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TAVOITTEET SAAVUTETTIIN OSITTAIN

Saapuvien asioiden määrän oli ennustettu vuonna 2020 olevan yhteensä 36 530 asiaa ja tavoit-
teena oli ratkaista sama määrä. Asioita saapui 32 927 kappaletta ja niitä ratkaistiin 33 366. Ratkai-
sutavoitetta ei siis saavutettu. Asioita kuitenkin ratkaistiin enemmän kuin niitä saapui. Vuoden lo-
pussa asioita oli vireillä 7 787 kappaletta.

Asioiden painokertoimien perusteella laskettavia tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteita ei saavu-
tettu. Valtakunnallisessa vertailussa toiminnan taloudellisuutta kuvaava luku oli hieman keskiarvoa 
parempi. Tuottavuudessa sen sijaan jäätiin jonkin verran valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle.

Tuomareita tuntuvasti työllistäviä laajoja riita-asioita tuli vireille selvästi ennakoitua enemmän, jopa 
ennätyksellisen paljon. Niitä kyettiin ratkaisemaan asetettua tavoitetta enemmän, mutta vähemmän 
kuin niitä saapui. Laajojen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika 5,4 kuukautta oli selvästi alle 
tavoitteeksi asetetun 6,5 kuukautta. Käsittelyaika oli koko maan lyhyimpiä ja alitti tuntuvasti koko 
maan keskiarvon, joka oli 9,2 kuukautta.

LAAMANNIN KATSAUS

KORONA VAIKEUTTI KÄRÄJÄOIKEUDEN TOIMINTAA

Oulun käräjäoikeus ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus yhdistyivät vuoden 2019 alusta lukien. Uuden 
Oulun käräjäoikeuden ensimmäinen toimintavuosi oli hyvä. Yhteinen toimintakulttuuri alkoi raken-
tua ja vireillä olevien asioiden määrä laski useissa asiaryhmissä.

Vuosi 2020 alkoi siis positiivisissa merkeissä. Maaliskuussa koronavirus Covid-19 alkoi kuitenkin 
rajoittaa käräjäoikeuden ja koko yhteiskunnan toimintaa. Käräjäoikeuden henkilökunta siirtyi etä-
töihin ja lähikohtaamiset työpaikalla, asiakaspalvelussa ja istunnoissa pyrittiin minimoimaan viruk-
sen leviämisen ehkäisemiseksi. Käräjäoikeuden lähi-istuntotoiminta käytännössä pysähtyi usean 
kuukauden ajaksi, kun ainoastaan kiireelliset asiat käsiteltiin istuntosaleissa. Istuntoasioita käsitel-
tiin etäyhteyksien avulla aina kun se oli mahdollista. Kirjallisen menettelyn asioita kyettiin käsitte-
lemään lähes häiriöittä.

Käräjäoikeuden toimintojen ylläpitämistä myös poikkeuksellisissa 
olosuhteissa edesauttoi ratkaisevalla tavalla se, että henkilökunta 
on jo vuosien ajan kehittänyt sähköisen työskentelyn tapoja ja taito-
ja. Emme ole enää riippuvaisia papereista, vaan sähköiset asiakirjat 
ovat käden ulottuvilla työn tekemisen paikasta riippumatta. Sopeu-
tumista uuteen tilanteeseen helpotti myös se, että monipaikkaisuus 
ja etätöiden tekeminen on monelle työntekijälle ja esimiehelle tuttua 
jo entuudestaan. Myös vuoden 2020 alussa toimintansa aloittanut 
Tuomioistuinvirasto antoi tukensa tuomioistuimille muun muassa  
koronaepidemiaan liittyvien haasteiden voittamisessa.
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Tuomioistuinsovittelua käytettiin edelleen paljon vaihtoehtona oikeudenkäynnille. Käräjäoikeuden 
tuomareiden sovitteluosaaminen on korkeatasoista. Siitä, että sovittelua käytetään paljon, on kiittä-
minen käräjäoikeudessa esiintyviä asianajajia ja muita oikeudenkäyntiavustajia. Moni heistä on ot-
tanut vakiintuneeksi toimintatavakseen analysoida asiakkaansa konfliktin laadun ja valita sille par-
haan menettelytavan.

Myös rikosasioita tuli vireille ennätyksellisen paljon. Rikosasiat työllistävät tuomareita merkittäväs-
ti. Koronaepidemian vuoksi ratkaisutavoitteeseen ei päästy. Rikosasioiden keskimääräinen käsitte-
lyaika 4,8 kuukautta jäi tavoitteeksi asetetusta 4,0 kuukaudesta. Käsittelyaika kuitenkin alitti koko 
maan keskiarvon, joka oli 5,3 kuukautta.

Riidattomia velkomusasioita eli summaarisia asioita tuli vireille ennakoitua vähemmän. Asioita 
kyettiin ratkaisemaan enemmän kuin niitä saapui. Valtaosan summaarisista asioista ratkaisevat kä-
räjäsihteerit. Keskimääräinen käsittelyaika 2,3 kuukautta jäi hieman tavoitteeksi asetetusta 2,0 kuu-
kaudesta. Käsittelyaika alitti selvästi koko maan keskiarvon, joka oli 3,0 kuukautta.

Yksityishenkilön velkajärjestelyasioista suuren osan ratkaisevat käräjänotaarit. Vireillä olevien vel-
kajärjestelyasioiden määrä väheni vuoden aikana tuntuvasti. Asioita siis ratkaistiin selvästi enem-
män kuin niitä saapui. Ruuhkan purkaminen heijastui keskimääräiseen käsittelyaikaan, joka piden-
tyi 9,2 kuukauteen. Käsittelyaika ylitti tavoitteeksi asetetun 7,0 kuukautta ja valtakunnallisen keski-
arvon 6,2 kuukautta.

Yrityksen saneeraus- ja konkurssiasioita saapui ennakoitua vähemmän. Vireillä olevien asioiden 
määrää kyettiin näissä asiaryhmissä vähentämään. Käräjäoikeudessa käsiteltiin myös useita mui-
ta asiaryhmiä, kuten erilaisia hakemusasioita ja lähestymiskielto-, pakkokeino- ja maaoikeusasioita. 
Näissä asiaryhmissä toiminta oli sujuvaa ja pääsääntöisesti asioita kyettiin ratkaisemaan kutakuin-
kin saman verran kuin uusia asioita tuli vireille.

KORONARUUHKAN PURKAMINEN EDELLYTTÄÄ LISÄRESURSSEJA

Poikkeusolosuhteet vaikeuttivat erityisesti rikos- ja riita-asioiden sekä istuntokäsittelyä edellyt-
tävien hakemusasioiden, kuten lapsen huoltajuusasioiden ratkaisutoimintaa. Kun näissä asiaryh-
missä tuli vireille myös uusia asioita selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina, vireillä olevien 
asioiden määrät kasvoivat vuoden aikana tuntuvasti. Koronaruuhkaa päästiin purkamaan vuoden 
loppupuolella Tuomioistuinviraston käräjäoikeudelle osoittaman lisäresurssin avulla. Ruuhkan pur-
kaminen vaatii tuntuvaa lisäresurssia myös vuosille 2021 ja 2022.
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OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ JA YHTEISTYÖTÄ

Käräjäoikeuden henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan aktiivisesti täydennyskoulutukseen. 
Myös uusien työntekijöiden perehdyttämiseen on viime vuosina panostettu aikaisempaa enem-
män. Osaamisen ja ammattitaidon varmistaminen ja jatkuva päivittäminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Käräjäoikeuden henkilökunnan syvällisestä osaamisesta kertoo se, että käräjäoikeuden ratkaisut 
muuttuvat muutoksenhakuvaiheessa vain harvoin. Käräjäoikeuden antaman oikeusturvan taso on 
korkea.

Käräjäoikeus osallistui edelleen aktiivisesti Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhank-
keeseen. Jokavuotiset laatupäivät oli tarkoitus pitää marraskuussa Oulussa. Ne toteutettiin kuiten-
kin etäyhteyksin koronatilanteen vuoksi.

Yhteydenpito yhteistyötahojen kanssa jatkui myös muilla tavoin. Käräjäoikeus pitää systemaatti-
sesti ja ennalta suunnitellulla tavalla yhteisiä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia muun muassa Asi-
anajajaliiton Oulun osaston kanssa. Säännöllisiä yhteistyökokouksia pidetään syyttäjien, poliisin, 
kuntien sosiaalitoimien ja muiden tahojen kanssa. Osa tilaisuuksista ehdittiin pitää suunnitellulla 
tavalla, osa pidettiin etäyhteyksin ja osa siirrettiin myöhempään ajankohtaan.

Yhteistyötahojen kanssa toteutettavissa tapaamisissa ei käsitellä yksittäisiä asioita, vaan tapaamis-
ten tarkoituksena on kehittää toimintatapoja niin, että asiat etenevät käräjäoikeudessa joutuisasti 
ja kaikki oikeudenhoitoon osallistuvat tunnistavat oman roolinsa oikeudenhoidon kokonaisuudessa.

VÄISTÖTILAT JA UUSI OIKEUSTALO

Rata-aukion oikeustalon sisäilmaongelmien vuoksi tarve väistötiloille on koko ajan lisääntynyt. 
Vuoden päättyessä Viestikadulle oli valmistumassa uusia väistötiloja, kun käräjäoikeuden asiakas-
palvelutilat sekä työskentelytilat kirjaamon henkilöstölle ja haastemiehille olivat viimeistelyä vail-
le valmiit. Viestikadulle oli valmistumassa myös kaksi uutta istuntosalia neljän jo olemassa olevan 
väistösalin lisäksi.

Oulun uusi oikeustalo rakennetaan Torikadulle verotoimiston entiselle paikalle. Uuteen oikeustalo-
kortteliin sijoittuvat käräjäoikeuden lisäksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Syyttäjälaitoksen Poh-
jois-Suomen alueen Oulun toimipaikka, Ulosottolaitoksen Oulun toimipaikka, Oulun oikeusapu- ja 
edunvalvontatoimisto ja Maahanmuuttoviraston Oulun toimipiste. Uuteen oikeustaloon tulee myös 
Rovaniemen hovioikeuden työtiloja.

Uuden oikeustalon myötä käräjäoikeus saa nykyaikaiset, terveelliset, turvalliset ja viihtyisät tilat, 
jotka on suunniteltu tuomioistuintoimintaa varten. Rakennuksen suunnittelu on loppusuoralla ja 
tontilla olevaa vanhaa rakennusta on jo alettu purkaa. Uuden oikeustalon rakentaminen aloitetaan 
vuoden 2021 aikana ja valmista pitäisi olla keväällä 2023.
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AINEISTOPANKKI AIPA

AIPA aineistopankkihankkeen päätavoitteena on 
kehittää oikeudenhoidon työskentelyä siirtymäl-
lä lainkäytössä sähköisiin työmenetelmiin. AI-
PA-järjestelmä korvaa vaiheittain nykyisin käy-
tössä olevat erilliset asiankäsittelyjärjestelmät.

Käräjäoikeuden henkilökunta on valmistautunut 
uuden järjestelmän käyttöön jo vuosien ajan. 
Sähköisen työskentelyn taitoja on kehitetty ja 
järjestelmän käyttöä on harjoiteltu.

AIPA laajeni kesäkuussa avioeroasioihin ja lo-
kakuussa eräisiin muihin hakemusasioihin. 
Vuoden lopussa Oulun käräjäoikeudessa oli kir-
jattu vireille jo noin 1  000 AIPA-asiaa. Käyttö-
kokemukset ovat myönteisiä, vaikka järjestelmä 
vaatii vielä kehitystyötä.

KIITOS

Koronavuosi 2020 oli poikkeuksellinen pait-
si koko maailman ja suomalaisen yhteiskun-
nan mittakaavassa, myös käräjäoikeuden arjes-
sa. Käräjäoikeuden ammattitaitoinen ja sitoutu-
nut henkilökunta oli todellisen haasteen edessä, 
kun koronaepidemia lisäsi jo muutoinkin vaa-
tivan työn vaikeuskerrointa ennen kokemat-
tomalla tavalla. Näistäkin koettelemuksista on 
selvitty ja selvitään yhdessä.

Haluan kiittää lämpimästi käräjäoikeuden hen-
kilökuntaa ja yhteistyötahoja. Kiitoksiini yhtyy 
vuosina 2016–2020 käräjäoikeuden laamanni-
na toiminut Antti Savela, joka siirtyi 1.12.2020 
Itä-Suomen hovioikeuden presidentin virkaan.

Kari Turtiainen, 
Oulun käräjäoikeuden laamanni
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KÄRÄJÄOIKEUDEN ORGANISAATIO

Käräjäoikeus on päällikkövirasto, mikä tarkoittaa sitä, että käräjäoikeuden päällikkö ratkaisee yksin 
suuren osan hallintoasioista hallintojohtajan tai muun virkamiehen valmisteltua asian. Käräjäoikeu-
den päällikön virkanimike on laamanni.

Laamannin apuna käräjäoikeuden toiminnan suunnittelua varten on johtoryhmä, johon kuuluvat 
laamanni, osastojen johtajat ja käräjäsihteereiden lähiesimies. Käsiteltävien asioiden laadusta riip-
puen johtoryhmää täydennetään siten, että siihen kuuluu kaikki kansliahenkilökunnan lähiesimiehet 
ja käräjänotaareiden vastuutuomari (laajennettu johtoryhmä). 

Käräjäoikeus toimii jakaantuneena kolmeen lainkäyttöosastoon ja hallinto-osastoon. Osastot ovat 
toiminnastaan tulosvastuussa laamannille. 

1. osasto (riita-asiat) toimii yhtenä yksikkönä ja sen vastuulle kuuluu Ylivieskan kanslia. 2. osas-
to (rikosasiat) muodostuu käräjäyksiköstä ja tiedoksiantoyksiköstä. 3. osasto (nopeasti käsiteltävät 
asiat) muodostuu tuomariyksiköstä, notaariyksiköstä ja summaaristen asioiden yksiköstä. Hallin-
to-osasto muodostuu hallintoyksiköstä ja kirjaamosta. 

Käräjäoikeuden tuomareita ovat laamanni ja käräjätuomarit. Lainkäyttötoimintaan osallistui tuoma-
reiden ohella 11 käräjänotaaria, käräjäoikeuden 104 lautamiestä, maaoikeusasioiden erityisjäsenet, 
lapsiasioiden asiantuntija-avustajat sekä delegointimääräyksillä käräjäsihteereitä.
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Oikeusvaltion tunnusmerkki on oikeusvarmuus, joka rakentuu kansalaisten oikeuksien ja velvolli-
suuksien perustumisesta säädettyihin lakeihin, riippumattomien tuomioistuinten perustelluista rat-
kaisuista sekä yhdenvertaisesta kohtelusta lain edessä. Luottamus tuomioistuinten toimintaan ja 
toiminnan avoimuus on tärkeää. 

Yhteiskunnan taloudellinen tilanne heijastuu myös koko oikeudenhoidon toimintaan ja on voimak-
kain tuomioistuinten toimintaan lähivuosina vaikuttava muutostekijä. Toimintaympäristön muutok-
siin vastataan rakenneuudistuksilla, palveluiden ja prosessien sähköistämisellä sekä lainsäädäntö-
muutoksilla ja menettelyjen sujuvoittamisella.
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Käräjäoikeuden perustehtävänä on antaa oikeusturvaa tuomiopiirissään ratkaisemalla sen käsitel-
täväksi saatetut riita-, rikos- ja hakemusasiat varmasti, luotettavasti, nopeasti ja kohtuullisin kus-
tannuksin. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuului vuonna 2020 kaikkiaan 30 kuntaa: Alavieska, Haa-
pajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijär-
vi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, 
Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska. Tuomiopiirin kuntien väkimää-
rä oli 31.12.2020 yhteensä 413 960. 

Maaoikeusasioissa käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakunta lukuun ot-
tamatta Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kuntia. Yrityksen saneerausta ja ulosottovalituk-
sia koskevissa asioissa käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Kainuun, Lapin ja Oulun käräjäoikeuk-
sien tuomiopiirit.

Vakinaisten virkojen lukumäärä oli vuoden 2020 lopussa 122. Käräjäoikeudella oli asiakaspalvelu-
kansliat Oulussa ja Ylivieskassa. Oulun ja Ylivieskan lisäksi istuntoja pidettiin Kuusamossa. Maaoi-
keus pitää istuntoja myös muilla tuomiopiirinsä paikkakunnilla. Oulun käräjäoikeus kuuluu Rovanie-
men hovioikeuspiiriin, joten Oulun käräjäoikeuden ratkaisuihin haetaan muutosta pääsääntöisesti 
Rovaniemen hovioikeudelta. Maaoikeusasioissa muutosta haetaan korkeimmalta oikeudelta.
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Käräjäoikeudessa jatkettiin useita kehittämishankkeita, joilla pyritään parantamaan toiminnan laa-
tua, tehokkuutta ja tuloksellisuutta eri osa-alueilla. Viraston ICT-tiimi, johon kuuluvat ICT-koordi-
naattori, ICT-yhdyshenkilöt sekä edustajat kaikilta osastoilta, toimipaikoista ja käräjäpäivystykses-
tä, järjesti sisäistä koulutusta tietoteknisissä asioissa ja oli tärkeässä roolissa siirryttäessä koro-
navirusepidemian vuoksi nopeassa tahdissa etätyöhön. Henkilökunta osallistui laajasti sähköiseen 
aineistopankki (AIPA) -koulutukseen. Käräjäoikeuden koulutustoimikunta, joka vastaa henkilöstön 
kehittämisestä ja koulutussuunnitelman laatimisesta, jatkoi aktiivista toimintaansa. Lisäksi käräjä-
oikeuden henkilökuntaa osallistui enenevässä määrin Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laa-
tuhankkeen työhön.

Monipaikkaisen työn onnistunut toteutus vaati panostamista uudenlaisiin johtamis- ja esimiestoi-
minnan käytäntöihin sekä erityisesti muutosjohtamisen taitoja ja muutoksen seurantaa. Voimak-
kaasti kasvanut etätyö mahdollisti joustavamman työnteon ja osaltaan edesauttoi muutoksiin so-
peutumista. 

Käräjäoikeuden toiminnan tuloksellisuuden kannalta suurimman riskin muodostaa Oulun oikeus-
talon toimitiloissa olevat sisäilmaongelmat. Osa käräjäoikeuden henkilökunnasta on siirtynyt työs-
kentelemään väistötoimistotiloissa. Käräjäoikeudella oli käytössä neljä väistöistuntosalia, mutta 
kahden väistöistuntosalin, asiakaspalvelun sekä kirjaamon ja haastemiesten työtilojen rakentami-
nen käynnistettiin alkusyksystä ja tilat otetaan käyttöön vuodenvaihteen jälkeen. 

Käräjäoikeuden uusia toimitiloja koskeva hanke käynnistyi marraskuussa 2019. Uuden oikeustalon 
suunnittelu painottui vuodelle 2020 ja rakennustyöt alkavat vuoden 2021 aikana. Alustava valmis-
tumisajankohta on vuoden 2023 alkupuolella. 
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TOIMINTA JA TULOKSELLISUUS

Käräjäoikeuden tulostavoitteena on ollut ratkaista asioita saman verran kuin niitä saapuu sisään. 
Käräjäoikeuteen arvioitiin saapuvan 36 530 asiaa ja ratkaistavan 36 530 asiaa. Asioita saapui 
32 927 asiaa ja niitä ratkaistiin 33 366. Vireillä olevien asioiden määrä oli toimintavuoden lopus-
sa 7 787 asiaa. 

Painotetuksi työmääräksi arvioitiin 15 484 ja toteutunut työmäärä oli 14 195 painotettua työsuori-
tetta. Tuottavuuden tunnusluvuksi arvioitiin 122 ja toteutunut luku oli 108. Taloudellisuustunnuslu-
vuksi arvioitiin 592 euroa ja toteutunut oli 652 euroa. Koko maan osalta toteutuneet luvut olivat 
tuottavuus 113 ja taloudellisuus 655 euroa. 

Oikeusministeriön kanssa käydyissä neuvotteluissa vuodelle 2020 sovitut tulostavoitteet ja niiden 
toteutuminen:
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RIKOSASIAT

Varsinaisia rikosasioita arvioitiin saapuvan 3 000. Asioita saapui 3 565, joka oli 499 asiaa enem-
män kuin vuonna 2019. Muita rikosoikeudellisia asioita saapui 326, kun niitä edellisvuonna saapui 
385. Varsinaisia rikosasioita arvioitiin ratkaistavan 3 000 asiaa, mutta niitä ratkaistiin 3 059. Rat-
kaisuista 363 oli käsittelyratkaisuja. Vireillä oli 31.12.2020 varsinaisia rikosasioita 1 428 ja muita 
rikosoikeudellisia asioita 38. 

Käsittelyaikatavoite 4,0 kuukautta ylitettiin ja toteutunut käsittelyaika oli 4,8 kuukautta. Suullises-
sa menettelyssä ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,2 kuukautta ja kirjallises-
sa menettelyssä ratkaistujen 2,5 kuukautta. Yli 12 kuukautta vireillä olevien asioiden osuus oli 10,9 
% vireillä olevista rikosasioista. Tavoite vuodelle 2020 oli 12 %. Koko maassa vastaava toteutunut 
luku oli 17 %. 

Rikosasioita (asiaratkaisut) ratkaistiin lautamieskokoonpanossa 159 (5,8 %), suullisessa käsittelys-
sä 1 389 asiaa (51,5 %) ja kirjallisessa menettelyssä 1 145 asiaa (42,5 %). Vahvennetussa kokoon-
panossa ratkaistiin 3 asiaa (0,01 %). 

Istuntopäiviä oli yhteensä 1 423. Juttuja oli yhdistämisien jälkeen istuntopäivää kohden keskimää-
rin 2,2. Juttujen peruuntumiset johtuivat pääosin siitä, että jutun vastaajaa ei saatu haastettua. 

Pakkokeinoasioita saapui 470 ja niitä ratkaistiin 456. Asioita saapui 1,1 % enemmän kuin edellis-
vuonna. 

Lähestymiskieltoasioita saapui 123 ja niitä ratkaistiin 125. Asioita saapui 18 % vähemmän kuin 
vuonna 2019. 

RIITA-ASIAT

Laajoja riita-asioita arvioitiin saapuvan 570 ja ratkaistavan saman verran. Asioita saapui 639 ja 
niitä ratkaistiin 576. Vireillä oli vuoden lopussa 359 asiaa, kun niitä edellisvuonna oli 295 asiaa. 
Käsittelyaikatavoite 6,5 kuukautta alitettiin ja toteutunut käsittelyaika oli 5,4 kuukautta. Yli 12 kuu-
kautta vireillä olevien asioiden osuus oli 20,3 % vireillä olevista laajoista riita-asioista. Koko maan 
vastaava toteutunut luku oli 30,7 %.

Laajoista riita-asioista ratkaistiin 52 asiaa (9,0 %) pääkäsittelyssä, suullisessa valmistelussa 77 
asiaa (13,4 %), 347 asiaa (60,2 %) kirjallisessa valmistelussa ja 99 asiaa sovittelussa (17,2 %). 231 
asiassa ratkaisuna oli sovinto eli 40,0 %:ssa kaikista ratkaistuista laajoista riita-asioista. Vuonna 
2019 vastaava luku oli 46,9 %.

Maaoikeusasioita arvioitiin saapuvan 20 ja ratkaistavan saman verran. Asioita saapui 36 ja niitä 
ratkaistiin 13. Vireillä oli vuoden lopussa 33 asiaa, kun niitä edellisvuonna oli 10 asiaa. Käsittelyai-
katavoite 6,0 kuukautta alitettiin, kun toteutunut käsittelyaika oli 5,3 kuukautta. 
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Summaarisia asioita saapui 23 553 asiaa, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 4211 asiaa. Rat-
kaisutavoite oli 27 000 asiaa, mutta asioita ratkaistiin 24 329. Vireillä oli vuoden lopussa 4 139 
asiaa, kun niitä edellisvuonna oli 4 913 asiaa. Käsittelyaikatavoite oli 2,0 kuukautta, joka ylitettiin 
ajan ollessa 2,3 kuukautta. 

HAKEMUSASIAT

Hakemusasioiden ja avioeroasioiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Hakemusasioita 
arvioitiin saapuvan 2 300 asiaa ja avioeroasioita 1 200 asiaa. Hakemusasioita saapui 1 952 ja niitä 
ratkaistiin 1 965 asiaa. Avioeroasioita saapui 1 165 ja niitä ratkaistiin 1 229 asiaa. 

Yrityssaneerausasioita saapui 41 asiaa ja niitä ratkaistiin 64. Toteutunut käsittelyaika oli 8,3 kuu-
kautta. Konkurssiasioiden määrä vähentyi vuoteen 2019 verrattuna 16,1 %:lla. Konkurssiasioita 
saapui 151 ja niitä ratkaistiin 181 käsittelyajan ollessa 9,8 kuukautta.  

Velkajärjestelyasioita arvioitiin saapuvan ja ratkaistavan 520 asiaa. Asioita saapui 386 ja niitä rat-
kaistiin 489 asiaa. Vireillä vuoden lopussa oli 253 asiaa. Käsittelyaikatavoite oli 7,0 kuukautta ja to-
teutunut käsittelyaika 9,2 kuukautta.  

Ulosottovalitusasioita arvioitiin saapuvan ja ratkaistavan 130 asiaa. Asioita saapui 122, joka oli 
6,1 % enemmän kuin edellisvuonna. Asioita ratkaistiin 130 ja toteutunut käsittelyaika oli 2,4 kuu-
kautta.  
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TUOMIOISTUINSOVITTELUASIAT 

Riita-asioita ohjautui tuomioistuinsovitteluun 139 kappaletta, joista 124 Oulun kansliassa ja 15 Yli-
vieskan kansliassa. Laajojen riita-asioiden kokonaismäärään suhteutettuna sovitteluun ohjautu-
neiden asioiden määrä oli 21,8 %. Ns. suoralla sovitteluhakemuksella sovittelua pyydettiin 22 rii-
ta-asiassa. Osassa asioita sovittelu on vielä kesken. Sovittelussa on ratkaistu 99 asiaa.

Asiantuntija-avusteiseen huoltajuusriitojen sovitteluun eli ns. Follosovitteluun ohjautui  ennätys-
määrä, 133 asiaa, joista 122 käsiteltiin Oulun ja 11 Ylivieskan kansliassa. Ns. suoralla hakemuk-
sella saapui 48 asiaa ja oikeudenkäynnistä sovitteluun siirrettiin 85 asiaa. Sovittelu aloitettiin 110 
asiassa. Näistä osassa käsittely on vielä kesken. Asioista on sovittu kokonaan 48 asiaa ja osittain 9 
asiaa. Määräaikaisia sovintoja on vahvistettu 36 asiassa. Sovittelusta oikeudenkäyntiin on palautu-
nut 18 asiaa. Asioissa on pidetty kaikkiaan 73 sovitteluistuntoa ja 16 jatkoistuntoa. 
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TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Tulosohjausjärjestelmässä käräjäoikeus sopii oikeusministeriön kanssa niistä resursseista, joita kä-
räjäoikeus tarvitsee tehtävästään selvitäkseen. Toiminta on sitä tuottavampaa, mitä vähäisemmillä 
resursseilla käräjäoikeuden tarjoamat palvelut saadaan tuotetuiksi.

Käräjäoikeuksissa annetaan asiaryhmille erilaisia painokertoimia niihin käytettävän ajan mukaan. 
Taloudellisuuden tunnuslukuna käytetään näin painotetulle suoritteelle kohdistettuja toimintameno-
ja. Tuottavuus puolestaan tarkoittaa henkilötyön tuottavuutta eli painokertoimilla käsiteltyjen asioi-
den määrää henkilötyövuotta kohden. 

RATKAISUJEN PYSYVYYS

Rovaniemen hovioikeudessa annettiin vuonna 2020 Oulun käräjäoikeuden ratkaisuista yhteensä 
543 ratkaisua. Muutettujen ratkaisujen lukumäärä oli Oulun käräjäoikeuden asioissa 126 eli 23,3 %. 
Rovaniemen hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien vastaava %-osuus oli 26,4 % ja koko maan 28,4 %.
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HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS

HENKILÖSTÖ 

Vakinaiseen henkilökuntaan kuului laamanni, 31 käräjätuomaria, hallintojohtaja, talouspäällikkö, hal-
lintosihteeri, 15 haastemiestä ja 61 käräjäsihteeriä. 

Määräaikaisissa virkasuhteissa työskenteli eripituisina ajanjaksoina 10 käräjätuomaria, 22 käräjä-
sihteeriä ja 4 haastemiestä. Määräaikaisuuksien syitä olivat ruuhkan purku, eläkkeelle siirtymiset, 
erinäiset perhevapaat ja virantäyttöjen viipymiset. Koronavirusepidemian johdosta saatiin loppu-
vuodeksi käräjätuomari- ja käräjäsihteeriresurssia lisää. Tulosneuvotteluissa arvioitiin henkilötyö-
vuosimääräksi 126,5 ja toteutunut oli 129 henkilötyövuotta. 

Tuomioistuinharjoittelun suoritti 11 käräjänotaaria, joista kaksi suoritti 6 kuukautta harjoittelus-
taan käräjäoikeudessa ja loput 6 kuukautta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.  Lisäksi käräjäoi-
keudessa oli harjoittelijoina kolme oikeustieteen opiskelijaa Lapin yliopistosta sekä kolme traden-
omiopiskelijaa Oulun ammattikorkeakoulusta. 

Lautamiesten lukumäärä oli 104. Lautamiehet osallistuvat maaoikeusasioiden ja vakavimpien riko-
sasioiden ratkaisemiseen. Lautamieskokoonpanossa toimii rikosasioissa puheenjohtajana käräjä-
tuomari ja lautamiehiä on kaksi. Maaoikeusasioissa toimii näihin asioihin erikoistunut käräjätuoma-
ri puheenjohtajana, maaoikeusinsinööri ja istuntokäsittelyssä kaksi lautamiestä. 

Asiantuntijajäseninä maaoikeusasioissa toimivat Pohjanmaan ja Lapin käräjäoikeuksien maaoikeus-
insinöörit. Lasten huoltoriitojen tuomioistuinsovitteluissa sovittelevan tuomarin kanssa työskente-
lee asiantuntija-avustaja. Oulun kaupunki on nimennyt asiantuntija-avustajiksi yhdeksän henkilöä, 
joilla on joko psykologin, sosiaalityöntekijän tai perheterapeutin koulutus ja kokemusta työskente-
lystä eroperheiden kanssa.

KOULUTUS

Käräjäoikeuden koulutustoimikunta valmisteli koulutussuunnitelman vuodelle 2020 ja huolehti 
osaltaan koulutussuunnitelman toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista. Tuomioistuimien hen-
kilöstön osaamisen kehittämisestä ja valtakunnallisesta koulutustarjonnasta vastasi Tuomioistuin-
viraston kehitysosaston yhteydessä toimiva osaamisen kehittämisen tiimi yhteistyössä Tuomarin-
koulutuslautakunnan kanssa. 

Tuomioistuinviraston tuottamaa koulutussuunnitelmaa vuodelle 2020 pidettiin runkona ammatilli-
sen osaamisen kehittämisessä ja ylläpidossa. Koulutuksiin osallistuttiin enenevässä määrin video- 
ja skypeyhteydellä. 
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Koulutuksiin käytettiin yhteensä 285 henkilötyöpäivää. Tästä kokonaismäärästä suurin osa oli Tuo-
mioistuinviraston järjestämää koulutusta. Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke järjesti koulu-
tusta pakkokeinoasioista ja oikeudenkäynnin julkisuudesta. 

Laatupäivät järjestettiin koronavirusepidemian vuoksi etäyhteyksillä 19.–20.11.2020. Oikeusminis-
teri Anna-Maja Henriksson ja Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola esittivät tervehdyksen-
sä laatupäivillä. Vuoden 2020 laatutyöryhmät eli I Laajojen riita-asioiden käsittelyn suunnittelu ja II 
Rikosasioiden käsittelijän oppaan päivittäminen esittelivät työryhmiensä raportit yhdessä pyydetty-
jen asiantuntijakommentaattorien kanssa. Laadunmittauksen 2020 tuloksia selostettiin laatupäivil-
lä. Lisäksi käytiin läpi laatuhankkeen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021.

Laatuhanke toteutti kolmannen laadunmittauksen hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa keväällä 2020. 
Laadunmittaus toteutettiin kyselyillä asianosaisille, sidostyhmille, lautamiehille ja medialle. Tuoma-
rit vastasivat itsearviointikyselyyn. Tuomioiden arviointia suoritettiin asiantuntijaryhmissä. Lisäk-
si pyydettiin tuomioistuinten tilastotietoja ja ilmoituksia. Laatuhankkeen laadunmittaus toteutetaan 
käräjäoikeuskohtaisesti eikä siinä tulee esiin yksittäisten juttujen tunnistetietoja tai tuomareiden ni-
miä.

Vuonna 2020 julkaistiin laaturaporttikirja XV, joka sisältää seuraavat vuoden 2019 laatutyöryhmi-
en raportit: I Työoikeudellisten asioiden työprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen, II Nopeasti 
käsiteltävien rikosasioiden yhdessä käsittely ja rangaistuksen määrääminen sekä III Etäosallistumi-
nen ja videoyhteyden käyttö oikeudenkäynnissä.

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten kansliahenkilökunnan koulutuspäiviä ei järjestetty 
koronavirusepidemian vuoksi. Rovaniemen hovioikeuden käräjänotaaripäivä järjestettiin Rovanie-
men hovioikeudessa 10.2.2020,  johon osallistuivat kaikki tuomioistuinharjoittelua suorittavat kä-
räjänotaarit. 

Koulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä kasvoi, mutta koulutuspäivät vähenivät aikai-
sempiin vuosiin verrattuna. Vähennyksen syynä oli koronavirusepidemia, jonka vuoksi osa koulu-
tuksista peruttiin tai siirrettiin seuraavalle vuodelle.
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