ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS

Koronaviruksesta aiheutuu tuomioistuimen toimintaan rajoitteita.
Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten
oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan
osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.
Tuomioistuimet joutuvat priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin
huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että
joidenkin asioiden käsittelyä lykätään ja jo sovittuja istuntoja peruutetaan. Toiminnan muuttuminen
tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.
Tuomioistuimet viestivät muutoksista toiminnassaan omilla palvelusivuillaan. Itä-Uudenmaan
käräjäoikeutta koskevat ajankohtaiset tiedot löydät täältä: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/itauudenmaankarajaoikeus/fi/index/Tiedotteet.html Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tiedottaa keskeisiä
sidosryhmiään myös sähköpostitse.
Jo sovitut istuntokäsittelyt:
Terveysperusteisiin peruutuspyyntöihin suhtaudutaan myönteisesti. Sairaana tai altistuneena ei ole
syytä saapua istuntokäsittelyyn.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus lisää etäyhteyksien käyttöä istunnoissa siltä osin kuin se on mahdollista.
Käräjäoikeus peruuttaa ja siirtää myöhemmäksi käsiteltäväksi maalis- ja huhtikuun istuntojaan niissä
asioissa, jotka eivät ole lainsäädännön perusteella kiireellisesti käsiteltäviä ja joita ei ole perusteltua
käsitellä etäyhteyksillä.
Lain mukaan kiireellisenä ja tietyssä määräajassa käsiteltävät asiat (esimerkiksi pakkokeino- ja,
säilöönottoasiat, vangitun vastaajan asiat, osa lähestymiskieltoasioista) sekä asian laadun tai luonteen
johdosta kiireelliset asiat (esimerkiksi lapsen huoltoa ja tapaamista koskevat asiat, tietyt edunvalvontaa
koskevat asiat ja insolvenssiasiat) käsitellään ja istutaan normaalisti. Myös ratkaisun uhalla haastetut
jutut istutaan aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti. Myös ne jutut, joissa peruuttamista ei ehditä
saada asiakkaalle tiedoksi, istutaan sovitusti.
Käsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsun saaneille asianosaisille ja
todistajille henkilökohtaisesti. Asiaan liittyvät muut henkilötahot – syyttäjät, avustajat, tulkit – pyritään
tavoittamaan henkilökohtaisesti tai sähköpostitse, mutta tarvittaessa on mahdollista ja jopa suotavaa
olla vireillä olevan asian tai muun tiedustelun osalta suoraan yhteydessä tuomioistuimeen.
Tiedusteluihin vastataan mahdollisimman pian.
Muu asiointi tuomioistuimessa:
Tuomioistuimen asiakaspalvelu ja kirjaamo toimii normaalisti. Mahdollisuuksien mukaan tulisi
asioinnissa käyttää ensisijaisesti puhelinta, sähköpostia ja postia.
Poikkeusoloista huolimatta oikeudenkäynteihin liittyviin määräaikoihin (esim. tyytymättömyyden
ilmoitukset ja valitukset) ei ole säädetty muutoksia tai poikkeuksia ja että tuomioistuimen kutsujen ja
kehotusten sisältö on ennallaan, ellei asiakkaalle ole muuta ilmoitettu sekä että laiminlyönnit voivat
johtaa kutsuissa ja kehotuksissa mainittuihin seuraamuksiin.
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Haastemiestiedoksiantoa käytetään vain kiireellisissä asioissa. Muissa asioissa pääsääntönä on puhelintai postitiedoksianto. Haastemiestiedoksiantoa ei käytetä silloin, kun haastettava on hoitolaitoksessa.
Myös riskiryhmään (yli 70 v) kuuluvien henkilökohtaista haastamista tulee välttää.
Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa:
Tuomioistuimessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava
muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tuomioistuinten omat työntekijät
noudattavat samoja ohjeita. Tuomioistuimessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi
liittyen tiloissa liikkumiseen.
Istunnoissa kiinnitetään huomiota riittäviin välimatkoihin istuntoon osallistuvien välillä ja suositus on
käyttää kaikissa istunnoissa mahdollisimman isoja saleja.

