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LUKIJALLE

Käräjäoikeuden toiminnan yhteiskunnalliseksi
vaikuttavuustavoitteeksi on määritelty lain-
käyttöasioiden viivästyksetön, laadukas ja
kustannuksiltaan edullinen ratkaiseminen,
perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen
asioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa sekä
tuomioistuintoiminnan avoimuus.

* * * * *

Tavoitteiden saavuttamiseksi ovat vuoden
2018 aikana leimaa-antavana käräjäoikeuden
kannalta olleet viraston toiminnan
tuloksellisuuden parantaminen, summaa-
risten asioiden keskittämiseen liittyvät
valmistelutoimet, tietosuojauudistus, media-
vastuutuomariverkoston aikaansaaminen
sekä uusien työvälineiden käytön vakiin-
nuttaminen.

Vuoden 2018 aikana käräjäoikeuden
toiminnan tuloksellisuutta mittaava toteu-
tunut tuottavuus -tunnusluku (painotettu
työmäärä/henkilötyövuosimäärä) parani
arvosta 121 arvoon 130, mikä on
valtakunnallisesti käräjäoikeuksien joukossa
neljänneksi paras. Samaan aikaan taloudelli-
suudessa olemme valtakunnallisesti kolman-
nella sijalla käräjäoikeuksien joukossa.

* * * * *

Vuonna 2018 käräjäoikeuteen saapui
käsiteltäväksi 5168 varsinaista rikosasiaa,
mikä on 211 asiaa vähemmän kuin edellisenä
vuonna, samaan aikaan kuitenkin kiireellisesti
käsiteltävien pakkokeinoasioiden määrä
lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 19
prosenttia eli 637:stä 758:aan asiaan.

Käsiteltäväksi saapuneiden laajojen riita-
asioiden määrä oli vuonna 2018 yhteensä 780,
mikä on 27 asiaa enemmän kuin edellisenä
vuonna.

Summaarisessa menettelyssä käsiteltävien
asioiden määrä kasvoi vuoden 2017 35915
asiasta vuonna 2018 yhteensä 37136 asiaan.
Kertomusvuoden aikana saatiin summaa-
risten asioiden käsittelyssä syntynyt ruuhka
purettua.

Kertomusvuonna yrityssaneerausasioiden
määrä laski runsaat 16 prosenttia, sen sijaan
konkurssiasioiden määrä lisääntyi runsaat 9
prosenttia ja velkajärjestelyjen määrä lähes 14
prosenttia.

* * * * *

Asioiden käsittelyaika rikos- ja
pakkokeinoasioissa, samoin kuin laajoissa
riita-asioissa on lyhyempi kuin valtakunnassa
keskimäärin. Summaarisessa menettelyssä
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käsiteltävien asioiden käsittelyaika piteni
vuonna 2018 hieman johtuen asioiden
käsittelyssä syntyneestä ja vuoden aikana
puretusta ruuhkasta, kun ruuhkan
purkamisen yhteydessä voitiin ratkaista
runsaasti myös pitempään vireillä olleita
asioita.

* * * * *

Summaaristen asioiden käsittelyn
keskittäminen yhdeksään käräjäoikeuteen
tehtiin oikeudenkäymiskaaren muutoksella
kesäkuussa 2018, muutos tulee voimaan
1.9.2019 lähtien. Muutoksen voimaantuloon
liittyvinä konkreettisina toimina sekä
käynnistettiin yhteistyö summaarisia asioita
luovuttavan Kanta-Hämeen käräjäoikeuden
kanssa että perustamalla käräjäoikeuden
sisäinen työryhmä käymään lävitse
summaaristen asioiden käsittelyyn liittyvä
työnkulkuja ja menettelytapoja.

Käräjäoikeus osallistuu myös aktiivisesti
valtakunnallisen, summaaristen asioiden
keskittämistä valmistelevan työryhmän
toimintaan.

* * * * *

Kertomusvuoden aikana jatkettiin sähköisten
työvälineiden käyttöönottoa ja käyttöön
perehtymistä tavoitteena vakiinnuttaa
sähköisten työvälineiden, kuten oikeussalien

sähköisen esitystekniikan ja video-
neuvottelun, käyttö osaksi tavanomaista
toimintatapaa.

Tietosuojauudistuksen voimaantulon edellyt-
tämät tietosuojaselosteet laadittiin yhteis-
työssä muiden tuomioistuinten kanssa ja
pyritään varmistamaan, että toiminta myös
tietosuojan kannalta täyttää asetetut
vaatimukset.

* * * * *

Kertomusvuoden aikana kiinnitettiin erityistä
huomiota oikean tiedon tarjoamiseen
käräjäoikeuden toiminnasta. Tässä tarkoituk-
sessa käräjäoikeus liittyi Helsingin
käräjäoikeuden aloittamaan mediatuomari-
toimintaan tarkoituksena aikaansaada
yhdessä muiden mediatuomaritoimintaan
liittyneiden Oulun käräjäoikeuden ja
Rovaniemen hovioikeuden sekä myöhemmin
mukaan lähteneiden Kainuun ja Pohjois-
Karjalan käräjäoikeuksien kanssa media-
tuomariverkosto.

Mediatuomareiden tarkoituksena on tarjota
toimittajille taustatietoa oikeusjärjestelmästä,
tuomioistuinten toiminnasta ja oikeus-
käytännöistä sekä tuoda tuomioistuinten työn
näkökulmaa esiin mediassa.  Mediatuomarit
esiintyvät mediassa itsenäisinä asian-
tuntijoina. He eivät ota kantaa tuomioiden
oikeellisuuteen tai kommentoi omia asioitaan.
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Yksittäisen käräjäoikeudessa ja hovi-
oikeudessa vireillä olevan asian tiedotta-
misesta vastaa oikeudenkäynnin puheen-
johtaja, eivätkä mediavastuutuomarit
kommentoi yksittäisiä asioita.

Osana käräjäoikeuden lainkäyttötoiminnasta
tiedottamista tehostettiin käräjäoikeuden
internetissä olevien kotisivujen käyttöä muun
muassa tuomioita koskevien selosteiden
julkaisemisella sekä tiedottamalla etukäteen
yleistä mielenkiintoa herättäneiden asioiden
käsittelyn aikataulusta.

* * * * *

Kertomusvuoden aikana käräjäoikeus jatkoi
aikaisempaa aktiivista linjaansa antamalla

lukuisan määrän lausuntoja toimialaansa
liittyvissä asioissa.

* * * * *

Kaiken kaikkiaan vuosi 2018 oli
käräjäoikeuden toiminnan kannalta sekä
toiminnallisesti että toiminnan kehittämisen
kannalta hyvin onnistunut, mikä on ollut
mahdollista koko henkilökunnan ahkeruuden,
ammattitaidon ja hyvän yhteishengen
ansiosta, mistä lämmin kiitos kaikille.

Martti Juntikka
Laamanni
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LAGMANNENS ÖVERSIKT

På en samhällelig nivå är målsättningen för
tingsrättens verksamhet att på ett effektivt
sätt handlägga och avgöra lagskipnings-
ärenden utan dröjsmål, högklassigt och
kostnadseffektivt samtidigt som de grund-
läggande rättigheterna och de mänskliga
rättigheterna förverkligas i domstolens
verksamhet, som ska vara öppen.

Med tanke på uppnåendet av dessa
målsättningar har år 2018 för tingsrättens del
präglats av en förbättring av resultatet,
förberedandet av den kommande
centraliseringen av de summariska ärendena,
dataskyddsreformen, bildandet av ett nätverk
av mediedomare och ibruktagandet av nya
elektroniska arbetsredskap.

* * * * *

Under år 2018 förbättrades produktivitetens
nyckeltal (vägd arbetsmängd/antal års-
verken), som mäter tingsrättens verksamhets-
resultat, från 121 till 130. Detta innebär att
Egentliga Finlands tingsrätt på riksnivå är den
fjärde bästa tingsrätten. Samtidigt ligger vi på
riksnivå på tredje plats när det kommer till
verksamhetens ekonomiska effektivitet.

År 2018 inkom 5 168 egentliga brottmål till
tingsrätten. Det är 211 ärenden färre än

föregående år. Samtidigt har dock antalet
tvångsmedelsärenden, som ska handläggas i
brådskande ordning ökat med 19 procent från
637 till 758 ärenden.

Tingsrätten fick är 2018 in sammanlagt 780
omfattande tvistemål, vilket är 27 ärenden
fler än föregående år.

Antalet tvistemål som handläggs i summariskt
förfarande ökade från 35 915 ärenden år 2017
till 37 136 ärenden år 2018. Under år 2018
lyckades vi också arbeta oss igenom den
anhopning av summariska ärenden som
samlats.

Antalet företagssaneringsärenden minskade
med drygt 16 procent men konkursärendena
ökade med drygt 9 procent och
skuldsaneringsärendena med nästan 14
procent.

* * * * *

Handläggningstiden för både brottmål,
tvångsmedelsärenden och omfattande
tvistemål är kortare än medeltalet i hela
landet. Handläggningstiden för de ärenden
som handläggs i summariskt förfarande blev
lite längre under år 2018 på grund av den
målanhopning som uppstått och som vi
arbetade bort under året. I samband med
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detta avgjordes också många ärenden som
varit anhängiga länge.

* * * * *

Efter ändringen av rättegångsbalken i juni
2018, som träder i kraft 1.9.2019 kommer
handläggningen av summariska ärenden att
centraliseras till nio tingsrätter. För att på ett
konkret plan förbereda sig för detta har
tingsrätten inlett ett samarbete med Egentliga
Tavastlands tingsrätt, som kommer att
överlåta sina summariska ärenden till vår
tingsrätt. Därtill har en intern arbetsgrupp
tillsatts i tingsrätten för att gå igenom de
arbetsmoment och förfaringssätt som hänför
sig till handläggningen av de summariska
ärendena.

Det finns en riksomfattande arbetsgrupp som
förbereder centraliseringen av de summariska
ärendena och tingsrätten deltar också aktivt i
den arbetsgruppens verksamhet.

* * * * *

Under år 2018 fortsatte ibruktagandet av olika
elektroniska arbetsredskap och inskolningen
av personalen i användningen av dessa.
Avsikten är att användningen av elektronisk
presentationsteknik i rättssalarna och
videokonferenser ska bli en del av tingsrättens
normala arbetsrutiner.

De dataskyddsbeskrivningar som ska
uppgöras enligt dataskyddsreformen har
utarbetats i samband med andra domstolar
och man har strävat efter att säkerställa att
tingsrättens verksamhet också uppfyller de
krav som dataskyddsstadgandena förutsätter.

* * * * *

Under år 2018 fästes särskild uppmärksamhet
vid att tingsrätten erbjuder korrekt
information om sin verksamhet. I detta syfte
gick tingsrätten med i det mediedomar-
projekt, som startats av Helsingfors tingsrätt.
Avsikten är att tillsammans med Uleåborgs,
Norra Karelens och Kajanalands tingsrätter
och Rovaniemi hovrätt, som också är med i
projektet, tillsammans skapa ett
mediedomarnätverk.

Mediedomarna ska ge journalister
bakgrundsinformation om rättsväsendet,
domstolarnas verksamhet och rättspraxis
samt framföra olika aspekter på domstolarnas
arbete. Mediedomarna uppträder i media
som oberoende experter. De tar inte ställning
till huruvida en dom är rätt eller fel och de
kommenterar inte sina egna ärenden.

Information gällande ett visst mål, som är
anhängigt i en tingsrätt eller en hovrätt ges av
ordföranden i målet och mediedomarna
kommenterar inte enskilda ärenden.
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Som en del av strävan att effektivera
spridandet av information om tingsrättens
lagskipningsverksamhet effektiverades
användningen av tingsrättens hemsidor på
nätet bland annat genom att där publicera
offentliga redogörelser för avgöranden och
tidtabeller för handläggningen av mål, som
väckt allmänt intresse.

Under år 2018 fortsatte tingsrätten på sin
tidigare aktiva linje och gav ett flertal
utlåtanden i ärenden gällande dess

verksamhetsområde.

* * * * *

På det hela taget var år 2018 ett lyckat år med
tanke på tingsrättens verksamhet. Det har jag
hela personalens yrkesskicklighet och flit samt
den goda samarbetsandan att tacka för.

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 vajaat
479.000 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
2018 runsaat 56.800 asiaa.

Käräjäoikeuden henkilöstömäärä kertomus-
vuonna oli 155, joista 40 on vakituisia
tuomarin virkoja ja 10 tuomioistuin-
harjoittelua suorittavien käräjänotaarien
virkoja.
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OSASTONJOHTAJAN AJATUKSIA

TYÖPÄIVÄN PÄÄTTEEKSI

On kulunut kutakuinkin tarkalleen 40 vuotta
siitä, kun ensimmäisen kerran istuin
oikeussalissa. Maaliskuussa 1979 olin
ensimmäisenä juristintyönäni yhden viikon
Turun kaupunginviskaalin, eli siis syyttäjän,
lomasijaisena. Tuohon viikkoon mahtui kaksi
istuntopäivää raastuvanoikeudessa.

Neljään vuosikymmeneen mahtuu melkoinen
muutos maailman menossa, ja siis myös
suomalaisessa oikeudenhoidossa. Keväällä
1979 raastuvanoikeuden väki hämmästeli
hiljattain käyttöön otettuja ensimmäisiä
kopiokoneita. Nyt seisomme sen ajan
kynnyksellä, että paperille ei enää panna
tekstiä kopiokoneen nieltäväksi.

* * * * *

Paljon merkittävämpi muutos on kuitenkin
tapahtunut tuomioistuinten toiminta-
ajatuksen ja – uskallan sanoa – työn laadun
tasolla. Olen täysin vakuuttunut siitä, että
tuomioistuimista tänään saatava oikeusturva
on laadultaan verrattomasti parempaa kuin
raastuvanoikeudessa ensimmäisiä tuomarin-
työn malleja seuratessani.

Kuitenkin kritiikki tuomioistuimia ja tuomioita
– ja tuomareita – kohtaan on paljon aiempaa
ankarampaa. Tämä paradoksi voi
ensinäkemältä vaikuttaa hämmentävältä,
mutta lienee selitettävissä kansalais-
yhteiskunnan muun kehityksen valossa.
Auktoriteettien valta-asema murenee.

* * * * *

Tässä maisemassa viimeisen työpäiväni
viimeinen tunti lähestyy. Runsaan neljän-
kymmenen vuoden mittainen matka pykälien
viidakossa alkaa lähestyä loppuaan. Tällä
kohden lienee sopivaa esittää klassinen
urheilutoimittajan haastattelukysymys: miltä
nyt tuntuu?
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Vastaus on perin yksinkertainen. Sydän on
täynnä kiitollisuutta.

Päivittäisen RITUn, AIPAn – ja mitä kaikkia niitä
nyt onkaan – kanssa tuskailun, fataalien
kanssa taiteilun, perin monipuolisten
asiakkaiden ihmettelyn, resurssivajeen kanssa
painimisen ja oikeudelle lähetettyjen toinen
toistaan kummallisempien tekstiviritysten
taivastelun tiimellyksessä tahtoo keskeisin
helposti unohtua.

Meidän kaikkien työn keskiössä on kysymys
demokraattisen yhteiskunnan, oikeusvaltion
keskeisistä – keskeisimmistä – arvoista:
oikeusturvasta, vapauksien ja oikeuksien
turvaamisesta ja oikeudenmukaisuuden
toteutumisesta.

Niinpä onkin näin työpäivän päätteeksi
tärkeää muistuttaa meitä kaikkia siitä, että
teemme hienoa ja tärkeää työtä. Tunnen

suurta kiitollisuutta saatuani olla
vuosikymmenten ajan yhdessä monien
hienojen työtovereiden kanssa mukana
oikeusvaltion rakentamisessa ja
ylläpitämisessä.

Pian koittavia eläkepäiviä ajatellessa
kiitollisuuden rinnalle hiipii haikeus ja
jonkinlainen epävarmuus tulevasta. Usein
ihmiset pyrkivät hälventämään epävarmuutta
turvautumalla suurempien ajattelijoiden
apuun. Niinpä minäkin apua epävarmuuteen
etsiessäni löysin ajatelman, jonka lohduttava
vaikutus kieltämättä on vähintäänkin jossain
määrin kyseenalainen.

”I’m going to retire and live off my savings.
What I’ll do the second day, I have no idea.”

Tapio Katajamäki
osaston johtaja, os. 2
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ESIMIESTEN MIETTEITÄ

Osastolla 2 vuosi 2018 aloitettiin samalla
kokoonpanolla kuin vuosi 2017 päättyi.
Vuoden aikana muutoksen tuulet puhalsivat
sekä tuomari- että sihteeripuolella. Osastolla
on tunnettu haikeutta ja iloa. Haikeutta tuotti
pitkän virkauran tehneen käräjätuomarin
eläköityminen alkuvuodesta ja iloa loppu-
vuodesta kahden osastolla työskennelleen
määräaikaisen sihteerin saamat vakituiset
virat.

Sähköisen menettelyn tuomat uudet ohjelmat
ja toimintatavat on otettu hyvin vastaan.
Salitekniikka on mahdollistanut lisääntyneen
sähköisen käsittelyn mm. todisteiden esittä-
misessä sekä videoteitse tapahtuvissa kuule-
misissa. AIPAn tuloon on valmistauduttu.

Vuosi on ollut kiireinen ja työntäytteinen.
Yhdessä, hyvällä yhteishengellä ja joustavalla
toiminnalla vuodesta selvittiin. Tästä kuuluu
iso kiitos koko 2. osaston tiimille.

* * * * *

3. osastolla vuosi on ollut suhteellisen
tasainen. Työtä on yhä paljon, mutta suureen
työmäärään on ilmeisesti jo totuttu.

Henkilöitä liikkuu viraston sisällä osastojen
välillä ja myös kokonaan toisen työnantajan

palvelukseen, mikä ilmeisesti on nykyaikaa ja
vielä enemmän tulevaisuutta. Tämä liikkuvuus
tuntuu kaikilla osastoilla uusien henkilöiden
jatkuvana ohjaamisena.

Asioiden käsitteleminen sähköisesti lisääntyy
koko ajan ja valmistaa AIPA-aikaan. Salaisten
pakkokeinojen AIPA onkin jo käytössä ja
toiminut lähes poikkeuksetta hienosti.
Pakkokeinoissa myös videon käyttö on tullut
erittäin tutuksi ja päivittäiseksi.

Vuoden lopulla osastolle nimitettiin virkaan
kolme uutta henkilöä, mikä oli erittäin iloinen
uutinen. Osastolla suunniteltiin töiden
jakamista uudelleen ja ryhtymistä tiimi-
työskentelyyn. Mutta tästä enemmän vuonna
2019…
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Osastolla 4 vuosi oli melko vauhdikas. Pientä
haikeuttakin oli ilmassa, kun kolme pitkän
uran tehnyttä käräjäsihteeriä siirtyi
viettämään ansaittuja eläkepäiviä. Heidän
mukanaan poistui suuri määrä tietotaitoa.
Lisäksi menetimme tilapäisesti yhden
sihteerin hänen siirryttyään alkukeväästä
äitiyslomalle. Jouduimme tekemään jonkin
verran tehtävänkuva- ja työparimuutoksia ja
saimme myös muutaman uuden sihteerin
joukkoomme. Tehdyt muutokset ja uusien
tulokkaiden ohjaus lähtivät hyvin liikkeelle,
siitä suuri kiitos kaikille, erityisesti uusien
tulokkaiden perehdyttäjille.

Hakemus-AIPA, Mini-AIPA, Prepaid. Nämä
sanat kuulimme useaan kertaan vuoden
aikana. Osasta tiedämme jo jotain, mutta
emme missään nimessä kaikkea. Etätyö-
mahdollisuuskin teki pikkuhiljaa tuloaan.
Paljon uutta on jälleen kerran tulossa. Eikä
pidä missään nimessä unohtaa toukokuussa
voimaan tullutta tietosuoja-asetusta, joka toi
mukanaan omat haasteensa.

Suoriuduimme kiireisestä ja työntäyteisestä
vuodesta hyvin. Tästä on hyvä taas jatkaa
eteenpäin.

* * * * *

Vuosi 2018 oli asiakaspalveluyksikössä
työntäyteinen ja vuoteen on mahtunut
muutoksia niin henkilöstössä kuin

työnkuvissakin. Vuosi on myös pitänyt
sisällään AIPAn tuloon valmistautumista ja
sähköisiin toimintatapoihin opettelua.
Arkistossa olevan asiakirjojen seulontaa
digitointikuntoon sekä asiakirja-aineiston
siirron suunnittelua on niin ikään jatkettu.

Muutokset ovat vaatineet paljon omaa
aktiivista opettelua sekä joustavuutta.
Kiireestä ja haasteellisista tilanteista
huolimatta vuodesta on selvitty hienosti.

* * * * *

Summaarisissa juttumäärä jatkoi kasvuaan
aiempien vuosien tapaan. Summaarisiin pääsi
syntymään ruuhkaa juttumäärien kasvun ja
kroonisen henkilöstövajeen vuoksi.
Avuksemme tuli koko virasto ja lukuisat
sihteerit ja osastonjohtajat osallistuivat
talkoisiin vapaaehtoisesti. Se tuntui meistä
summaaristen tekijöistä todelliselta yhteen
hiileen puhaltamiselta. Vielä kerran suuri
kiitos kaikille.

Kun saimme pahimmat ruuhkat purettua ja
lisää summaaristen tekijöitä joukkoomme
aloimme jo miettiä tulevaisuutta.  Valmistau-
tuminen 1.9.2019 tapahtuvaan valtakunnal-
liseen summaaristen keskittämiseen on
aloitettu hyvissä ajoin. Syyskuun 2019 jälkeen
summaarisia asioita käsitellään enää
yhdeksässä käräjäoikeudessa. Suunnittelu
aloitettiin perustamalla työryhmä pohtimaan
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summaaristen keskittämiseen liittyviä
teknisiä, toiminnallisia ja työtapoihin
vaikuttavavia asioita.

Vuosi oli meille summaaristen yksikössä
erittäin vaativa, mutta me selvisimme siitä.

* * * * *

Vuosi oli varmasti kaikille voimia vaativa.
Työtä oli paljon ja henkilöiden vaihtuvuus
suurta. Erilaiset joko toimintatapoihin tai
toimintaympäristöön vaikuttavat muutokset
ovat osana päivittäistä työtämme. Varmasti

vuoden aikana jokaiselle tuli välillä
riittämättömyyden tunne, kun ei ehdi tehdä
kaikkea mitä
haluaisi tehdä tai ei ainakaan niin hyvin kuin
haluaisi tehdä. Jostain me kuitenkin ne
voimavaramme löysimme ja saimme vuoden
kunnialla päätökseen.

Lähiesimiehet Eija Pesonen, Irma Välke-
Viljanen, Kirsi Suominen, Kaisa Salminen ja
Anu Olkinuora
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Tiedoksiantoyksikkö 2018

Valtion säästötoimista huolimatta olemme
saaneet edelleen säilyttää sivutoimi-
pisteemme Loimaalla, Paraisilla, Salossa ja
Uudessakaupungissa.  Vaikka haastemiehet
saavatkin toimitettua vuosittain n. 65%
tiedoksiannoista postin ja puhelimen avulla,
niin kiinteä toimipaikka toimialueella
vähentää huomattavasti ajoaikaa kohteisiin ja
samalla myös käytettävää työaikaa. Myös osa
tiedoksiantojen vastaanottajista haluaa
edelleen noutaa asiakirjansa haastemieheltä.

* * * * *

Tiedoksiantojen määrä on jatkanut kasvuaan
vuodesta 2010 alkaen. Kasvanut työmäärä
sekä jatkuva kiire ovat vaikuttaneet
haastemiesten jaksamiseen, erityisesti tämä
on korostunut vuosi- ja sairauslomien aikana,
jolloin jokaisella haastemiehellä on
vähintäänkin kahden haastemiehen työt.
Tiedoksiantojen on kuljettava, että
oikeudenkäynnit voidaan toteuttaa ajallaan.

* * * * *

Tiedoksiantojen suurimpana asiaryhmänä
ovat edelleen summaariset asiat eli lähinnä
selvät ja riidattomat laskusaatavat. Näiden
määrä on kasvanut joka vuosi. EU:n
mahdollistama kansalaisten ja työvoiman
vapaa liikkuvuus on tuonut mukanaan
kansainvälisten tiedoksiantojen määrän
kasvun. Näiden tiedoksiantojen hoitaminen
on aika vievää ja vaatii erityisosaamista, mutta
on samalla myös mielenkiintoista vaihtelua
”normipäivään”.

* * * * *

Vuoden 2019 syyskuun alussa summaaristen
asioiden käsittely keskitetään yhdeksään
käräjäoikeuteen Suomessa, joista yksi on
Varsinais-Suomen käräjäoikeus. Keskittä-
minen tuo tullessaan mahdollisesti jopa
20.000 uutta asiaa, jotka kirjaamisen jälkeen
tulee toimittaa edelleen tiedoksiannettavaksi.
Onneksi suunnittelutyö koko summaarisen
menettelyn läpiviemiseksi on aloitettu hyvissä
ajoin, ja tässä työssä mekin olemme saaneet
olla mukana.  Suurin paine tässä kohdistuu
tietotekniikan onnistumiseen tiedoksiantojen
siirtämiseksi sähköisesti haastemiehille eri
paikkakunnille.

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 48885 asiaa ja ratkaistavan
49735 asiaa. Asioita saapui 43881 ja ratkaistiin
56842. Vireillä olevien asioiden määrä vuoden
lopussa oli 12295.

Tavoite Toteutunut
Saapuneet asiat        48885 49735
Ratkaistut asiat 43881 56842
Painotettu työmäärä 20270 20205
Tuottavuus 131 130
Taloudellisuus 510 513

Vuoden 2018 painotetuksi työmääräksi
arvioitiin 20270, kun toteutunut työmäärä oli
20205. Tuottavuustavoitteeksi asetettiin 131
toteutuman ollessa 130. Taloudellisuudessa
tavoitteeksi asetettiin 510 ja toteutuma oli
513. Koko maan vastaavat luvut olivat 120 ja
598.

Käsittelyajat, kk Tavoite Toteutunut
Rikosasiat 3,5 3,9
Laajat riita-asiat 6,8 7,8
Summaariset asiat 2,5 3,7
Velkajärjestelyasiat 5,5 4,6
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Saapuneet asiat 2018

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

Rikosoikeudelliset
asiat
15%

Laajat
riita-
asiat
2%

Summaariset
asiat
75%

Hakemus-
asiat
7%

Insolvenssi-
asiat
2%
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Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat 2018

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Rikosasiat 4877 4921 5379 5168 4954 4887 5116 5140 1353 1324 1574 1597
Muut rikosoikeudelliset asiat 323 302 335 326 331 311 288 337 39 27 74 63
Pakkokeinot 721 600 637 758 543 504 489 696 260 163 193 147
Sakonmuunnot 1011 934 1096 1105 1011 934 1096 1105 0 0 0 0
Maaoikeusasiat 74 85 60 48 81 79 70 40 34 41 31 38
Laajat riita-asiat 844 813 753 780 869 845 757 745 526 501 499 535
Erilliset turvaamistoimet 16 14 13 5 16 16 10 8 3 2 5 2
Summaariset asiat 32074 30747 35915 37136 31447 31094 27160 44433 6855 6502 15256 7954
Avioeroasiat 1596 1391 1478 1510 1605 1564 1410 1468 1090 919 988 1030
Hakemusasiat 2235 2291 2289 2085 2172 2224 2437 2053 507 581 433 468
Velkajärjestelyt 463 322 386 439 460 378 365 426 194 137 158 170
Yrityssaneeraukset 57 60 61 51 80 58 56 61 36 38 43 33
Konkurssit 239 235 216 236 259 261 255 238 294 268 232 233
Ulosottoasiat 97 110 82 88 89 118 94 92 45 40 28 25

Yhteensä 44627 42825 48700 49735 43917 43273 39603 56842 11236 10543 19514 12295

Saapuneet Ratkaistut Vireillä

Käsittelyajat (kk) käräjäoikeudessa ja valtakunnallisesti keskimäärin

KO Valtak. 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 3,9 4,4
Pakkokeinoasiat 1,0 3,3 1,0 2,1 1,4 2,0 1,7 2,1 0,6 2,1 1,1 1,8
Laajat riita-asiat 9,8 11,4 7,5 10,1 8,0 9,3 7,6 12,3 7,4 13,8 7,8 9,8
Summaariset asiat 2,4 2,5 2,3 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6 3,1 2,9 3,7 2,9
Hakemusasiat
Avioeroasiat 8,2 8,2 8,1 8,1 8,3 8,1 8,4 8,2 8,2 8,0 8,0 7,9
Muut hakemusasiat 2,4 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 3,0 2,3 3,0 3,0 2,7 2,5
Insolvenssiasiat
Velkajärjestelyt 4,8 5,9 5,1 5,8 5,5 6,1 5,7 6,1 5,1 6,2 4,6 6,3
Yrityssaneeraukset 7,2 6,2 6,8 6,6 8,5 6,8 8,3 6,4 7,6 7,2 8,6 6,9
Konkurssiasiat 9,9 7,5 12,2 8,3 12,1 8,9 13,5 8,7 16,6 10,0 14,2 8,8
Ulosottoasiat 3,9 3,6 4,6 3,5 5,9 3,8 4,5 3,6 4,7 3,8 3,2 3,6

20182013 2014 2015 2016 2017
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Käräjäoikeuden toiminnan tunnuslukujen kehitys vv. 2014 – 2018
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KÄRÄJÄOIKEUDEN HENKILÖSTÖ

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päällikön,
laamannin, lisäksi käräjäoikeuden vakinaiseen
henkilökuntaan kuului 31.12.2018 hallinto-
johtaja, 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 oli 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.

Käräjäoikeus on edelleen koko valtion-
hallintoa koskevan haasteen edessä henkilös-
tön ikääntyessä. Kertomusvuoden lopussa
vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvien käräjä-
tuomarien keski-ikä oli noin 52 vuotta,
kansliahenkilökunnan ja haastemiesten noin
47 vuotta.

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 osallistuttiin mm. seuraaviin
koulutuksiin:

- AIPA-koulutus
- Oikeuspaikka-kysymyksiä ja Bryssel I-

asetus
- Johtamiskoulutukset
- Käräjäoikeuksien lähiesimiesten ja

hallintosihteerien koulutus
- Haastemieskurssi
- Vastuunrajat kiinteistön kaupassa
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- Tuoreiden KKO:n ratkaisujen viestit
käytäntöön

- Huomioita uudistetusta
asiantuntijaluettelosta

- Henkilöntunnistuksen näyttöarvosta
- KKO ja velvoiteoikeudelliset ratkaisut
- Tuomioistuimen ja median

vuorovaikutus/tiedottaminen
- Todisteiden hyödyntämiskielto
- Mediation Advocacy Skills Training

Programme
- Huomioita uudistetusta

asiantuntijatodistelusta
- CAM-seminaari
- Uhrin kohtaaminen rikosprosessissa
- Riita-asian kirjallinen valmistelu ja

valmisteluistunto
- Velvoiteoikeuden koulutusohjelma
- Syventävä sovittelukoulutus
- ICT-yhdyshenkilöiden

verkostotapaaminen
- Skypen perusteet
- Wordin perusteet
- Yleisten tuomioistuinten

kansliahenkilökunnan peruskoulutus
- Uusien puheenjohtajien

koulutusohjelma
- Syrjintä ja yhdenvertaisuus
- Sakkomenettelylain tulkinnat ja

oikeuskäytännöt
- Ihmisoikeussopimukset ja

perusoikeudet lainkäytössä
- Prosessinjohtokoulutus kokeneille

käräjätuomareille ja
hovioikeudenneuvoksille

- Työ- ja virkamiesoikeus
- Muuttuvan työn oikeudelliset

haasteet
- SEND-seminaarit
- 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 2018 käräjä-
tuomarit Olli Kuusinen ja Vesa-Matti Valkama,
maaoikeusinsinööri Kimmo Nevavuori sekä
käräjäsihteerit Leena Forsberg, Marina Halme,
Soili Hellman, Leena Laiho, Tuija Lipponen ja
Kaija Oijennus.
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