävaihto-

ohjelma
- Kortvarigt nordiskt domarutbyte
- EJTN Language training on the

vocabulary of Human rights European
law

- Ajankohtaista rikosoikeudesta
- Uusien puheenjohtajien

koulutusohjelma

- Kiinteistönkauppariidat – ajankohtai-
sia kysymyksiä

- Vahingonkorvaus asunto-osake-
yhtiössä

- Vahingonkorvausoikeuden ongelmia
KKO:n käytännön valossa

- Taakat tuomioistuimessa
- Aikaisemman rangaistuksen

huomioon ottamista koskevat
rikoslain 7 luvun 6-9 §:t

- Eurooppaoikeutta Turun hovioikeu-
delle ja Varsinais-Suomen käräjä-
oikeudelle

- Työoikeuden ajankohtaispäivä
- Maaoikeuspäivät
- Sovitteluseminaari tuomareille: perus-

koulutus
- Johdatus sovitteluun
- Huoltoriitojen yhteissovittelu -

seminaari
- Lapsioikeutta ja psykologiaa -

seminaari
- Käräjänotaarien koulutusohjelma
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Työkykyä ylläpitävä toiminta

Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena
on työn, työyhteisön, yksilön ja työympäristön
kehittäminen. Tyky-toiminnan avulla pyritään
pitämään työntekijät työ- ja toimintakykyisinä
koko työuran ajan ja näin edesauttamaan
käräjäoikeuden tulostavoitteiden saavutta-
mista.

Käräjäoikeuden henkilökunnan virkistystoimi-
kunta KÄHEÄ järjesti mm. kevätretken
Pähkinäisten saareen. Käräjäoikeuden
joukkue osallistui myös oikeuslaitoksen
jalkapalloturnaukseen.

Virkistystoiminnan lisäksi kiinnitettiin
edellisten vuosien tapaan huomiota työ-
ympäristön viihtyisyyteen ja henkilöstön
keskinäisten myönteisten sosiaalisten
suhteiden tukemiseen ja liikuntaharrastusten

ylläpitämiseen sekä kuntoutukseen. Käräjä-
oikeudessa toimi mm. naisten liikuntaryhmä
kaksi kertaa viikossa.

Henkilökunnalla oli edelleen mahdollisuus
käyttää hierojan palveluita. Henkilökunnan
työkykyä tuettiin edelleen myös liikunta- ja
kulttuurisetelein.

Eläkkeelle

Eläkkeelle siirtyivät vuonna 2017 käräjä-
tuomarit Matti Mikkola, Kimmo Simola, Mari
Jaakkola, Simo Partanen ja Senja Vasama sekä
käräjäsihteerit Leena Aalto, Tuula Ek, Erja
Karlsson-Kallio, Marja-Leena Leinonen ja Sirpa
Pyhäranta.

Huomionosoitukset

Tasavallan Presidentti myönsi seuraavan
kunniamerkin: Suomen Valkoisen Ruusun I
luokan mitali käräjäsihteeri Katja Väliaho.
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