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Hur vi tar coronavirusepidemin till hänsyn i vår verksamhet 

Östra Nylands tingsrätt har berett sig för undantagsförhållanden som coronavirusepidemin har orsakat 

genom att begränsa sin verksamhet. Efter epidemisituationen stabiliserar sig kommer tingsrätten att 

öka antalet sammanträden och starta även övrig verksamhet. Tingsrätten och dess personal iakttar 

hälsomyndigheternas anvisningar. Tingsrätten ser till att verksamheten organiseras på ett sätt som gör 

det tryggt för dig att uträtta dina ärenden hos oss.  

Tingsrätten ökar antalet sammanträden fr.o.m. 1.6.2020 

Huvudförhandlingar och muntliga förhandlingar ordnas fr.o.m. 1.6.2020 även vid andra ärenden än 

brådskande:   

• sammanträdena som redan överenskommits ordnas enligt den överenskomna tidtabellen 

• nya sammanträden ordnas i prioritetsordning  

• fjärranslutningar föredras fortfarande  

• antalet deltagare i ett sammanträde begränsas i möjligaste mån så att en del närvarar via 

fjärranslutningar 

• sammanträdenas starttider spridas för att undvika trängsel i väntrummen 

• tillräckliga säkerhetsavstånd hålls i väntrummen och rättssalarna  

• vid behov uppdelas rättegångsdeltagarna till flera salar 

• försöker att undvika att personer som hör till riskgrupper behöver komma till tingsrätten 

Även om antalet sammanträden ökar nu, är tingsrätterna beredda på att ändringar i epidemiläget eller 

personalens sjukfrånvaro leder till att sammanträden ställs in framöver eller på andra sätt begränsas.  

Stämningsmännens delgivningsverksamhet återställs 

Stämningsmännen lämnar delgivningar i alla ärendegrupper i prioritetsordning och fortsätter att på 

första hand använda telefon- och e-postdelgivning. Vid stämningsmannadelgivning agerar man särskilt 

försiktigt och beaktar tillräckliga säkerhetsavstånd. Nödvändiga skyddsåtgärder vidtas särskilt med 

personer i institutionsvård eller äldreomsorgen.  

Övriga ärenden vid tingsrätten 

Domstolens kundtjänst och registratorskontor har öppet normalt. Om möjligt, använd hellre telefon, e-post 

och post för att uträtta dina ärenden. 

Skydd mot smitta vid tingsrätten 

Tingsrätten ber att personerna som deltar i en rättegång vistas i lokalerna endast så länge det är 

nödvändigt för sammanträdet eller för att uträtta ett annat ärende. Om du är sjuk eller blivit utsatt för 

smitta, bör du inte gå in i tingshusets lokaler. Ta även hand om god hand- och hosthygien. Dispenser för 

handsprit finns i tingsrättens lokaler för detta. Kom också ihåg att hålla ett lämpligt säkerhetsavstånd till 

andra kunder och tingsrättens personal. Städningen i tingsrättens kundlokaler har intensifierats. 

Tingsrätten ger ytterligare anvisningar om besök till personer som kommer till sammanträden.  

Mer information förvaltningsdirektör Jennimari Huovinen, jennimari.huovinen@oikeus.fi; 029 56 45 268 

och lagman Timo Heikkinen, timo.r.heikkinen@oikeus.fi; 029 56 45 321. 
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