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UUSI ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS ALOITTAA VUODEN 2019 ALUSSA

Nykyiset Hyvinkään, Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet yhdistyvät 
uudeksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Uudella Itä-Uudenmaan käräjäoikeudella 
tulee olemaan kansliat Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä lisäksi istuntopaikka Porvoossa. 
Toistaiseksi istuntoja järjestetään myös Järvenpäässä.

Yhdistäminen perustuu käräjäoikeuksien rakenneuudistukseen ja siihen liittyviin 
vuoden 2017 lopulla annettuihin tuomioistuinlain muutokseen (860/2017) ja asetuksiin 
käräjäoikeuksien tuomiopiireistä (1021/2017) sekä käräjäoikeuksien kanslioiden ja 
istuntopaikkojen sijainnista (1031/2017). Säädökset tulevat voimaan 1.1.2019.

Uuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiri vastaa muuten nykyisten neljän 
käräjäoikeuden tuomiopiiriä, mutta nykyisin Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiiriin 
kuuluvat Riihimäen kaupunki sekä Hausjärven ja Lopen kunnat siirtyvät 1.1.2019 
alkaen Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomiopiiriin.

Yhdistyvissä käräjäoikeuksissa vireillä olevat asiat siirtyvät käsiteltäviksi uudessa Itä- 
Uudenmaan käräjäoikeudessa lukuun ottamatta Riihimäen, Hausjärven ja Lopen 
asioita, jotka vastaavasti siirtyvät käsiteltäväksi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Erityisasiaryhmät

Maaoikeusasiat (1022/2017)
Uusi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tulee toimimaan maaoikeutena ja sen 
tuomiopiiri vastaa nykyisen Vantaan käräjäoikeuden maaoikeusasioiden 
tuomiopiiriä.
Vantaan käräjäoikeudessa vireillä olevat maaoikeusasiat siirtyvät käsiteltäviksi 
uudessa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Ulosottovalitukset (1023/2017)
Uusi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei käsittele lainkaan ulosottovalitusasioita. 
Näissä asioissa uuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden alueella toimivaltainen 
käräjäoikeus on 1.1.2019 alkaen uusi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus.
Vantaan käräjäoikeudessa vireillä olevat ulosottovalitusasiat käsitellään loppuun 
uudessa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Yrityssaneerausasiat (1024/2017)
Uusi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei käsittele lainkaan yrityssaneerausasioita. 
Näissä asioissa uuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden alueella toimivaltainen 
käräjäoikeus on 1.1.2019 alkaen uusi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus.

Ryhmäkanneasiat (863/2017)
Uusi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei käsittele lainkaan ryhmäkanneasioita.
Näissä asioissa koko Suomessa toimivaltainen käräjäoikeus on 1.1.2019 alkaen 
Helsingin käräjäoikeus.

Sotilasoikeudenkäyntiasiat (866/2017)
Uusi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei käsittele lainkaan 
sotilasoikeudenkäyntiasioita.
Näissä asioissa toimivaltaisia ovat 1.1.2019 alkaen Helsingin, Kainuun, Kanta- 
Hämeen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Satakunnan ja Varsinais- 
Suomen käräjäoikeudet sen mukaan, mikä sijaitsee lähinnä joukko-osastoa.

Merioikeusasiat (862/2017)
Uusi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei käsittele lainkaan merioikeusasioita.
Näissä asioissa uuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden alueella toimivaltainen 
käräjäoikeus on 1.1.2019 alkaen Helsingin käräjäoikeus.
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Lisäksi niin sanottujen summaaristen riita-asioiden (riidattomien velkomisasioiden) 
käsittely keskitetään syyskuun 2019 alusta alkaen muutamaan käräjäoikeuteen, joista 
yksi on uusi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus (789/2018). Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 
tuomiopiiriin tulee summaarisissa riita-asioissa olemaan 1.9.2019 Uudenmaan 
maakunta, lukuun ottamatta Helsingin kaupunkia, sekä Pyhtään kunta.

Asiakaspalvelu ja asiointi uudessa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Nykyisin Porvoossa toimivan Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ja Järvenpäässä 
toimivan Tuusulan käräjäoikeuden kansliat ja asiakaspalvelupisteet sulkeutuvat 
vuoden vaihteessa, eikä niissä enää 1.1.2019 alkaen voi asioida. Henkilökohtainen 
asiointi on mahdollista 1.1.2019 alkaen ainoastaan Vantaan ja Hyvinkään kanslioissa.

Poikkeuksen edellä olevaan muodostaa haastemiespäivystys, joka jatkaa toistaiseksi 
myös Porvoossa ja Järvenpäässä. Haastemiespäivystyksen kautta ei kuitenkaan ole 
mahdollista toimittaa asiakirjoja käräjäoikeudelle eikä ylipäänsä asioida 
käräjäoikeuden kanssa muuten kuin ottamalla vastaan haastemiesten toimittamia 
tiedoksiantoja.

Henkilöstö jatkaa toistaiseksi työskentelyään pääosin nyt käytössä olevissa 
toimitiloissa ja asioiden käsittelyjä istunnot jatkuvat Vantaalla, Hyvinkäällä, Porvoossa 
ja Järvenpäässä pääasiassa vanhan aluejaon mukaisesti.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden yhteystiedot 1.1.2019 alkaen

Uuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 
sähköpostiosoite ita-uusimaa.ko@oikeus.fi
puhelinvaihde 029 56 45200
faksi 029 56 45339
Lisäksi käräjäoikeudella on käytössään asiaryhmäkohtaisia sähköpostiosoitteita ja 
päivystysnumeroita, joista tiedotetaan erikseen. Myös ruotsinkielistä palvelua varten 
tullaan osoittamaan oma palvelunumero.

Uuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kanslioiden käynti-ja postiosoitteet ovat:

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus / Vantaan kanslia 
käyntiosoite Kielotie 21, Vantaa
postiosoite PL 194, 01301 Vantaa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus / Hyvinkään kanslia
käynti-ja postiosoite Urakankatu 1 A 2. krs 05900 Hyvinkää

Postiosoitteina toimivat myös:
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus / Porvoon toimipaikka, PL 2, 06100 Porvoo 
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus / Järvenpään toimipaikka, PL 67, 04400 Järvenpää

Posti toivotaan 1.1.2019 alkaen lähetettäväksi siihen toimipaikkaan, jossa asiaa 
käsitellään.

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet eivät muutu. Ne ovat jatkossakin muotoa 
etunimi.sukunimi@oikeus.fi. Myöskään henkilökohtaset puhelinnumerot eivät muutu.

Muutokset jatkossa

Käräjäoikeusverkon rakenneuudistuksen vuoksi oikeuslaitoksen tietojärjestelmissä 
tulee olemaan käyttökatko vuoden vaihteessa. Käräjäoikeuksien puhelinjärjestelmä 
tulee uudistumaan vuoden 2019 aikana. Yhdistämisen vuoksi Vantaan toimipaikan 
tiloja tullaan laajentamaan ja remontoimaan ja toiminta Vantaalla siirtynee 
väistötiloihin vuoden 2020 aikana. Yhdistäminen tulee todennäköisesti aiheuttamaan 
jatkossa myös toiminnallisia muutoksia. Näistä kaikista tiedotamme erikseen.

mailto:ita-uusimaa.ko@oikeus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@oikeus.fi


ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS SIDOSRYHMÄTIEDOTE 1/2018

16.11.2018

Yhdistämiseen liittyvissä käytännön asioissa voitte olla yhteydessä hallintojohtaja 
Jennimari Huoviseen (iennimari.huovinen@oikeus.fi, puhelin 029 56 45247, 050 342 
0858) tai käräjäoikeuksien yhdistämishankkeen projektipäällikkö Sakari Haulokseen 
(sakari.haulos@oikeus.fi, puhelin 029 56 45367, 040 512 5051).

Yhteistyöterveisin

r—------------ -X/

Timo Heikkinen
Vantaan käräjäoikeuden nykyinen ja 1.1.2019 lukien uuden Itä-Uudenmaan 
käräjäoikeuden laamanni
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