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LUKIJALLE

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

Vuoden 2019 aikana saapui käsiteltäväksi
runsaat 5700 rikosoikeudellista asiaa ja
runsaat 48900 siviilioikeudellista asiaa eli
yhteensä noin 54600 asiaa. Vuoden aikana
ratkaistiin rikosoikeudellisia asioita saapu-
neita vastaava määrä. Siviilioikeudellisia
asioita ratkaistiin noin 45000.

Rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli
4,3 kuukautta ja lähes 60 % ratkaistiin kolmen
kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.
Siviilioikeudellisten asioiden käsittelyaika
kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen
asioiden osalta oli 2,5 kuukautta ja
istuntokäsittelyyn edenneiden asioiden osalta
11,6 kuukautta.

Käräjäoikeuden toiminnan kokonais-
tuloksellisuus laski hieman edeltävään
vuoteen verrattuna ollen kuitenkin
tuottavuusmittaustuloksen (painotettu
työmäärä/henkilötyövuodet) perusteella
valtakunnallisesti toiseksi paras.

Kertomusvuoden aikana keskeisessä
asemassa olivat toiminnan kehittäminen yhä
vaativammaksi muodostuvassa toiminta-
ympäristössä, summaaristen asioiden
keskittämisen vaatimat toiminnan muutokset,
henkilöstön vaihtuvuus, työhyvinvointi ja
työssä jaksaminen, henkilöstörekrytoinnit,
esimiestyön kehittäminen ja tuomioistuin-
harjoittelun kehittäminen.

Käräjäoikeudessa käsiteltävien asioiden
laadun muuttumisesta kertoo, että kertomus-
vuoden alussa voimaan tulleista prosessin
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keventämiseen ja yhden tuomarin käytön
laajentamiseen liittyvistä lakimuutoksista
huolimatta vahvennetussa kokoonpanossa
käsiteltyjen asioiden määrä on lisääntynyt
edelliseen vuoteen verrattuna 40 prosenttia.
Asioiden monimutkaistumisen ja laajuuden
lisääntymisen edellyttämä vahvistetun
tuomarikokoonpanon käyttö sitoo kaksi tai
kolme tuomaria saman asian käsittelyyn, mikä
tulisi ottaa huomioon resurssien määrästä
päätettäessä.

* * * * *

Summaaristen asioiden käsittelyn keskit-
täminen Kanta-Hämeen käräjäoikeudesta
Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen tapahtui
1.9.2019.  Keskittämisen myötä summaaristen
riita-asioiden määrä käräjäoikeudessa
lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 19 %
eli yli 7100 tapauksella. Tehtävien edellyttämä
henkilöstöresurssi oli käytettävissä vasta
mainitusta ajankohdasta lukien; tästä ja
siirtoon liittyneistä tietojärjestelmä-
muutoksista johtuen asioiden käsittelyyn
aiheutui syksyllä viivettä ja ruuhkautumista.

* * * * *

Kertomusvuoteen liittyi tietotekniikan osalta
suuria muutoksia aina käyttöjärjestelmä-
muutoksista uuden tietojärjestelmän
käyttöönottoon saakka. Runsaista
muutoksista johtuen myös erilaiset käyttöä

hankaloittaneet tietotekniikkaongelmat olivat
tyypillisiä vuodelle 2019. AIPA-järjestelmän
hakemusosion käyttöönottoon valmistau-
tuminen keväällä 2019, käyttöönoton
lykkääntyminen ja lopulta käyttöönotto
marraskuussa 2019 ja siihen liittyneet
ongelmat aiheuttivat toisaalta käyttäjille
merkittävää ajanhukkaa, toisaalta asioiden
kirjaamiseen ja käsittelyyn huomattavan
suuren ruuhkan ja asioiden käsittelyn
hidastumisen.

* * * * *

Vuosi 2019 oli käräjäoikeuden koko
henkilökunnalle työntäyteinen. Henkilö-
kunnan työssä jaksamista ja työssä viihtymistä
pyrittiin pitämään yllä sekä tiedottamisella,
virkistystoiminnalla että työterveyshuollon
palveluita hyödyntämällä.

Henkilöstön vaihtuminen oli edelleen
huomattavan suurta. Kun vuoden 2018
lopussa määräaikaisesti täytettynä oli kolme
tuomarin ja yksitoista käräjäsihteerin virkaa,
vastaavat luvut vuoden 2019 lopussa olivat
viisi käräjätuomarin ja seitsemän käräjä-
sihteerin virkaa. Vaihtuvuutta aiheutuu sekä
eläköitymisestä että toisiin tehtäviin
hakeutumisesta.

Erityisesti käräjäsihteereiden osalta toisiin
tehtäviin hakeutuminen on yleistynyt, mikä
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aiheutuu sekä työssäetenemismahdolli-
suuksien vähäisyydestä että käräjäoikeuden
palkkaustasosta, joka on selkeässä epä-
suhteessa tehtävien määrään ja vaativuuteen
nähden. Käräjäoikeus ei ole tässä suhteessa
kilpailukykyinen työnantaja.

Käräjäoikeuden kannalta ammattitaitoisten
työntekijöiden menetys sekä heikentää
toiminnan tuloksellisuutta että kuormittaa
jäljelle jääneitä työntekijöitä huomattavasti,
koska uusien työntekijöiden perehdyttäminen
tehtäviin vie parhaassakin tapauksessa
useiden kuukausien ajan. Runsaan vaihtu-
vuuden aiheuttama jatkuva rekrytointi-
prosessi vie lisäksi runsaasti aikaa sekä
hallinnolta että esimiehiltä.

* * * * *

Muuttuva toiminta- ja työympäristö sekä
uudet työvälineet ja työn tekemisen tavat
asettavat esimiestyölle kasvavia vaatimuksia.
Tästä syystä sekä lähiesimiehille että osaston
johtajille järjestettiin vuoden 2019 aikana
esimies- ja johtamiskoulutusta.  Muu
runsaslukuinen koulutus on esitetty tämän
toimintakertomuksen liitteenä.

Tuomioistuinharjoittelun kehittämistä
jatkettiin mm. tarkistamalla ja päivittämällä

jatkuvasti käräjänotaareiden harjoittelu-
suunnitelmaa tehtäväalassa tapahtuvien
muutosten sekä käräjänotaareilta ja
tuomareilta tulevan palautteen perusteella.
Tavoitteena on tarjota auskultanteille
tilaisuus mahdollisimman täysipanoisesti
perehtyä erilaisiin käräjäoikeudessa
käsiteltäviin asioihin ja käräjäoikeudessa
tehtävään lainkäyttötyöhön.

* * * * *

Oman lisänsä vuoden 2019 tapahtumiin toi
vielä marraskuussa toteutunut postilakko,
jonka seurauksena asioiden käsittelyyn liittyvä
tiedoksiantotyö hidastui lakon aikana
merkittävästi.

Ongelmista huolimatta käräjäoikeuden
toiminta vuonna 2019 oli hyvällä tasolla, mikä
on ollut mahdollista koko henkilökunnan
kehitysmyönteisyyden, 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.

Under år 2019 inkom till drygt 5700 straff-
rättsliga ärenden och drygt 48900 civilrättsliga
ärenden till tingsrätten, det vill säga samman-
lagt ungefär 54600 ärenden. Under året
avgjordes lika många brottmål som kom in och
ungefär 45000 civilrättsliga ärenden.

Den genomsnittliga handläggningstiden för
brottmål var 4,3 månader och 60 procent av
brottmålen avgjordes inom 3 månader från
det att de blivit anhängiga. Handläggnings-
tiden för de civilrättsliga ärenden som
avgjordes i skriftligt förfarande var 2,5
månader och för de ärenden som avgjordes
efter session 11,6 månader.

Tingsrättens verksamhetsresultat såsom hel-
het betraktat sjönk en aning jämfört med före-
gående år. På basis av produktivitetens
nyckeltal (vägd arbetsmängd/antal årsverken)
är Egentliga Finlands tingsrätt näst bäst på
riksnivå.

År 2019 var det av central betydelse för
tingsrätten att utveckla sin verksamhet i en
allt mera krävande verksamhetsmiljö. Man
fokuserade också på de förändringar i
verksamheten som centraliseringen av
handläggningen av de summariska ärendena
förde med sig. Den stora personal-
omsättningen, arbetsbelastningen och
personalens trivsel på arbetsplatsen var
viktiga frågor under året, såsom också
rekrytering, utvecklandet av chefsarbetet och
frågor gällande auskultering.

Ärendena som handläggs i tingsrätten har
ändrat karaktär.  Beskrivande för detta är att
trots att det vid årsskiftet trädde ikraft
lagändringar, som gör det lättare att
handlägga ärenden i endomarsamman-
sättning, har antalet mål som handläggs i
förstärkt sammansättning ökat med 40
procent jämfört med föregående år. När allt
fler mål blir komplicerade och omfattande,
ökar behovet av att använda förstärkt
sammansättning, vilket i sin tur innebär att
handläggningen av ett mål binder 2 eller 3
domare. Det här borde beaktas när man
besluter om tingsrätternas resurser.

* * * * *

Handläggningen av de summariska ärendena
överfördes från och med 1.9.2019 från
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Egentliga Tavastlands tingsrätt till Egentliga
Finlands tingsrätt.  I och med centraliseringen
ökade antalet summariska tvistemål i
tingsrätten med 19 procent, det vill säga med
över 7100 ärenden jämfört med föregående
år. Personalresursen detta krävde fanns
tillgänglig först från nämnda tidpunkt. På
grund av detta och de ändringar i
datorsystemet överföringen av målen krävde
fördröjdes handläggningen av dessa ärenden
och det uppstod målanhopningar under
höstens lopp.

* * * * *

År 2019 innebar för tingsrättens del stora
förändringar i datatekniken då det gjordes
ändringar i operativsystemen och ett helt nytt
informationssystem togs i bruk. Typiskt för år
2019 var en den mängd datatekniska problem
som dessa förändringar förde med sig. På
våren 2019 förberedde sig tingsrätten för att
ta i bruk AIPA-systemet för ansöknings-
ärendenas del. Ibruktagandet blev sedan
uppskjutet och skedde först i november och
på intet sätt friktionsfritt. De som använde
systemet förlorade en massa arbetstid på att
försöka få det att fungera och målen samlades
på hög både i väntan på att kunna diarieföras
och senare på att kunna handläggas.

* * * * *
År 2019 var ett arbetsdrygt år för hela
tingsrättens personal. Med gemensamma

krafter strävade vi efter att upprätthålla
personalens trivsel och arbetsmotivation
genom rekreationsverksamhet, genom att
informera om förändringar och genom att
utnyttja arbetsplatshälsovårdens tjänster.

Det är fortfarande stor omsättning bland
personalen. I slutet av år 2018 fanns det tre
domartjänster och elva tingssekreterar-
tjänster, som var tillsatta på viss tid.
Motsvarande siffror var år 2019 fem
tingsdomartjänster och sju tingssekreterar-
tjänster. Omsättningen beror dels på
pensioneringar och dels på att personer söker
sig till andra uppgifter.

I synnerhet bland tingssekreterarna har det
blivit vanligare att man söker sig till andra
uppgifter. Det här beror på att det i
tingsrätten inte finns några möjligheter till
avancemang och också på att lönenivån inte
står i förhållande till arbetsmängden och hur
krävande arbetsuppgifterna är. Tingsrätten är
inte i det här avseendet någon konkurrens-
kraftig arbetsgivare.

För tingsrätten innebär förlusten av
yrkeskunnig personal att produktiviteten
sjunker och att den resterande personalen
belastas, eftersom det i bästa fall tar flera
månader att inskola nya arbetstagare.
Dessutom leder den stora omsättningen till
ett kontinuerligt behov av rekrytering, vilket i
sin tur belastar förvaltningen och förmännen.
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Den föränderliga verksamhets- och
arbetsmiljön och de nya arbetsredskapen och
-metoderna ställer höga krav på
förmansarbetet. Därför har det år 2019
ordnats chefs- och ledarskolning för både
närförmännen och avdelningscheferna.
Mycket annan skolning har också ordnats och
den framgår av bilagan till den här
verksamhetsberättelsen.

Utvecklingen av auskulteringen fortsatte
genom att tingsrätten kontinuerligt
uppdaterade och granskade tingsnotariernas
skolningsplan i förhållande till förändringarna
i deras uppgiftsområden och feedback från
notarierna och domarna. Avsikten är att
erbjuda notarierna möjligheten att så gediget
som möjligt bekanta sig med de ärenden som

tingsrätten handlägger och det
lagskipningsarbete som här utförs.

* * * * *

Poststrejken i november 2019 förde också
med sig vissa problem, eftersom arbetet med
delgivningar blev avsevärt långsammare.

Trots allt gjorde tingsrätten ett bra arbete år
2019 tack vare personalens positiva
inställning till förändringar, dess flit och
yrkesskicklighet och den goda samman-
hållningen.  Avslutningsvis vill jag varmt tacka
tingsrättens hela personal för ett gott arbete.

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
480000 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-
oikeusasiat. Käräjäoikeus käsitteli vuonna
2019 runsaat 56600 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

Olen toiminut Varsinais-Suomen käräjä-
oikeudessa 4. osaston osastonjohtajana
1.8.2017 lukien. Osasto on ns. sekaosasto,
jossa käsitellään sekä rikos- että riita- ja
hakemusasioita. Hakemusasioista merkittävän
osan osastollamme muodostavat perhe-
oikeudelliset asiat. Vaikka olin aiemmin
toiminut osastonjohtajan tehtävässä 3,5
vuoden jakson Länsi-Uudenmaan käräjä-
oikeudessa Lohjalla, on osastonjohtajan
tehtävä suuressa käräjäoikeudessa ollut
monella tavoin erilainen. Varsinais-Suomen
käräjäoikeuden toimintaympäristö ja sen
muutokset sekä niiden mukanaan tuomat
haasteet ovat olleet moninaisia.

* * * * *

Vuosi 2019 oli osastolla varsin tapahtumarikas,
työntäyteinen ja hetkittäin raskaskin. Osastol-
lamme havahduttiin työmäärän lisääntymi-
sestä ja sen kuormittavuudesta aiheutuneisiin
ongelmiin, jotka olivat seurausta useista eri
syistä. Siksi osaston perinteisesti erinomainen
työilmapiiri ja -tyytyväisyys olivat ymmärret-
tävästi koetuksella.

* * * * *

Perheoikeudellisissa asioissa yleinen havainto
on ollut, että ns. follo-sovittelun myötä
riitaisiksi ja tuomioistuimen ratkaistavaksi
jäävät asiat ovat yhä vaativampia ja usein hyvin
sotkuisia ja aikaa vieviä.

Rikosasioissa keskeinen kuormittavuutta
lisännyt tekijä oli vangittujen vastaajien
nopeasti käsiteltävien asioiden epätasainen
jakautuminen osastojen kesken.  Ongelmia
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aiheuttivat myös syyttäjien ns. nopean
menettelyn ryhmän käyttöönotosta
aiheutuneet muutokset sekä syyttäjien
epätasainen jakautuminen eri osastojen
kesken. Siviiliasioissa keskeinen selitys
työmäärän epätasaiselle jakautumiselle löytyi
vanhentuneista jako-ohjeista.

Osastot ovat syksyllä 2019 keskenään
aktiivisesti ja hyvässä hengessä muuttaneet
jako-ohjeistuksia. Ilahduttavaa onkin ollut
havaita, että juttujen jakautuminen osastojen
kesken on lähtenyt tasaantumaan ja sitä kautta
myös työn kuormittavuuden kokemus on
vähentynyt.

Nykyisin jatkuvasti muuttuvassa toiminta-
ympäristössä vuosi on liian pitkä aika
toiminnan tarkastelemiseksi. Sen vuoksi
jatkossa osastot seuraavat työmäärän tasaista
jakautumista paitsi osastoilla, myös osastojen
kesken useamman kerran vuodessa, jotta
vääristymiä ei syntyisi. Käräjäoikeus on
reagoinut syyttäjäorganisaation murroksen
käräjäoikeuden toiminnalle aiheuttamiin
ongelmiin lisäämällä yhteistyötä syyttäjien
kanssa. Lisäksi tiivistä yhteistyötä on jatkettu
toimintavuonna myös muiden sidosryhmien
kanssa.

* * * * *

Edellä mainittujen ongelmien lisäksi osaston

henkilökunnan vaihtuvuus on ollut poikkeuk-
sellisen suurta. Useamman kokeneen tuomarin
ja käräjäsihteerin siirtyminen toisiin tehtäviin
on tuonut merkittäviä haasteita osastolla.
Onneksemme olemme saaneet nopeasti
motivoituneita ja osaavia määräaikaisia
henkilöitä lähteneiden tilalle. Loppuvuodesta
2019 työtyytyväisyyttä ja osaston yhteen-
kuuluvuutta päätettiin ylläpitää myös osaston
yhteisellä illanvietolla, jollainen tätä
kirjoitettaessa on onnistuneesti jo järjestet-
tykin. Osaston väkeä oli runsain joukoin
viettämässä yhteistä iltaa mm. keilaamisen ja
pöytäcurlingin merkeissä.

* * * * *

Menneiden aikojen johtajat ovat saattaneet
pyrkiä osoittamaan voimaansa ottamalla asiat
haltuunsa ja saamalla alaisensa toimimaan
tahtonsa mukaan. Tämän kaltaisen
johtajuuden seurauksena ihmiset tekevät sen,
mitä heidät on käsketty tekemään, mutta eivät
usein sen enempää. Nykyaikaisessa asian-
tuntijaorganisaatiossa ei tuonkaltainen
johtajuus enää toimi eikä riitä. Niin johtajilta
kuin alaisiltakin edellytetään sitoutuneisuutta
ja oma-aloitteisuutta, mutta myös luovuutta.

Vain innostuneet ja työhönsä sekä
organisaatioon sitoutuneet ihmiset täyttävät
nämä edellytykset. Onneksemme juuri tällaisia
ihmisiä työskentelee käräjäoikeuden 4.
osastolla ja toki myös käräjäoikeuden muillakin
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osastoilla. Ilman motivoitunutta ja osaavaa
henkilökuntaa käräjäoikeus ei voisikaan
selviytyä sekä määrällisesti että laadullisesti
vaativasta työstään.

Työpaineiden keskellä on hyvä muistaa, että
elämää on käräjäoikeuden ulkopuolellakin, ja

jokaisen tulisikin pyrkiä pitämään hyvää huolta
omasta jaksamisestaan.

Mukavaa ja rentoa kevättä kaikille toivottaen!

Mika Mäkinen
osaston johtaja, osasto 4
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ESIMIESTEN MIETTEITÄ

Vuosi on jälleen ollut vaiherikas ja kiireinen.
Siihen on mahtunut paljon uudistuksia ja
muutoksia.

Henkilövaihdoksia on ollut runsaasti koko
vuoden, minkä lisäksi on ollut henkilövajausta.
Henkilöstömuutokset näkyivät myös lähiesi-
miesten keskuudessa, kun osastolla 1 aloitti
loppukeväästä uusi lähiesimies.

* * * * *

Virastoa ovat vaivanneet lukuisat tieto-
tekniset ongelmat. Erityisen kuormittavia
kyseiset ongelmat ovat olleet ICT-yhdys-
henkilöille. Lisätyötä ovat aiheuttaneet myös
Valtti, erilaiset projektit, ongelmat koneiden
ja ohjelmien kanssa sekä viiveet käyttäjä-
tunnuksien saamisessa. Yhteistyö Valtorin
kanssa ei ole onnistunut toivotulla tavalla.

Loppuvuodesta käyttöön tuli pitkään odotettu
hakemus-AIPA. AIPA:n käyttöä ehdittiin
harjoitella marraskuusta alkaen jonkin aikaa,
kunnes sen käyttö keskeytettiin uusien
asioiden kirjaamisen osalta vuoden 2020
tammikuun puolessa välissä ohjelman
toimimattomuuden ja epäluotettavuuden
vuoksi.

Lainkäyttöosastoilla AIPA:n käyttöönotto,
laajojen rikosjuttujen suuri määrä sekä
syyttäjäviraston jatkuvat organisaatio-
muutokset ovat osaltaan aiheuttaneet
lisäkuormitusta.

* * * * *

Summaaristen yksikköön saatiin kauan
toivottua lisähenkilöstöä. Valtakunnallisesti
merkittävä uudistus oli summaaristen
asioiden käsittelyn keskittäminen yhdeksään
käräjäoikeuteen Suomessa, mikä tarkoitti sitä,
että Kanta-Hämeen käräjäoikeuden
summaariset asiat siirtyivät meille.

Vaikka uudistus olikin merkittävä ja kahden eri
käräjäoikeuden toimintatavat ovat joiltain
osin olleet erilaisia, yhteistyö Kanta-Hämeen
käräjäoikeuden ja sen haastemiesten kanssa
on sujunut erinomaisesti ja yhteydenpito
Hämeenlinnan suuntaan on ollut mutkatonta.
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Muutos sujui hyvin eikä teknisiä tai muitakaan
ongelmia juurikaan ilmennyt. Lisäksi
summaaristen toimintaa ohjaamaan saatiin
toinen käräjätuomari osastonjohtajan ohella.
Kuluttajaluottoja koskeva lakiuudistus ei vielä
tullut ajankohtaiseksi. Loppuvuodesta
näyttikin siltä, että summaaristen osalta
tilanne on vakiintumassa.

* * * * *

Työssä jaksamisessa on auttanut
lähiesimiesten keskinäinen hyvä yhteistyö,

etenkin henkilökunnan kiitettävä työpanos
sekä Käheän ylläpitämä virkistystoiminta.
Viraston myönteinen suhtautuminen
etätyöhön ja sen laajentaminen viraston
kaikkien sihteerien käyttöön on osaltaan
lisännyt keinoja työssä jaksamisen
parantamiseksi.

Lähiesimiehet Kiia Mäentaka, Eija Pesonen,
Irma Välke-Viljanen, Kirsi Suominen, Kaisa
Salminen ja Anu Olkinuora
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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 58100 asiaa ja ratkaistavan
58020 asiaa. Asioita saapui 56607 ja ratkaistiin
52496. Vireillä olevien asioiden määrä vuoden
lopussa oli 16443.

Tavoite Toteutunut
Saapuneet asiat        58100 58020
Ratkaistut asiat 56607 52496
Painotettu työmäärä 20636 19667
Tuottavuus 131 127
Taloudellisuus 513 539

Vuoden 2019 painotetuksi työmääräksi
arvioitiin 20636, kun toteutunut työmäärä oli
19667. Tuottavuustavoitteeksi asetettiin 131
toteutuman ollessa 127. Taloudellisuudessa
tavoitteeksi asetettiin 513 ja toteutuma oli
539. Koko maan vastaavat luvut olivat 117 ja
630.

Käsittelyajat, kk Tavoite Toteutunut
Rikosasiat 3,5 4,3
Laajat riita-asiat 6,8 8,4
Summaariset asiat 2,5 2,4
Velkajärjestelyasiat 4,8 4,9
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Saapuneet asiat 2019

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



19

Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat 2019

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Rikosasiat 4921 5379 5168 4967 4887 5116 5140 5069 1324 1574 1597 1486
Muut rikosoikeudelliset asiat 302 335 326 304 311 288 337 302 27 74 63 64
Pakkokeinot 600 637 758 942 504 489 696 853 163 193 147 143
Sakonmuunnot 934 1096 1105 1076 934 1096 1105 1076 0 0 0 0
Maaoikeusasiat 85 60 48 47 79 70 40 52 41 31 38 34
Laajat riita-asiat 813 753 780 834 845 757 745 738 501 499 535 642
Erilliset turvaamistoimet 14 13 5 10 16 10 8 11 2 5 2 1
Summaariset asiat 30747 35915 37136 44240 31094 27160 44433 40031 6502 15256 7954 12225
Avioeroasiat 1391 1478 1510 1474 1564 1410 1468 1587 919 988 1030 943
Hakemusasiat 2291 2289 2085 2107 2224 2437 2053 2067 581 433 468 538
Velkajärjestelyt 322 386 439 262 378 365 426 338 137 158 170 95
Yrityssaneeraukset 60 61 51 43 58 56 61 45 38 43 33 31
Konkurssit 235 216 236 224 261 255 238 241 268 232 233 218
Ulosottoasiat 110 82 88 77 118 94 92 86 40 28 25 23

Yhteensä 42825 48700 49735 56607 43273 39603 56842 52496 10543 19514 12295 16443

VireilläSaapuneet Ratkaistut

Käsittelyajat (kk) käräjäoikeudessa ja valtakunnallisesti keskimäärin

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

20192014 2015 2016 2017 2018
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Käräjäoikeuden toiminnan tunnuslukujen kehitys vv. 2014 – 2019
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KÄRÄJÄOIKEUDEN HENKILÖSTÖ

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päällikön,
laamannin, lisäksi käräjäoikeuden vakinaiseen
henkilökuntaan kuului 31.12.2019 hallinto-
johtaja, 39 käräjätuomaria, maaoikeus-
insinööri, 10 notaaria, hallintosihteeri,
arkistonhoitaja, 75 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. Sotilas-
oikeudenkäyntiasioita käsiteltäessä oikeuden
kokoonpanoon kuuluu myös kaksi
sotilasjäsentä.

Käräjäoikeudessa oli kertomusvuonna harjoit-
telijana kaksi 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:

˗ Ajankohtaista rikosoikeudesta
˗ Ajankohtaista talousrikosoikeutta
˗ Arvot, yhteiskunta ja tulevaisuus
˗ Asiakirjojen salassapito
˗ EJTN Legal Language Training in

Cooperation in Civil Matters
˗ EJTN Seminaari - Cultural diversity in

the courtroom- judges in Europe
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facing new challenges
˗ ERA seminaari - Legal English for court

staff
˗ ERA seminaari: Cross-border civil

litigation
˗ Esimiesten johtamis- ja

mentorointivalmennus
˗ Haastemiesten jatkokurssi
˗ Hakemusasioiden

käyttöönottokoulutus
˗ Hallinto-, henkilöstö- ja

taloussihteereiden koulutus
˗ Johdatus sovitteluun
˗ Kansainväliset tiedoksiannot rikos- ja

siviiliasioissa
˗ Korruptiorikokset
˗ Koulutus lapsenhuoltolain

muutoksista
˗ Käräjänotaareiden koulutusohjelma
˗ Laamannien verkostopäivät
˗ Lähiesimiesten johtamisvalmennus
˗ Osastonjohtajien johtamisvalmennus
˗ Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
˗ Lapsi ja nuori rikosoikeudellisessa

menettelyssä Lapsioikeutta ja
psykologiaa -seminaari

˗ Maaoikeuspäivät
˗ Mielentilatutkimuksista
˗ MiniAIPAn käyttöönottoon

valmistautuminen
˗ Myyntitilauksen tallennus
˗ Neuvottelutaitokoulutus
˗ Oikeus-JET 7
˗ Parisuhteiden varallisuussuhteita

koskevat sopimukset
˗ Raiskaussääntelyn nykytila ja

muutostarpeet
˗ Riita-asioiden sovittelun

peruskoulutus
˗ Ritu-tietojärjestelmän käyttökoulutus
˗ Romeo-tietojärjestelmän

käyttökoulutus
˗ SEND seminar Bevisvurdering og

bevisregler i retssager
˗ Summaaristen asioiden koulutus
˗ Syventävä sovittelukoulutus
˗ Sähköinen työskentely ja pdf-editorin

käyttö käräjäsihteerin työssä
˗ Sähköiset todisteet rikosprosessissa
˗ Tieliikennelaki muuttuu
˗ Todistajanpsykologia
˗ Tuomioistuinten ICT-

yhdyshenkilöiden
verkostotapaaminen

˗ Turvaamistoimet
˗ Työoikeudellinen koulutusohjelma
˗ Uudet puheenjohtajat
˗ Velvoiteoikeuden koulutusohjelma
˗ Velvoitteen muuttuminen ja

lakkaaminen
˗ Virastopäällikköpäivät
˗ Yleisten tuomioistuimien

hallintoasioiden diaarikoulutus
˗ Yleisten tuomioistuinten

kansliahenkilökunnan koulutuspäivät
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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. virkistyspäivän ja
pikkujoulut.

Virkistystoiminnan lisäksi kiinnitettiin
edellisten vuosien tapaan huomiota työ-
ympäristön viihtyisyyteen ja henkilöstön
keskinäisten myönteisten sosiaalisten
suhteiden tukemiseen sekä liikunta-
harrastusten ylläpitämiseen ja
kuntoutukseen. Käräjäoikeudessa toimi mm.
naisten liikuntaryhmä kaksi kertaa viikossa.

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

Eläkkeelle

Eläkkeelle siirtyivät vuonna 2019 käräjä-
tuomarit Tapio Katajamäki ja Iris Rapeli sekä
käräjäsihteerit Hilkka Miettinen ja Maija-Riitta
Reini.
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