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LAAMANNIN KATSAUS

YLEISTÄ VUODESTA 2017

Pohjanmaan käräjäoikeuden ensimmäinen virallinen toimintakertomus kuvaa varsin vaiherikasta
vuotta. Jouduimme ”stressitestiin” heti vuoden alussa, kun kaksi osastonjohtajaa ja myöhemmin
1.6.2017 vielä kolmas osastonjohtaja siirtyi muualle toisiin tehtäviin. Olimme jo ennestäänkin
keskellä sellaista sukupolvenvaihdosta, missä taloon tuli monia uusia virkamiehiä eri
henkilöstöryhmiin. Haasteeksi tuli löytää toimiva tasapaino uusien vastuuhenkilöiden, tuomareiden
ja muun henkilökunnan välille. Rekrytoinnit onnistuivat kuitenkin erinomaisesti, ja kun jossain
määrin levottomuutta herättänyt kevätkausi vaihtui vähitellen syksyyn, niin kovaa maata alkoi taas
löytyä jalkojemme alle ja toimintakin jälleen vakautua. Myös henkilöstön yleinen viihtyvyys kehittyi
positiiviseen suuntaan.

Toimintaympäristö, missä työskentelemme, on monin tavoin erityinen. Viimeisimmän 2010 vuoden
käräjäoikeusuudistuksen myötä olemme olleet ainoa ruotsinkielisenemmistöinen käräjäoikeus
Manner-Suomessa.  Näin ollen toimimme tosiasiallisesti kaksikielisessä ympäristössä, missä lisäksi
erilaisten maahanmuuttajaryhmien osuus on valtakunnan suurimpien joukossa. Pohjanmaan
yritystoiminta on monipuolista ja kansainvälisesti suuntautunutta. Tuomiopiirimme käsittää
pitkänomaisen rannikkokaistaleen Kristiinankaupungista Kruunupyyhyn. Tämän seurausta ovat
pitkät tiedoksiantomatkat ja myös istuntomatkat Pietarsaareen. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat
lainkäytön tehokkuuteen ja tekevät siitä haastavampaa, kuin mitä viralliset tilastot yleisellä tasolla
osoittavat.

Kaikesta tästä huolimatta olemme kyenneet suoriutumaan tehtävistämme ja ylläpitämään hyvän
laadun ja tehokkuuden toiminnassamme. Tähän on osaltaan vaikuttanut oikeusministeriöltä saatu
hyvä tuki resursseja jaettaessa, mutta ennen kaikkea henkilöstön antaumuksellisuus ja
kunnianhimo, mitä ei edes toisinaan ylivoimaiselta tuntuva työtaakka ole kyennyt murtamaan.
Samalla on todettava, että osa vuoden aikana ilmenneistä vaikeuksista juontaa juurensa kykyyn
saavuttaa oikeudenmukainen työnjako tai pikemminkin kokemus sellaisesta. Voidaan myös sanoa,
että olemme toimineet ristiriitatilanteessa, missä yhtäältä meihin on kohdistunut erikoistumis- ja
tehostamisvaatimuksia ja toisaalta vaatimukset jakaa tasaisesti painotettu työmäärämme.
Tasapainottelu näiden välillä on jatkuva prosessi.

Sellaiset sanat kuin digitalisaatio, muutos ja erikoistuminen ovat eri tavoin leimanneet vuotta 2017.
Vuoden alussa olemme yhdessä Vaasan hovioikeuden ja Vaasan hallinto-oikeuden kanssa
varustaneet kuntoon nk. AIPA-istuntosalin, mikä mahdollistaa täysin sähköisen käsittelyn.
Oikeusministeriössä on käynnissä projekti, missä työstetään konseptia siitä, millainen on
istuntosalien tietotekninen varustelu tulevaisuudessa. Meidän mallimme on ollut eräs niistä
pilottihankkeista, joihin projekti tässä yhteydessä on tutustunut. Myöhemmin keväällä
käräjäoikeuksissa saatiin käyttöön valtavirtatuotteet Outlook ja Skype, joita on omaksuttu ja kiitetty
avauksina suurempaan tehokkuuteen, mutta myös etätyön mahdollistamiseen. Vaikka AIPA-
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projekti sinänsä on viivästynyt niin, ettei sitä ole otettu käyttöön vielä 2017, on käräjäoikeudessa
havaittavissa luovaa kehityskulkua digitaaliseen työympäristöön sopeutumisessa. Myöhemmin
vuoden aikana otettiin käyttöön hovioikeuden kanssa myös jaettu levyasema, mikä mahdollistaa
paperittoman asiakirjaliikenteen virastojen välillä.

Koko vuoden on ollut käynnissä muutoshanke seuraavaa käräjäoikeusuudistusta varten. Jo
edellisenä vuonna silloinen oikeusministeri asetti uudistukselle suuntaviivat ja
yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin. Kesti kuitenkin myöhään syksyyn vuonna 2017 ennen kuin
uudistuspaketti lopulta kiivaiden keskustelujen jälkeen hyväksyttiin eduskunnassa. Heti tuon jälkeen
hallitus antoi esityksensä summaaristen velkomusasioiden keskittämisestä. Koko paketin on
tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019 ja valmistelut täällä lähtivätkin käyntiin jo ennen 2017 syksyä:
perustettiin ohjausryhmä, joukko työryhmiä ja pidettiin henkilöstöpäivä yhdessä Keski-Pohjanmaan
käräjäoikeuden kanssa, joka muodostaa osan tulevasta Pohjanmaan käräjäoikeudesta.

Erikoistumista on vuoden aikana kehitetty edelleen sekä tuomaritasolla että osastojen välillä.
Erikoistuminen on vaikuttanut myös sihteerityöhön. Käräjäoikeus hoitaa kaiken tyyppisiä asioita
kuten maaoikeudellisia, merioikeudellisia ja sotilasasioita. Täällä käsitellään myös
yrityssaneerauksia ja ulosottovalituksia. Tuomaritasolla erikoistuminen koskee osaa asiaryhmistä
niin rikos- kuin riita-asiapuolellakin. Rikos- ja riita-asioissa ei ole siirrytty täydelliseen osastojakoon,
mutta vuoden alussa perustettiin projekti, missä tarkoituksena on käsitellä ruuhkautuneita riita-
asioita. Pelkästään niihin keskittyy yksi ylimääräinen käräjätuomari.

JOHTORYHMÄ
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KÄRÄJÄOIKEUDEN HENKILÖSTÖ

Käräjäoikeus harjoittaa lainkäyttöä 52 henkilön voimin alioikeustasolla siinä tuomipiirissä, mikä
vahvistettiin vuonna 2010, toisin sanoen Pohjanmaan maakunnassa. Tietyillä erityisalueilla
tuomiopiiri on kuitenkin huomattavasti laajempi. Henkilöstöstä tuomareita on 16, käräjänotaareja
3, sihteerejä 26 ja haastemiehiä 7. Koska tuomiopiirin enemmistökieli on ruotsi, edellytetään
käräjätuomarinvirkaan nimitettävältä ruotsin kielen erinomaista taitoa.

TUOMARIKUNTA

Tästä syystä meillä on nykyään vahva, ruotsinkielinen tuomarikunta, jonka kielitaito on muutoinkin
erityisen monipuolinen. Myös muun henkilökunnan keskuudessa kaksikielisyys on elävää ja
voidaankin sanoa, että käräjäoikeudessa työntekijät ovat kielikylvyssä. Henkilöstön vaihtuvuus on
ollut nopeaa, ja sillä on ollut myös positiivisia vaikutuksia, mitä tulee sopeutumiskykyyn ja
avoimuuteen uusille lähestymistavoille ja työmenetelmille. Kansainvälinen suuntautuminen näkyi
myös kevään Tukholman matkassa, missä tutustuttiin muun muassa Ruotsin korkeimpaan
oikeuteen. Henkilöstö on myös innostunut urheilusta ja osallistuu esimerkiksi jalkapallo- ja
salibandyturnauksiin.
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KÄRÄJÄOIKEUDEN TOIMITILAT

Käräjäoikeus toimii Vaasan oikeustalossa, missä toimistotilat ovat ensimmäisessä kerroksessa ja
istuntosalit toisessa. Talo on rakennettu kahdessa osassa vuosina 1996 ja 2005. Ylemmissä
kerroksissa on muita oikeudellisia laitoksia ja kaikilla viranomaisilla on Korsholmanpuistikolta
yhteinen pääsisäänkäynti, missä ovat yhteiset turvajärjestelyt ja vartiointipalvelut. Tilat vastaavat
hyvin tarpeisiimme, joskin eräitä ongelmia sisäilmassa on ollut havaittavissa Korsholmanpuistikon
puoleisessa, vanhassa siivessä. Henkilöstö työskentelee edelleen pääosin omissa työhuoneissaan
eikä ministeriön maisemakonttorilinjaus ole ollut meillä ajankohtainen

Istuntosalit ovat ahkerassa käytössä ja koko henkilöstö mahtuu joitakin vuosia sitten suurennettuun
kahvihuoneeseen. Siirrettäviä videolaitteistoja on nykyään molemmissa kerroksissa. Pietarsaaressa
pidetään käräjiä säännöllisesti poliisitalo Ebba
Brahen istuntopaikassa, missä on yksi istuntosali
siihen liittyvine odotustiloineen, yksi
valmisteluhuone ja haastemiesten työtilat. Myös
siellä on käytettävissä videolaitteisto.

Kristiinankaupungissa ei enää viime vuosina
pidetty istuntoja, mikä osaksi johtuu siitä, että
vanhan raatihuoneen toimitilojen turvallisuustaso
on alhainen. Käräjäoikeus toimii siten pääosin
tarkoituksenmukaisissa ja hyvin toimivissa tiloissa.

KÄRÄJÄOIKEUDEN TOIMINTA

Toiminnan painopiste on edelleen rikosasioissa, kun tarkastellaan sitä painotettua työmäärää, mistä
tuomarikunta vastaa. Vuonna 2017 laskettiin rikosasioiden muodostavan 40 %
kokonaistyömäärästä, mikä tarkoittaa 2.215 painotettua suoritetta 5.452:sta. Riita-asioiden
vastaava määrä oli 1.585, hakemusasioiden 734, insolvenssiasioiden 398 ja maaoikeusasioiden 232.
Jäljelle jäänyt työmäärä 288 painotettua suoritetta koostui hyvityksestä matkakäräjien,
monipäiväisten pääkäsittelyjen ja usean tuomarin kokoonpanojen vuoksi. Suuri puute työmäärän
painottamisessa on se, ettei käytännön kaksikielisyyttä millään tavoin oteta huomioon.

Riita-asioihin panostaminen on näkynyt rikosasioiden puolella niin, että keskimääräinen
käsittelyaika on kohonnut 5,0 kuukaudesta 5,9 kuukauteen. Vastaavat luvut koko maassa ovat 4 ja
4,2 kuukautta. Laajojen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli edelleen suhteellisen pitkä,
11,1 kuukautta, mutta käsittelyaika on silti lyhyempi kuin maan keskiarvo 13,2 kuukautta. Sisään
tulevien riita-asioiden määrä oli alempi kuin edellisenä vuonna, vain 169 asiaa, ja vuoden aikana
ratkaistiin 45 asiaa enemmän kuin mitä tuli sisään. Voidaan siis todeta, että avointen asioiden määrä
vuoden vaihteessa oli alhaisempi kuin pitkään aikaan, 167 kappaletta. Näistä kuitenkin 62 oli
edelleen yli vuoden vanhoja, mitä ei voi pitää hyväksyttävänä. Sen vuoksi yhden ylimääräisen

PERINNESALI
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tuomarin projekti keskittyneenä pelkästään näihin asioihin jatkuu vielä koko 2018 kalenterivuoden
ajan. Riidattomia saatavia koskevien asioiden määrä lisääntyi merkittävästi kuluneena vuonna 8.254
asiasta 9.415 asiaan. Siitä huolimatta näiden asioiden käsittelyaika on pysynyt 2,2 kuukaudessa,
mikä on parempi kuin koko maan keskiarvo.

Yhteistyö sidosryhmiemme kuten syyttäjien, avustajien, poliisin, ulosoton, koulutuksen ja Vaasan
eri oikeusasteiden kanssa on jatkunut koko vuoden. Sähköisen menettelyn kehittämistä on
painotettu muun muassa 17.2.2017 järjestetyllä yhteisellä koulutuksella, missä myös AIPA-
istuntosali esiteltiin. Osallistuimme vielä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlintaan. Niissä
merkeissä pidettiin avoimien ovien päivät 25.10.2017 oikeustalolla ja
hovioikeudessa. Samana iltapäivänä järjestettiin juhlaseminaari Ritzissä,
missä puhujina olivat muun muassa Nils Torvalds ja Heikki Ylikangas.
Käräjäoikeus isännöi maaoikeuspäiviä 28. – 29.9.2017 Vaasassa ja
22.11.2017 pidettiin pakkokeinopäivä, johon osaa ottivat asianomaiset
viranomaiset.

Käräjäoikeuden vastuullisena johtajana voin todeta, että omistautuneen
ja monipuolisesti kyvykkään henkilöstön ansiosta olemme onnistuneet
kehittämään toimintaamme sellaiseen suuntaan, että se yhä
suuremmassa määrin ottaa huomioon muutokset
toimintaympäristössämme. Käräjäoikeutemme on aikaansa seuraava
tuomioistuin ja yhdessä kannamme vastuuta siitä, että
yhteiskunnallinen tehtävämme hoidetaan parhaalla mahdollisella
tavalla.

LAAMANNI DANIEL ALLEN
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2013 2014 2015 2016 2017
Vireillä 527 478 453 539 682
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2013 2014 2015 2016 2017
Vireillä 187 191 201 213 167
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2013 2014 2015 2016 2017
Vireillä 1115 1597 1880 1410 1825
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POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN HENKILÖSTÖ 2017

TUOMARIT

Johtava laamanni Daniel Allén
Osasto 1 Fredrik Träskman, maaoikeustuomari, osastonjohtaja

Simo Mikkola, maaoikeusinsinööri
Toni Savolainen, määräaikainen käräjätuomari

Osasto 2 Tomi Vistilä, käräjätuomari, osastonjohtaja (virkavapaa 1.6.2017– 31.12.2018)
Sari Nielsen, käräjätuomari, osastonjohtaja 1.6.2017 lähtien
Karin Träskman, laamanni
Johan Karlais, käräjätuomari
Lilian Grönlund, käräjätuomari
Patrick Palmroos, määräaikainen käräjätuomari
Antti Oinas, määräaikainen käräjätuomari

Osasto 3 Anna-Maria Sjöblom, käräjätuomari, osastonjohtaja
Anna-Maria Lindström, käräjätuomari
Andreas Uthardt, käräjätuomari
Nina Träskbäck, käräjätuomari
Pekka Hemminki, käräjäviskaali, määräaikainen käräjätuomari
Ulf Brunberg, määräaikainen käräjätuomari

KÄRÄJÄNOTAARIT Jonna Genberg, 1.1.2017 lähtien
Astrid Samooja, 1.5.2017 lähtien
Tomas Niemitalo, 1.9.2017 lähtien

KANSLIAHENKILÖSTÖ Katja Kulmala, määräaikainen hallintosihteeri

käräjäsihteerit Katja Lammi ja Anita Puska, sihteerien osastoesimies
Annika Fogde, Eeva Huhta, Mia Hytönen, Irmeli Häggblom, Saana Junttila,
Marika Kotikangas, Linda Lammi, Marie-Louise Lassfolk,
Tuovi Lassila, Heli Laurila, Mikaela Liljedal, Jenna Majaniemi, Terhi Marttila,
Tony Mäkinen, Birgitta Mäkisalo, Anna-Maria Nygård, Merja Parkkari,
Pekka Perälä, Anni-Leena Romppanen, Saija Saarnisto,
Jeasmine Smedman, Sari Vapaavuori ja Milla Örn.

määräaikaiset käräjäsihteerit Laura Hattunen, Markus Lintunen, Anu Nouchti ja Tanja Rintamäenpää
(per 31.12.2017)

HAASTEMIEHET Kari Laine, haastemiesten esimies
Mikko Johansson, Juhani Kinnunen, Teemu Laitanen ja Sami Valkeinen

määräaikaiset haastemiehet Thomas Broo ja Patrik Stenhäll
(per 31.12.2017)


