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1 JOHDON KATSAUS 
 

Kemi-Tornion käräjäoikeus ja Lapin käräjäoikeus yhdistyivät 1.1.2019. Samalla Sodankylän 
kanslia ja Kemijärven istuntopaikka lakkautettiin sekä Lapin käräjäoikeuden aiemmin 
käsittelemät yrityssaneerausasiat ja ulosottovalitukset siirrettiin Oulun käräjäoikeuden 
käsiteltäväksi. 

Uuden käräjäoikeuden toiminta ei alkanut ongelmitta. Osa henkilöstöstä joutui odottamaan 
vuoden 2019 alussa käyttöoikeuksia käräjäoikeuden käytössä oleviin asiankäsittely- ja muihin 
tietojärjestelmiin pisimmillään usean viikon ajan. Uuden käräjäoikeuden toiminnan suunnittelu 
oli kuormittanut erityisesti kansliahenkilöstöä niin, että osalla heistä oli alkanut ilmetä vakavia 
uupumisoireita jo ennen yhdistymistä. Kun organisaatiouudistus aiheutti lukuisia muutoksia 
aiempiin toimintatapoihin ja tehtävänkuviin muun muassa työpareista luopumisen ja 
tiimityöhön siirtymisen myötä ja kun käräjäoikeudessa siirryttiin samalla yhä enenevässä 
määrin sähköisiin toimintatapoihin, kuormitus lisääntyi entisestään. Kuormitusta lisäsi myös 
työtehtävien vaativuutta vastaamattomasta palkkauksesta aiheutunut kansliahenkilöstön suuri 
vaihtuvuus. Kun käräjäoikeudella ei ollut riittäviä resursseja koko ajan lisääntyneen 
kuormituksen vähentämiseen, käräjäoikeudessa oli poikkeuksellisen paljon uupumuksesta 
johtuvia poissaoloja vuonna 2019. Käräjäoikeuden on tämän vuoksi tarpeen kiinnittää erityistä 
huomiota henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseen tulevina vuosina.    

Riidattomien velkomusasioiden eli summaarisen riita-asioiden käsittely keskitettiin Lapin 
käräjäoikeuteen ja kahdeksaan muuhun käräjäoikeuteen 1.9.2019 lukien. Lapin käräjäoikeus 
käsitteli tämän jälkeen myös Kainuun käräjäoikeuden käsiteltäviin aiemmin kuuluneet asiat. 
Samalla summaaristen pääsääntöiseksi vireillepanotavaksi säädettiin sähköinen menettely.  

Rovaniemen toimitiloissa aloitettiin hanke, jonka tavoitteena on siirtää käräjäoikeuden 
asiakaspalvelu toimitilojen 1. kerrokseen ja pääosa henkilöstön työpisteistä ja taukotiloista 
entisiin hallinto-oikeuden toimitiloihin sekä parantaa käräjäoikeuden turvatarkastusjärjestelyt 
työsuojelumääräyksissä edellytettyyn tasoon. Hanke kestää toimitiloissa tehdyssä 
kuntotarkastuksessa havaittujen kosteusvaurioiden korjaustarpeiden vuoksi useamman 
vuoden.  

Kemin toimitiloissa aloitettiin vastaava hanke, jonka tarkoituksena on tiivistää henkilöstön 
työpisteet ja taukotilat oikeustalon 3. ja 4 kerroksiin. Hanke kestää ainakin vuoden 2020 
loppuun saakka.      
 
Käräjäoikeus siirtyi oikeudenkäyntiaineiston sähköiseen käsittelyyn yhä enenevässä määrin 
vuoden 2019 aikana muun muassa siten, että tuomareiden ja käräjänotaareiden käsiteltävien 
asioiden oikeudenkäyntiaineisto tallennettiin sähköisiin tiedostokansioihin. Käräjäoikeus aloitti 
myös AIPAN käytön salaisissa pakkokeinoasioissa vuoden 2018 aikana. 
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Käräjäoikeuden henkilöstö osallistui AIPAN muiden osien käyttöönottoa tukevaan 
koulutukseen AIPA-hankkeessa laaditun suunnitelman mukaisesti. Suunnitellut käyttöönotot 
eivät kuitenkaan toteutuneet vuoden 2019 aikana.    

Käräjäoikeuteen tuli vuonna 2019 vireille 21198 asiaa. Määrä oli vastaava kuin 
tulosneuvotteluissa oli arvioitu ja noin 11 % eli 2162 asiaa enemmän kuin vuonna 2018. 
Pääosa kasvusta liittyi edellä todettuun summaaristen riita-asioiden käsittelyn keskittämiseen. 
Lisäksi saapuneiden rikosasioiden määrä oli selvästi ennakoitua suurempi. Käräjäoikeuden 
tavoitteena oli ratkaista 21494 asiaa. Tavoite ei toteutunut, koska erityisesti summaaristen 
riita-asioiden ja rikosasioiden ratkaisumäärät jäivät tavoitetta pienemmiksi. Riita-asioita ei 
myöskään ohjautunut tuomioistuisovitteluun tavoitteiden mukaisesti. Käräjäoikeudessa oli 
vuoden lopulla vireillä 7869 asiaa. Määrä oli 3623 asiaa suurempi kuin vuoden 2018 lopussa.   

Käräjäoikeus ei saavuttanut ratkaistujen asioiden lukumäärän ja painokertoimien sekä 
henkilötyövuosien ja käytettyjen varojen perusteella laskettavia tuottavuus- ja 
taloudellisuustavoitteitaan. Tulosneuvotteluissa arvioitiin, että käräjäoikeuden toiminnan 
tuottavuusluku on 120 ja taloudellisuusluku 619. Toteutunut tuottavuusluku oli 108 ja 
taloudellisuusluku 682. 
 
Käräjäoikeuden tehtävänä on käsitellä ja ratkaista rikos-, riita-, hakemus- ja 
muutoksenhakuasioita oikeudenmukaisesti, laadukkaasti, tehokkaasti ja kohtuullisin 
kustannuksin. Käräjäoikeus ei voi täyttää näitä tavoitteita tulevina vuosina, mikäli se ei kykene 
ottamaan AIPAA ja muita sähköisiä asiankäsittelyjärjestelmiä käyttöön sujuvasti ja 
kehittämään työprosessejaan sähköisen käsittelyn vaatimusten mukaisiksi sekä lisäämään 
etäyhteyksien käyttöä entisestään. Käräjäoikeuden on myös huolehdittava henkilöstönsä 
työhyvinvoinnista entistä paremmin ja siitä, että käräjäoikeudella on riittävät 
henkilöstöresurssit myös jatkossa. Henkilöstöllä tulee olla myös mahdollisuus hakeutua ja 
perehtyä uusiin tehtäviin sekä saada koulutusta alati muuttuvasta lainsäädännöstä ja uusien 
työvälineiden käytöstä.    

Käräjäoikeuden henkilökunta on tehnyt työnsä edellä todetut haasteet huomioon ottaen 
ahkerasti ja tuloksellisesti sekä erityisen vastuuntuntoisesti. Henkilökunta ansaitsee siitä 
parhaimmat kiitokseni.  

 

 

Laamanni Jyrki Kiviniemi 
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2 KÄRÄJÄOIKEUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

Käräjäoikeuden perustehtävä on antaa oikeusturvaa tuomiopiirissään ratkaisemalla sen 
käsiteltäviksi saatetut riita-, rikos-, hakemus- ja valitusasiat. 

Lapin käräjäoikeuden tuomiopiirinä on Lapin maakunta. Siihen kuuluu Enontekiön, Inarin, 
Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, 
Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion, Utsjoen 
ja Ylitornion kunnat. Tuomiopiirin väkiluku oli 31.12.2019 noin 178500. Tuomiopiirin pinta-ala 
on noin 100 369 neliökilometriä eli yksi neljäsosa Suomen pinta-alasta. 

 

Maaoikeusasioissa käräjäoikeuden toimialue käsittää Lapin maakunnan lisäksi Kainuun 
maakunnan sekä Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnat. 

Lapin käräjäoikeus kuuluu Rovaniemen hovioikeuspiiriin. Käräjäoikeuden ratkaisuista tehdyt 
muutoksenhakuasiat käsitellään maaoikeusasioissa Korkeimmassa oikeudessa, 
sotilasoikeudenkäyntiasioissa Helsingin hovioikeudessa ja muissa asioissa Rovaniemen 
hovioikeudessa.  

Lapin käräjäoikeuden erityispiirteitä ovat laaja tuomiopiiri sekä toiminnan jakautuminen 
kahteen kansliaan ja istuntojen osalta lisäksi neljälle istuntopaikalle. Maaoikeuden istuntoja 
pidetään tämän ohella kaikkien maaoikeuden tuomiopiiriin kuuluvien kuntien alueella.  

 



6 

 

 
6 

Käräjäoikeuden tuomareiden ja kansliahenkilöstön istuntomatkojen pituudet vaihtelevat 
120:stä kilometristä 650:een kilometriin ja edestakainen matka kansliasta toiseen on 240 
kilometriä. Haastemiesten tiedoksiantomatkat ovat usein tätäkin pidempiä. Käräjäoikeuden 
henkilöstö joutuu tämän vuoksi käyttämään matkustamiseen huomattavan osan työajastaan, 
vaikka käräjäoikeuden istunnoissa, koulutuksissa ja kokouksissa käytetään video- ja muita 
etäyhteyksiä aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Hallintoakaan ei voi hoitaa 
pelkästään videoyhteyksien välityksellä, vaan viraston johdon ja esimiesten edellytetään 
käyvän molemmissa kanslioissa säännöllisesti.        

Saamelaisten kotiseutualue kuuluu kokonaan Lapin käräjäoikeuden tuomiopiiriin. 
Käräjäoikeudella on velvollisuus ottaa huomioon saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset 
oikeudet kaikessa toiminnassaan, kuten poronhoitoon ja muihin luontaiselinkeinoihin sekä 
maanomistukseen liittyviä asioita käsitellessään. Saamelaisilla on oikeus käyttää äidinkieltään 
käräjäoikeudessa asioidessaan sekä saada tulkkausapua käräjäoikeuden istunnoissa ja 
kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat asianosaisen äidinkielelle eli pohjois-, inarin- tai 
koltansaamelle käännettynä.   
 

3 KÄRÄJÄOIKEUDEN ORGANISAATIO 2019 
 

Hallinto-osasto 

Käräjäoikeus on hallinnollisesti päällikkövirasto. Käräjäoikeuden päällikkönä toimiva laamanni 
ratkaisee yksin suuren osan hallintoasioista hallintosihteerin tai muun virkamiehen 
valmisteltua asian. Laamannin apuna käräjäoikeuden toiminnan suunnittelua varten on 
johtoryhmä, johon kuuluvat laamannin lisäksi osastojen johtajat ja hallintosihteeri. 
Käsiteltävänä olevan asian laadun perusteella johtoryhmää voidaan tarpeen mukaan 
täydentää muilla henkilöillä.  

Hallinto-osastolla on hallintoyksikkö, jota johtaa hallintosihteeri, ja kirjaamo, jota johtaa 
kirjaaja sekä summaaristen yksikkö, jota johtaa tiimiesimies.  

Lainkäyttöosastot 

Käräjäoikeudessa on kaksi lainkäyttöosastoa. Lainkäyttöosastojen johtajina toimivat 
laamannin enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan määräämät käräjätuomarit.  

Ensimmäinen lainkäyttöosasto vastasi vuonna 2019 muiden rikosoikeudellisten asioiden kuin 
pakkokeinoasioiden ja insolvenssiasioiden käsittelystä sekä muiden kuin perheoikeudellisten 
hakemusasioiden käsittelystä sekä niihin liittyvästä päivystyksestä. Ensimmäinen 
lainkäyttöosasto vastasi lisäksi käräjäoikeuden tiedoksiantotoiminnasta.  
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Toinen lainkäyttöosasto vastasi riita-asioiden ja perheoikeudellisten hakemusasioiden ja 
maaoikeusasioiden sekä pakkokeinoasioiden käsittelystä ja niihin liittyvästä päivystyksestä. 
Toinen lainkäyttöosasto vastasi lisäksi käräjänotaareiden lainkäyttötoiminnasta. 

Kumpikin lainkäyttöosasto käsitteli lisäksi toisen lainkäyttöosaston vastuulle kuuluvia 
asiaryhmiä, mikäli se oli osastojen työmäärän tasaamiseksi tai tarkoituksenmukaisten 
tehtävänkuvien muodostamiseksi tarpeen. Kummankin osaston tuomarit toimivat lisäksi 
sovittelijoina.  

Käräjäoikeuden lainkäyttötoimintaan osallistui henkilökunnan lisäksi rikos- ja 
maaoikeusasioissa kuntien valtuustojen nimittämiä lautamiehiä sekä sotilasrikosasioissa 
kaksi hovioikeuden määräämää asiantuntijajäsentä varamiehineen.  

 

 

  

LAAMANNI

LAINKÄYTTÖOSASTO 1
OSASTONJOHTAJA

OSASTONJOHTAJAN VARA
8 KÄRÄJÄTUOMARIA

TIEDOKSIANTOYKSIKKÖ
HAASTEMIESTEN ESIMIES

VARAESIMIES
7 HAASTEMIESTÄ

KÄRÄJÄSIHTEERIYKSIKKÖ 
OSASTOVASTAAVA
YKSIKKÖVASTAAVA
9 KÄRÄJÄSIHTEERIÄ 

LAINKÄYTTÖOSASTO 2
OSASTONJOHTAJA

OSASTONJOHTAJAN VARA
6 KÄRÄJÄTUOMARIA

KÄRÄJÄNOTAARIYKSIKKÖ
VASTUUTUOMARI

5,5 KÄRÄJÄNOTAARIA

KÄRÄJÄSIHTEERIYKSIKKÖ 
OSASTOVASTAAVA
YKSIKKÖVASTAAVA
7 KÄRÄJÄSIHTEERIÄ 

HALLINTO-OSASTO
HALLINTOYKSIKKÖ

HALLINTOSIHTEERI
HENKILÖSTÖ- JA TALOUSSIHTEERI

INFORMAATIKKO
VIRASTOMESTARI

KIRJAAMO 
KIRJAAJA

APULAISKIRJAAJA
2 KÄRÄJÄSIHTEERIÄ

SUMMAARISTENYKSIKKÖ 
YKSIKKÖVASTAAVA

TIIMIESIMIES
5 KÄRÄJÄSIHTEERIÄ 

JOHTORYHMÄ



8 

 

 
8 

4 TOIMINTA JA TULOKSELLISUUS 
 
Käräjäoikeuden tulostavoitteena on ollut ratkaista asioita saman verran kuin niitä saapuu sisään. 
Tulosneuvotteluissa asetettujen tavoitteiden mukaiset sekä toteutuneet tunnusluvut olivat 
seuraavat:   
 

 

2019 TAVOITE TOTEUTUNUT 

Saapuvien asioiden 
määrä 

21475 21198 

Ratkaistujen asioiden 
määrä 

21494 17568 

Painotettu työmäärä 8759 8042 

Tuottavuus 120 108 

Taloudellisuus 619 682 

 
 

 

KÄSITTELYAJAT TAVOITE TOTEUTUNUT 

Rikosasiat 4,0 kk 4,4 kk 

Laajat riita-asiat 10,0 kk 8,8 kk 

Velkajärjestely asiat 9,0 kk 7,9 kk 

Summaariset asiat 2,3 kk 2,9 kk  
 

Rikosasiat 

Varsinaisia rikosasioita arvioitiin saapuvan 2100. Asioita saapui 2111. Määrä oli 503 asiaa 
suurempi kuin vuonna 2018. Varsinaisia rikosasioita arvioitiin ratkaistavan 2150. Niitä 
ratkaistiin 1779. Määrä oli 139 asiaa enemmän kuin vuonna 2018.     

Pakkokeinoasioita ja muita rikosoikeudellisia asioita taas saapui ja ratkaistiin jonkin verran 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Riita-asiat 

Laajoja riita-asioita arvioitiin saapuvan 320 ja ratkaistavan saman verran. Niitä saapui 303 ja 
ratkaistiin 309.  

Summaarisia riita-asioita arvioitiin saapuvan 17500 ja ratkaistavan 18565. Niitä saapui 16077 
eli 1820 asiaa enemmän kuin vuonna 2018. Asioita ratkaistiin 12751.  

Maaoikeusasioita arvioitiin saapuvan 50 ja ratkaistavan saman verran. Asioita saapui 47 ja 
ratkaistiin 51 asiaa.  
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Hakemusasiat 

Avioerohakemuksia arvioitiin saapuvan 530 ja ratkaistavan saman verran. Asioita saapui 504 
ja ratkaistiin 485.  

Muita hakemusasioita arvioitiin saapuvan 1200 asiaa ja ratkaistavan 20 enemmän. Asioita 
saapui 1151. Määrä oli 62 asiaa suurempi kuin vuonna 2018. Ratkaisujen asioiden määrä oli 
1134, joka oli 51 asiaa suurempi kuin vuonna 2018.   
 

Velkajärjestelyhakemuksia arvioitiin saapuvan 280 ja ratkaistavan saman verran. Asioita saapui 
270 ja niitä ratkaistiin 292 asiaa. Konkurssiasioita saapui ja ratkaistiin arvion mukaisesti eli noin 
90 asiaa.  

Tuomioistuinsovittelu ja sovinnot  

 
Käräjäoikeus ratkaisi tuomioistuinsovittelussa 28 riita-asiaa ja 30 lapsia koskevaa hakemusasiaa 
eli yhteensä 58 asiaa. Aloitettujen sovittelujen määrä oli selvästi suurempi.  
 
Sovintojen osuus käräjäoikeuden ratkaisemista laajoista riita-asioista oli 39 prosenttia. Osuus oli 
selvästi suurempi kuin käräjäoikeuksissa keskimäärin.  

Ratkaisujen pysyvyys  

 
Rovaniemen hovioikeus ratkaisi vuoden 2019 aikana yhteensä 285 Lapin käräjäoikeuden 
ratkaisuista tehtyä muutoksenhakuasiaa. Hovioikeus muutti ratkaisujen lopputulosta 69 asiassa. 
Ratkaisujen muutosprosentti 24,2 oli noin 2 prosenttiyksikköä pienempi kuin kaikkien 
käräjäoikeuksien keskimääräinen muutosprosentti.  

Koulutus 

 
Käräjäoikeus kehitti ja ylläpiti henkilöstönsä ammatillista osaamista oikeusministeriön 
koulutusyksikön laatiman koulutussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstö osallistui suunnitelman 
mukaisiin koulutuksiin yhä enenevässä määrin etäyhteyksillä. Varsinkin Aipa-koulutuksiin sekä 
erilaisiin sähköisen työskentelyyn liittyviin webinaareihin osallistuminen oli aktiivista.  
 
Käräjäoikeuden tuomarit ja osa kansliahenkilökunnasta osallistui lisäksi Rovaniemen 
hovioikeuspiirin laatuhankkeen kehittämistyöhön ja koulutuksiin. Laatuhanke järjesti laatupäivät 
21. – 22.11.2019 Rovaniemellä.  
 
Kansliahenkilökunta osallistui Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten järjestämille 
kansliahenkilökunnan koulutuspäiville Vuokatissa 12. – 13.9.2020. Käräjänotaarit puolestaan 
osallistuivat Rovaniemen hovioikeuden järjestämille käräjänotaaripäiville Oulussa 11.2.2019.   
Käräjäoikeuden henkilöstä käytti koulutukseen yhteensä 210 henkilötyöpäivää. Pääosa siitä oli 
oikeusministeriön järjestämää koulutusta.  
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Työhyvinvointi  

 
Käräjäoikeuden henkilöstössä oli vuoden 2019 aikana edellä todettuja vakavia 
työhyvinvointiongelmia.  
  
VM-Baro -selvityksen mukainen käräjäoikeuden henkilöstön keskimääräisen 
työtyytyväisyyden lukuarvo oli vuoden 2019 syksyllä 3,36 (asteikko 1 -5). Vastaavat lukuarvot 
olivat johtamisen osa-alueella 3,07 ja työolojen osa-alueella 3,52. Kaikkien käräjäoikeuksien 
vastaavat luvut olivat työtyytyväisyyden osalta 3,44, johtamisen osalta 3,24 ja työolojen osalta 
3,74. Käräjäoikeuden lukuarvot olivat laskeneet edellisen selvitykseen verrattuna.    
 
Käräjäoikeus aloitti vuoden 2019 lopulla hankkeen, jonka tarkoituksena on etsiä keinoja 
käräjäoikeuden johtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi.  

 

5 TILASTOJA 
 
Tilastot on laadittu yhdistämällä Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeusien tilastotiedot. 

Saapuneet ja ratkaistut varsinaiset rikosasiat vuosina 2015 – 2019  
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Saapuneet rikosasiat 2019 

 

Saapuneet ja ratkaistut laajat riita-asiat vuosina 2015 – 2019 
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Saapuneet ja ratkaistut summaariset velkomusasiat vuosina 2015 – 2019 

 

 
 

Vireillä olevat varsinaiset rikosasiat 
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Vireillä olevat laajat riita-asiat 
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6 HENKILÖSTÖ 
 

Vuonna 2019 käräjäoikeudessa oli 69 vakinaista virkaa: Laamanni, 16 käräjätuomaria, 
maaoikeusinsinööri, käräjäviskaali, viisi käräjänotaaria, hallintosihteeri, 35 käräjäsihteeriä ja 
yhdeksän haastemiestä. 

Käräjäoikeudelle oli lisäksi myönnetty määrärahat määräaikaisen käräjätuomarin, 
käräjäsihteerin, virastomestarin ja haastemiehen palkkaamiseen 12 kuukaudeksi sekä 
käräjänotaarin palkkaamiseen 6 kuukaudeksi. Käräjäoikeudessa oli pitkäaikaisten 
virkavapauksien ja avoinna olleiden virkojen vuoksi myös muuta määräaikaista henkilökuntaa.  

Henkilöstöstä työskenteli Rovaniemen kansliassa 38 henkilöä ja Kemin kansliassa 26 
henkilöä. Lisäksi 8 henkilöä työskenteli Sodankylän istuntopaikalla ja yksi haastemies Ivalon 
istuntopaikassa  

Molemmissa kanslioissa oli kolmen kuukauden ajan harjoittelijoina yhteensä neljä 
oikeustieteen opiskelijaa Lapin yliopistosta ja yksi tradenomi ammattikorkeakoulusta. Lisäksi 
Lapin käräjäoikeus toimi siviilipalveluspaikkana ja molemmissa kanslioissa suoritti 
palveluksen loppuun yhteensä kolme siviilipalvelusmiestä. 

Tulosneuvotteluissa käräjäoikeuden henkilötyövuosien määräksi oli arvioitu 73,1. 
Toteutuneita oli 74,7.   

Käräjäoikeuden palveluksesta jäi eläkkeelle kaksi henkilöä.   
 

KÄRÄJÄOIKEUDEN HENKILÖKUNTA VUONNA 2019 

Laamanni 
Jyrki Kiviniemi 
 
Käräjätuomarit  
Janne Anttila 
Mikael Henriksson 
Tuula Hiukka-Poikela (osastonjohtaja) 
Esko Hohti  
Vesa Kota-aho 
Mari-Lea Kovanen 
Anne Kurtti (osastonjohtaja) 
Timo-Juhani Laurila (virkavapaalla) 
Reetta Löija 
Janne Mononen (virkavapaalla) 
Arto Mäkinen 
Janne Mänty 
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Vilho Niiranen 
Hannele Pyy-Ahonen 
Silja Rissanen 
Kimmo Saarela 
Teija Simula-Moberg 
Kirsi Erkkilä (määräaikainen 1.1. – 31.12.) 
Suvi Hannula (määräaikainen 1.1. – 31.12.) 
Jarkko Pekkala (määräaikainen 1.8. – 31.12.) 
Laura Korhonen (määräaikainen 1.1. – 31.12.) 
Jimi Sillanpää (määräaikainen 1.4. – 31.8) 
 
Maaoikeusinsinööri 
Antti Ryynänen (siirtyi eläkkeelle 1.11.) 
 
Käräjänotaarit 
Laura Aaltonen (1.8.2018 – 31.7.2019) 
Kirsi-Marja Fyhr (1.2.2018 – 31.1.2019) 
Jari Karppinen (1.8.2019 – 31.7.2020) 
Mikko Lindroos (1.6.2019 – 31.5.2020) 
Marika Lauri (1.11.2019 – 31.10.2020) 
Anne Pöyry (1.5.2018 – 30.4.2019) 
Maria Rainio (1.8.2019 – 31.7.2020) 
Antti Saarinen (1.1.2019 – 31.12.2019) 
Jenni Still (1.2.2019 – 31.1.2020) 
Mervi Tuulensola (1.9.2018 – 31.8.2019) 
Toni Virranniemi (1.4.2019 – 30.9.2019) 
 
Hallintosihteeri 
Riitta Ollonen 
 
Käräjäsihteerit 
Riitta Alapartanen 
Anne Halvari 
Minna Heikkinen 
Ulla Kaltiokumpu 
Hannu Karjalainen (virkavapaalla) 
Vuokko Karppinen 
Marketta Kellokumpu 
Marketta Kittilä 
Aila Kiviniemi-Vihriälä 
Nina Koivisto 
Merja Koskela 
Virpi Kristo 
Tarja Kumpu 
Hannele Lindqvist 
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Irma Lokka 
Virpi Marjala 
Anne Mäkimartti 
Aila Niska 
Raija Paarman 
Sirpa Pahajoki 
Arja Poikajärvi 
Jarkko Päiväniemi 
Saara Rainio 
Eveliina Rautiainen (virkavapaalla) 
Satu Salmela 
Susanna Sova 
Tuula Sunnari 
Mira Tauriainen-Ed-Dahby 
Margit Tikkanen 
Niina Uusitalo 
Mika Vaarala 
Antti Yritys 
Nina Arponen (määräaikainen 1.10. – 31.12.) 
Janne Havio (määräaikainen 23.9. – 31.12.) 
Soile Juujärvi (määräaikainen 1.4. – 31.12.) 
Satu Keränen (määräaikainen 1.1. – 31.12.) 
Erik Muurinen (määräaikainen 1.1. – 31.8.) 
Johanna Paananen (määräaikainen 1.1. – 31.3.) 
Anne Pesonen (määräaikainen 1.1. – 31.12.) 
Laura Piltonen (määräaikainen 1.9. – 31.12.) 
Marja Pänttäjä (määräaikainen 1.4. – 31.12.) 
Mervi Tuulensola (määräaikainen 1.11. – 31.12.) 
Johanna Tuuliainen (määräaikainen 1.2. – 31.12.) 
 
Haastemiehet 
Tarja Autio 
Marko Huhta 
Juha Kauppi 
Mika Keskitalo 
Tarja Niemelä 
Riku Pitkäaho 
Ari Posti 
Arto Ruutikainen (haastemiesten esimies) 
Jarmo Tervola (virkavapaalla) 
Hannu Karjalainen (määräaikainen 1.1. – 31.12.)  
Miikka Niemelä (määräaikainen 1.6. – 31.12.) 
 
Virastomestari 
Sami Titola (määräaikainen 1.1. – 31.12.) 
 
Siviilipalvelusmiehiä 3 kpl ja yliopisto/ammattikorkeakouluharjoittelijoita 5 kpl 
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Rovaniemen kanslian aulatilat 


