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Hallituksen esitys Eduskunnalle käräjäoikeuslain 
sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta tuomio-
istuinharjoittelijoiden toimivaltaan liittyvien säädös-
ten tarkistamiseksi 

 
 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 
 
Esityksessä ehdotetaan muutoksia käräjäoikeuslakiin ja lakiin oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa siltä osin kuin niissä säädetään tuomioistuinharjoittelijoiden toimivallasta. Li-
säksi esitetään notaarin virkanimikkeen muutoksesta johtuvaa tarkennusta avioliittola-
kiin. 
 
Esityksessä ehdotetaan tuomioistuinharjoittelijoiden toimivaltuuksien aikaistamista, 
osittaista laajentamista ja toimivaltaa koskevien säännösten selkiyttämistä. Tuomiois-
tuinharjoittelua suorittavan henkilön virkanimike olisi käräjänotaari. Lisäksi esitetään 
käräjänotaarin nimittämisen siirtämistä hovioikeudelta käräjäoikeuden laamannille.  
 
Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010. 
 

————— 

11



YLEISPERUSTELUT 
 
1 Nykytila 
 
1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 
 
Tuomioistuinharjoittelusta yleisesti 
 
Tuomioistuinharjoittelulla eli auskultoinnilla tarkoitetaan oikeustieteen maisterin tut-
kinnon (ennen 1 päivänä elokuuta 2005 oikeustieteen kandidaatti) jälkeen käräjäoikeu-
dessa suoritettavaa yhden vuoden kestävää harjoittelua. Harjoittelun aikana harjoittelija 
toimii käräjäoikeudessa notaarin tehtävissä. Nykymuodossaan se on kaikille lakimiehil-
le suunnattua yleissivistävää perehdyttämistä käräjäoikeuden toimintaan. Harjoittelun 
aikana notaari ratkaisee omalla vastuullaan eräitä lainkäyttöasioita. 
 
Tuomioistuinharjoittelusta säädetään käräjäoikeuslaissa (581/1993) ja käräjäoikeusase-
tuksessa (582/1993). Säännökset ovat tulleet voimaan alioikeusuudistuksen yhteydessä 
1 päivänä joulukuuta 1993. Säännöksillä tuomioistuinharjoittelun sisältöä uudistettiin ja 
yhtenäistettiin merkittävästi. Lakivaliokunta totesi tuolloin hallituksen esityksen (HE 
252/1992 vp) johdosta antamassaan mietinnössään (LaVM 9/1993 vp), että tuomiois-
tuinharjoittelun järjestämisessä on keskeistä löytää oikea tasapaino nuorten lakimiesten 
koulutuksellisten tarpeiden ja alioikeuksien työn tehokkaan järjestelyn välillä. 
 
Tuomioistuinharjoittelulla on pitkät perinteet suomalaisessa tuomioistuinkulttuurissa. 
Alun perin sen avulla pyrittiin kouluttamaan maaseudulle kihlakunnantuomareille päte-
viä sijaisia. Nykyisin tuomioistuinharjoittelu on saanut lisääntyvässä määrin koulutuk-
sellisen luonteen, vaikka harjoittelijoiden työpanoksella on edelleen tärkeä merkitys 
käräjäoikeuksille. 
 
Harjoittelu on täydentänyt teoreettisia yliopisto-opintoja. Opitun tiedon käytännön so-
veltaminen on ollut keskeisellä sijalla. Tuomioistuinharjoittelua on pidetty hyvänä poh-
jakoulutuksena paitsi tuomarin tehtäviin myös muihin lakimiesammatteihin. Vaikka 
tuomioistuinharjoittelu ei kuulu tuomarinviran muodollisiin kelpoisuusvaatimuksiin, 
sitä on käytännössä usein edellytetty. 
 
Nykyisten säännösten mukaan oikeustieteen kandidaatille voidaan järjestää mahdolli-
suus tuomioistuinharjoitteluun käräjäoikeudessa siten, että hän toimii notaarina määrä-
ajan. Määräyksen notaariksi antaa laamannin esityksestä hovioikeus. Ennen harjoittelun 
alkamista lakimiehen on vannottava tuomarinvala tai annettava tuomarinvakuutus. Li-
säksi hänen on ilmoittauduttava auskultantiksi hovioikeuteen ja tämän jälkeen harjoitte-
lijaksi käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden laamannin tulee huolehtia siitä, että notaari saa 
monipuolisen ja kehittävän koulutuksen. Joissakin käräjäoikeuksissa on käytössä aus-
kultointisuunnitelma. 
 
Tuomioistuinharjoittelun on katsottu antavan hyviä valmiuksia itsenäiseen päätöksen-
tekoon. Vaikka huomattava osa harjoittelijoista ei ole jäänyt tuomioistuinlaitoksen pal-
velukseen, käräjäoikeuden toiminnan tuntemus ja prosessinjohtotaito ovat olleet eduksi 
monissa lakimiesammateissa. Tuomioistuin-harjoittelu on edistänyt oikeuslaitoksen 
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tuntemusta lakimiesten keskuudessa ja vaikuttanut myönteisesti lakimiesetiikan kehit-
tymiseen sekä helpottanut tuomioistuinten työtä. 
 
 
Notaarin tehtävät 
 
Käräjäoikeuslain 16 §:n mukaan notaarin tehtävät tulee järjestää siten, että hän perehtyy 
käräjäoikeuden toimintaan ja saa kokemusta tuomarin tehtävistä. Työtehtävät tulee jär-
jestää koulutukselliselta kannalta tarkoituksenmukaisesti ja mielekkäästi. 
 
Käräjäoikeuslain 17 §:ssä säädetään niistä tehtävistä, joita laamanni voi määrätä notaa-
rin suorittamaan. Käräjäoikeusasetuksen 18 §:n 1 momentin mukaan notaarin tulee pe-
rehtyä tuomioistuimen kansliassa suoritettaviin tehtäviin sekä laamannin antaman mää-
räyksen perusteella käsitellä ja itsenäisesti ratkaista käräjäoikeuslain 17 §:ssä tarkoitet-
tuja asioita. Asetuksen 18 §:n 2 momentin mukaan laamannin tulee huolehtia siitä, että 
notaaria johdetaan, ohjataan ja valvotaan tehtävien suorittamisessa, sekä siitä, että hän 
saa monipuolisen ja kehittävän koulutuksen. Pykälän 3 momentin mukaan hovioikeus 
voi antaa tarkempia määräyksiä tuomioistuinharjoittelun sisällöstä. Asetuksen 19 §:n 
mukaan notaari voidaan lisäksi määrätä hoitamaan erilaisia tuomareita avustavia tehtä-
viä ja kansliassa suoritettavia tehtäviä. 
 
Notaarilla ei ole kahden ensimmäisen kuu-kauden aikana oikeutta itsenäisesti ratkaista 
asioita. Tuona aikana notaari voi toimia asiakaspalvelussa sekä ottaa vastaan asiakirjoja. 
Lisäksi notaari voi avustaa tuomareita esimerkiksi laatimalla yhteenvetoja ja olemalla 
istunnossa pöytäkirjanpitäjänä. 
 
Kolmannesta kuukaudesta lähtien laamanni voi määrätä notaarin toimittamaan avioliit-
toon vihkimisiä sekä käsittelemään ja ratkaisemaan käräjäoikeuden kansliassa käräjäoi-
keuslain 17 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittuja asioita. Notaari on siten voinut laa-
mannin määräyksestä itsenäisesti ratkaista kirjaamisasioita kuten kiinnitys- ja lainhuu-
toasioita, hakemusasioita sekä riidattomia velkomisasioita. 
 
Viidennestä kuukaudesta lähtien notaari on käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentin 2 koh-
dan perusteella laamannin määräyksestä kelpoinen toimimaan puheenjohtajana käräjä-
oikeuden istunnossa hakemusasioissa, yksin-kertaisissa riita-asioissa sekä puheenjohta-
jana yhden tuomarin istunnossa sekä pykälän 2 momentin 4 kohdan perusteella lauta-
mies-kokoonpanossa tietyissä rikosasioissa. Notaari voi siten toimia yksittäisissä rikos- 
tai riita-asioissa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuna käräjäoikeu-
den jäsenenä sekä jäsenenä pääkäsittelyssä oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 1 §:ssä tar-
koitetussa tapauksessa. Lisäksi notaari on kelpoinen ratkaisemaan oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 a luvun 1 §:ssä mainittuja rikosasioita kirjalli-
sessa menettelyssä. Käräjäoikeuslain 17 §:n 3 momentin mukaan notaaria ei saa määrätä 
yksin tai käräjäoikeuden puheenjohtajana käsittelemään asiaa, jota laatunsa tai laajuu-
tensa vuoksi on pidettävä vaikeana ratkaista. 
 
Käytännössä harjoitteluvuosi on pyritty jaksottamaan siten, että notaari osallistuu eri 
asiaryhmien käsittelyyn vaiheittain. Tavoitteena on, että notaari vuoden aikana tutustuisi 
monipuolisesti ja käytännönläheisesti tuomioistuintyöskentelyyn, oikeudelliseen ratkai-
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sutoimintaan, tuomarin rooliin ja ajattelu-tapaan. Ratkaisuvalta on porrastettu erilaisissa 
asioissa harjoitteluajan pituuden mukaan. Harjaantuneisuuden lisääntyessä notaari voi 
ratkaista vaativampia asioita. Periaatteena on ollut, että itsenäinen ratkaisuvalta anne-
taan notaareille asioissa, jotka ovat harjoittelun tavoitteiden kannalta keskeisiä (HE 
252/1992 vp, s. 13). 
 
Käsitellessään hallituksen esitystä alioikeuksien yhtenäistämistä koskevaksi lainsäädän-
nöksi (HE 28/1986 vp) eduskunnan laki-valiokunta on katsonut mietinnössään (LaVM 
11/1986 vp), että harjoitteluun tulee sisällyttää myös tuomitsemistoimintaa. Tämä edel-
lyttää itsenäisen päätösvallan uskomista notaareille eräissä vähäisemmissä asioissa ja 
notaarien toimimista käräjäoikeuden puheen-johtajana (HE 252/1992 vp s. 13) Lisäksi 
lakkivaliokunta on mietinnössään (LaVM 11/2008 vp) käräjäoikeuksien kokoonpano-
säännösten uudistamisen yhteydessä todennut, että tuomioistuinharjoittelu on välttämä-
tön edellytys tuomarinuralle. 
 
Notaarit seuraavat koko harjoitteluajan eri tuomareiden rikos- ja riita-asioiden istuntoja 
työtilanteensa mukaan. Seuraaminen saattaa edellyttää myös istuntoihin valmistautu-
mista ja niissä suoritettavien tehtävien hoitamista puheenjohtajan antamien ohjeiden 
mukaan. Notaarien käsittelemät asiamäärät ja asia-ryhmät vaihtelevat käräjäoikeuksit-
tain ja kulloisenkin työtilanteen mukaan. 
 
 
Notaarien ratkaisemat asiat käräjäoikeuksissa 
 
Vuonna 2006 notaarin virkoja oli 202, vuonna 2007 163 ja vuonna 2008 161. Vuonna 
2009 notaarin tehtävissä on 151 henkilöä ja tänä vuonna noin 125. Viime vuosina tuot-
tavuusohjelman edellyttämät henkilöstövähennykset ovat kohdistuneet juuri notaareihin. 
 
Kirjaamisasioilla tarkoitetaan erityisten oikeuksien kirjaamisasioita sekä kiinnitys- ja 
lainhuutoasioita. Niitä ratkaistiin vuonna 2009 yhteensä 296 187 asiaa. Kiinteistöjä kos-
kevista kirjaamisasioista notaarit ratkoivat vuonna 2009 noin kymmenen prosenttia ja 
käräjäviskaalit noin yhden prosentin.  
 
Vuoden 2010 alusta lukien kirjaamistehtävät siirtyivät Maanmittauslaitokseen. Kirjaa-
misasioiden siirron tavoitteena oli muun muassa se, että tuomioistuimet voivat keskittyä 
paremmin niiden varsinaiseen perustoimintaan eli lainkäyttöön. Käräjäoikeuksien voi-
mavaroja muutos ei lisännyt, sillä kirjaamisasioita käsitellyt henkilökunta siirtyi Maan-
mittauslaitoksen palvelukseen. Kirjaamisasioiden siirto vähensi notaarien luku-määrää 
ja vaikutti oleellisesti notaarien työ-tehtävien rakenteeseen. 
 
Yleisissä tuomioistuimiin saapuneet riita-asioiden määrät ovat vuodesta 2006 lukien 
kasvaneet voimakkaasti. Tämä johtuu pää-osin taloudellisen tilanteen heikkenemisestä 
ja ns. pikaluotoista. Vuonna 2008 tuli vireille 244 086 riita-asiaa, joista summaarisia oli 
noin 95 prosenttia. Kasvua edellisestä vuodesta oli 20 prosenttia.  
 
Vuonna 2009 tuli vireille 321 931 riita-asiaa, joista summaarisia oli 311 675 asiaa eli 
noin 97 prosenttia. Riita asioita tuli vireille 32 prosenttia edellisvuotta enemmän ja 
summaaristen asioiden kasvu oli 34 prosenttia, joten kasvu jatkui entistä voimakkaam-
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pana. Suppeina haastehakemuksina vireille tulleista riita-asioista notaarit ratkaisivat 
vuonna 2009 kuusi prosenttia ja laajoista riita-asioista noin kaksi prosenttia. 
 
Talouskriisi lisää ainakin velkomus- ja konkurssiasioiden, mahdollisesti myös notaarien 
käsittelemien velkajärjestelyasioiden määrää käräjäoikeuksissa. Velkajärjestely-asioita 
saapui käräjäoikeuksiin vuonna 2009 yhteensä 3 689 asiaa. Velkajärjestelyasioista no-
taarit ratkaisivat vuonna 2009 noin 24 prosenttia. Muita hakemusasioita ratkaistiin yh-
teensä 33 786 asiaa, joista notaarit ratkaisivat noin 45 prosenttia. 
 
Rikosasioita ratkaistiin yhteensä 74 756 asiaa. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain 5 a luvun 1 §:n tarkoitetut asiat on vastaajan suostumuksella voitu lokakuun alusta 
2006 lukien ratkaista pääkäsittelyä toimittamatta kirjallisessa menettelyssä. Kirjallisessa 
menettelyssä ratkaistiin vuonna 2009 yhteensä 21 319 rikosasiaa. Kirjallisessa menette-
lyssä ratkaistujen osuus kaikista rikosasioista oli noin 35 prosenttia. Näistä notaarit rat-
kaisivat noin 37 prosenttia. 
 
Rikosasioiden kirjallisen menettelyn käyttö vaihtelee huomattavasti käräjäoikeuksittain. 
Kirjallisen menettelyn käytön erot johtuvat osin asiarakenteen eroista. Rikosasioiden 
kirjallinen käsittely soveltuu tyypillisesti liikenteeseen liittyvien rikosasioiden käsitte-
lyyn, joten liikennerikosten osuudella rikosasioista on keskeinen vaikutus siihen, miten 
suuri osa asioista soveltuu kirjalliseen menettelyyn. Esimerkiksi Helsingin ja Espoon 
käräjäoikeuksissa sekä liikennettä koskevien asioiden osuus että kirjallisen menettelyn 
osuus kaikista rikosasioista on maan keskiarvoa pienempi. 
 
Yhden tuomarin kokoonpanossa notaari ratkaisi vuonna 2009 yhteensä 6 671 asiaa ja 
lautamieskokoonpanossa 1 599 asiaa. Notaarin osuus lautamieskokoonpanossa ratkais-
tuista asioista oli noin 24 prosenttia ja yhden tuomarin kokoonpanossa ratkaistuista asi-
oista noin 20 prosenttia. 
 
 
Notaarin koulutus 
 
Käräjäoikeuslain 14 §:n mukaan ainoastaan ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulutut-
kinnon suorittaneelle voidaan järjestää mahdollisuus tuomioistuinharjoitteluun. Ylempi 
korkeakoulututkinto on nykyisin oikeustieteen maisterin tutkinto, joka on perinteisesti 
ollut laajapohjainen yleistutkinto. Se on tarjonnut hyvän kokonaiskuvan koko oikeusjär-
jestelmästä ja sen osien keskinäisistä suhteista. Oikeustieteen maisterin tutkinnon suorit-
taa vuosittain keskimäärin 450 henkilöä. Viime vuosina enemmistö oikeustieteen mais-
terin tutkinnon suorittaneista on ollut naisia. Yleisesti lakimieskunnasta naisia on edel-
leen vain 40 prosenttia. Lakimiehistä ruotsinkielisiä on noin kuusi prosenttia. 
 
Notaarin koulutus on perustunut työssä oppimiseen. Notaareille ei ole järjestetty syste-
maattista koulutusta notaarin tehtäviin. Sen sijaan he ovat voineet käräjäoikeudesta riip-
puen osallistua esimerkiksi tuomioistuimien laatuhankkeiden yhteydessä pidettyihin 
koulutustilaisuuksiin, käräjäoikeuksien sisäisiin koulutuksiin sekä oikeusministeriön ja 
laki-miesjärjestöjen toteuttamiin lainsäädännön uudistamisen yhteydessä järjestettyihin 
koulutuksiin. 
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Varatuomarin arvonimi 
 
Käräjäoikeusasetuksen 20 §:n 1 momentin mukaan hovioikeus voi myöntää hakemuk-
sesta varatuomarin arvonimen harjoittelijalle, joka on toiminut notaarina yhden vuoden 
ajan ja on sinä aikana hankkinut riittäväksi katsottavan kokemuksen mainitussa asetuk-
sessa säädetyissä tehtävissä. Pykälän 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
laamannin antama todistus siitä, mitä tehtäviä notaari on suorittanut ja että hän on suo-
rittanut loppuun kaikki hänelle uskotut tehtävät. Käytännössä varatuomarin arvonimi on 
pää-sääntöisesti myönnetty. 
 
 
1.2 Nykytilan arviointi 
 
Tuomioistuinharjoittelijat ovat muodostaneet tärkeän käräjäoikeuksia ja tuomareita 
avustavan henkilöstövoimavaran. Tällä hetkellä harjoittelijoiden työtehtävät käräjäoike-
uksissa muodostuvat pääasiassa summaaristen asioiden ja hakemusasioiden käsittelemi-
sestä ja ratkaisemisesta käräjäoikeuden kansliassa tai istunnossa sekä tuomareiden avus-
tamisesta ennen istuntoa. Lisäksi harjoittelijat ovat toimineet rikosasioissa käräjäoike-
uksien puheenjohtajina istunnossa yhden tuomarin kokoonpanossa ja muutamassa lauta-
mieskokoonpanossa sekä ratkaisseet rikos-asioita käräjäoikeuden kansliassa kirjallisessa 
menettelyssä. Alioikeusuudistuksen myötä erityisesti vaikeita juttuja on kuitenkin siir-
retty notaareilta pois ja alkuperäinen tehtävä toimia tuomarin sijaisena on menettänyt 
merkitystään. 
 
Yhteistä notaarien toimenkuvalle on auskultointipaikasta ja notaarin tehtävien järjestä-
misestä riippumatta ollut oikeudellisten ongelmien hahmottamisen ja oikeudellisten 
ratkaisujen tekemiseen oppiminen ja totuttautuminen. Yleisesti voidaan todeta, että aus-
kultoimaan tulevilla on vähän kokemusta oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta, tuomiois-
tuimen käytännöistä ja tuomioistuimen toimintaperiaatteista. Auskultointitaika lisää 
notaareiden tietomäärää ja oikeudellista osaamista merkittävästi. Opiskeluaikana yhtey-
det tuomioistuinlaitokseen jäävät vähäisiksi ja oikeudenkäyntien seuraamista kuuluu 
pakollisiin opintovaatimuksiin vähän. Tuomioistuinharjoittelun kautta saatava, sinänsä 
merkittävä oppi ja kokemus tuomioistuinlaitoksesta rajoittuvat nykyisellään vain kärä-
jäoikeuksien toimintaan.  
 
Käytännössä yliopisto-opetus ei varsinaisesti harjaannuta notaareja sellaisen oikeudelli-
sen aineiston hallintaan, jota asian käsittely oikeudenkäynnissä ja lainkäyttötehtävissä 
edellyttää. Perustutkintoon johtava koulutus ei välttämättä anna riittäviä käytännön 
valmiuksia lainsoveltamistehtäviin ja valmiuksia prosessinjohtamiseen, oikeudelliseen 
argumentaatioon ja oikeudellisen problematiikan hahmottamiseen oikealla tavalla. Aus-
kultoinnilla tätä puutetta on pyritty poistamaan.  
 
Kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokselle vuoden 2010 alusta vähen-
si tuomioistuinharjoittelijoiden nykyisiä työtehtäviä käräjäoikeuksissa. Oikeusministeri-
ön arvion mukaan noin 23 notaarin henkilötyövuotta sitoutui näihin pois siirtyneisiin 
kiinteistöasioihin. Vastaava määrä notaarityövuosia siirtyi tuolloin käräjäoikeuksilta 
maanmittauslaitokseen.  
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Työtehtävien muuttumisen myötä notaarien toimivaltuuksia on syytä kehittää. Käräjäoi-
keuksien toiminnan aikana on huomattu, että nykyiset toimivaltaa säätelevät aikarajat 
ovat liian ahtaita ja toimivaltaa antavat ajat liian pitkiä. Nykyisin käräjäoikeuslain mu-
kaan notaari ei voi ensimmäisen kahden kuukauden aikana ratkaista omalla vastuullaan 
mitään asioita. Hän voi ainoastaan pitää pöytäkirjaa käräjäoikeuden istunnossa ja alle-
kirjoittaa sellaisia asiakirjoja, joiden antamiseen ei liity ratkaisutoimintaa. Notaari voi 
saada asioiden ratkaisuoikeuden vasta oltuaan virassaan kaksi kuukautta. Tällöin laa-
manni voi määrätä notaarin toimittamaan avioliittoon vihkimisiä sekä ratkaisemaan 
kansliassa hakemus-asioita ja riidattomia asioita, jotka koskevat tietyn määräistä saa-
mista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä. 
 
Virassa neljä kuukautta ollut notaari voi laamannin määräyksestä toimia käräjäoikeuden 
puheenjohtajana yhden tuomarin istunnossa hakemusasiassa sekä sellaisessa rikosasias-
sa, jossa rikoksesta tuomittava ankarin rangaistus on 1 vuosi 6 kuukautta vankeutta, 
mutta josta tuomitaan vain sakkorangaistus sekä sakon muuntorangaistusasiassa. Notaa-
ri voi toimia puheenjohtajana myös kirjallisessa menettelyssä, jossa rangaistukseksi 
voidaan tuomita vain sakkoa. Lisäksi notaari voi toimia puheenjohtajana saamista kos-
kevassa yksinkertaisessa asiassa valmistelussa ja valmistelun yhteydessä pidettävässä 
pää-käsittelyssä. 
 
Oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut henkilö kykenee jo auskultoinnin alussa riskittä 
helpoimpien asioiden ratkaisemiseen. Nykyisistä aikarajoista on seurannut ”tyhjä-
käyntiä” tuomioistuinharjoittelun alussa. Epäkohdaksi on havaittu se, että laamani voi 
määrätä toimistosihteerin virkaa hoitavan oikeustieteen ylioppilaan ratkaisemaan tiettyjä 
asioita, mutta kyseinen henkilöä ei voikaan enää tutkinnon suoritettuaan ja auskultoin-
nin aloittaessaan ratkaista samoja asioita. Kiinteistöasioiden käsittelyn siirryttyä maan-
mittauslaitokseen, on tämä ”tyhjäkäynti” notaarikauden alussa lisääntynyt. 
 
Toisaalta käräjäoikeuksien yksikkökokojen suurentaminen antaa todennäköisesti pa-
remmat mahdollisuudet kehittää myös harjoittelijoiden tehtäviä. 
 
Käräjäoikeuslain esitöiden (HE 252/1992) mukaan määräyksen antaminen notaarille on 
harkinnanvaraista ja pykälässä mainitut ajat vähimmäisaikoja. Käytännössä notaareille 
on poikkeuksetta annettu laamannin toimesta määräys toimia edellä mainituissa asioissa 
kahden ja neljän kuukauden kuluttua tuomio-istuinharjoittelun alkamisesta. 
 
Nykyisten notaarin toimivaltaa koskevien säännösten mukaan laamanni saa määrätä 
notaarin toimimaan käräjäoikeuden puheenjohtajana yksittäisessä saamista koskevassa 
riita-asiassa, jota ei ole laatunsa tai laajuutensa vuoksi pidettävä vaikeana ratkaista. Täs-
tä säännöksestä on ollut se seuraus, että joissain tapauksissa käräjäoikeuden laamanni ja 
holvioikeus ovat arvioineet jutun laadun tai laajuuden eri tavoin, jolloin hovioikeus on 
viran puolesta palauttanut jutun käräjäoikeuteen katsoen, ettei käräjäoikeuden kokoon-
pano ollut tuomionvoipa. Tästä on aiheutunut asian-osaisille asian käsittelyn viivästystä 
ja tarpeettomia kuluja. Tavoitteena pitäisi olla, että tuomioistuimen kokoonpanoa kos-
kevat säännöt eivät olisi tällä tavoin harkinnanvaraisia.  
 
Myöhemmin on tarkoitus laajentaa tuomio-istuinharjoittelua myös hovi- ja hallinto-
oikeuksiin. Näissä tuomioistuimissa ja myös esim. maistraateissa ja kirkon palvelukses-
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sa on notaarin virkanimikkeellä olevia viranhaltijoita, jotka välttämättä eivät ole juriste-
ja. Tämä on omiaan aiheuttamaan sekaannusta virkanimikkeissä. 
 
Määräyksen notaariksi käräjäoikeuteen antaa nykyisin hovioikeus laamannin esitykses-
tä. Käytännössä hovioikeudet ovat aina määränneet tehtävään laamannin esittämän hen-
kilön. Tämän vuoksi nimittämismenettely on koettu tarpeettoman byrokraattiseksi. Sa-
maan aikaan on korostettu tuomioistuinten itsenäisyyttä ja tulosvastuuta. Käytäntö on 
ristiriitainen tuomareiden nimittämisestä annetun lain kanssa, sillä tuon lain nojalla laa-
mannilla on oikeus määrätä määräaikainen käräjätuomari enintään vuodeksi. Tämä oi-
keus on tullut laamannille käräjäoikeuslain säätämisen jälkeen. Tuossa yhteydessä ei 
tarkistettu muutoin laamannin nimitysvaltaa. 
 
 
2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 
 
2.1 Tavoitteet 
 
Tämän esityksen tavoitteena on korjata edellä kuvattujen muutosten ja kokemusten ai-
heuttamia epäkohtia. Tuomioistuinharjoittelijoiden toimivaltuuksien aikaistaminen, sel-
ventäminen ja osittain laajentaminen on nähty nyt perustelluksi. Tuomioistuinharjoitte-
lua suorittavan lakimiehen virkanimikkeeksi ehdotetaan käräjänotaaria. Lisäksi esitetään 
käräjäoikeuslakiin eräitä yksityiskohtia koskevia selvennyksiä mm. käräjänotaarin ja 
määräaikaisen käräjäviskaalin nimittämisestä.  
 
Tavoitteena on aikaistaa toimivaltaa siten, että käräjänotaarilla olisi toimivalta ratkaista 
yksinkertaisimpia asioita heti harjoittelun alettua ja vaikeampiakin asioita jo kahden 
kuukauden kuluttua harjoittelun alkamisesta. Laamannin määräys poistettaisiin eräiden 
asiaryhmien osalta kokonaisuudessaan ja käräjänotaari saisi ratkaisuoikeuden suoraan 
lain nojalla. Sen sijaan laamannille säilytettäisiin oikeus määrätä käräjänotaari toimi-
maan käräjäoikeuden puheenjohtajana tai jäsenenä yksittäisessä vaikeammassa asiassa.  
 
Lähtökohtaisesti tarkoituksena ei ole riita-asioiden osalta laajentaa nykyistä käytäntöä. 
 
Laajennus notaarin toimivaltaan olisi rikosasioiden yhden tuomarin kokoonpanossa kä-
siteltävien asioiden osalta rangaistusmaksimin nostaminen 1 vuoden 6 kuukaudesta kah-
teen vuoteen. Näissä asioissa käräjänotaari voisi tuomita rangaistukseksi edelleen aino-
astaan sakkoa. Tämä muutos yhdenmukaistaisi toimivallan rikosasioissa samanlaiseksi 
riippumatta siitä, ratkaistaanko asia is-tunnossa vai kirjallisessa menettelyssä. Toinen 
muutos olisi käräjänotaarin toimivallan laajentaminen rikesakkoa koskeviin asioihin. 
 
Kaksi kuukautta virassa ollut käräjänotaari tarvitsisi edelleen laamannin määräyksen 
olla yksittäisessä asiassa jäsenenä käräjäoikeuden eri kokoonpanoissa ja toimia puheen-
johtajana rikosasiassa lautamieskokoonpanossa. Nykyisiä sääntöjä ei ole tarkoitus muut-
taa muutoin kuin käräjänotaarin yksin ratkaistavien riita-asioiden osalta. Näiden suhteen 
on tavoitteena säätää toimivalta niin, että käräjänotaari on toimivaltainen, jos laamanni 
on harkinnut asian olevan sellaisen, että käräjänotaari kykenee sen ratkaisemaan. Ylem-
pi tuomioistuin ei voisi enää tällä perusteella katsoa, ettei käräjäoikeus ollut tuomion-
voipa. 
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Edelleen on tavoitteena yhdenmukaistaa laamannin oikeutta määrätä määräaikaisesta 
viranhoitajasta.  Tuomareiden nimittämisestä annetun lain mukaan laamannilla on ny-
kyisin oikeus määrätä määräaikainen käräjätuomari käräjäoikeuteen vuotta lyhyemmäk-
si ajaksi. Tätä oikeutta on tarkoitus laajentaa niin, että laamannilla olisi oikeus määrätä 
määräaikainen käräjänotaari ja käräjäviskaali enintään vuodeksi. Tämä olisi yhdenmu-
kaista määrä-aikaista käräjätuomaria koskevan nimitysoikeuden kanssa. 
 
 
2.2 Keskeiset ehdotukset 
 
Esityksessä ehdotetaan muutoksia käräjä-oikeuslakiin. Notaarin virkanimike muutettai-
siin käräjänotaariksi. Käräjänotaarin nimittäminen ehdotetaan siirrettäväksi käräjäoi-
keuden laamannin tehtäväksi ja käräjänotaarin toimivaltaa ratkaista asioita omalla vas-
tuullaan muutettaisiin osittain. Tarkoituksena on selventää ja laajentaa käräjänotaarien 
toimivaltaa ja muuttaa lainsäädäntöä siten, että käräjänotaari saa toimivallan tiettyihin 
asioihin suoraan lain nojalla heti harjoittelun alussa ja tiettyihin asioihin oltuaan virassa 
kaksi kuukautta. Käräjänotaarin määrääminen käräjäoikeuden puheenjohtajaksi tai jäse-
neksi yksittäisiin vaikeampiin asioihin pidettäisiin edelleen laamannin päätösvallassa.  
 
Heti harjoittelun alettua käräjänotaari saisi ilman eri määräystä toimittaa avioliittoon 
vihkimisiä sekä käsitellä ja ratkaista käräjä-oikeuden kansliassa oikeudenkäymiskaaren 
5 luvun 3 ja 14 §:ssä tarkoitettuja ns. summaarisia asioita ja 8 luvun mukaisia hakemus-
asioita. 
 
Oltuaan virassaan kaksi kuukautta käräjänotaari saisi niin ikään ilman eri määräystä 
toimia käräjäoikeuden puheenjohtajana: 
 

a) yhden tuomarin istunnossa hakemusasiassa; 
 

b) yhden tuomarin istunnossa rikosasiassa, jossa mistään syytteessä tarkoitetusta 
yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä 
ole säädetty muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enin-
tään kaksi vuotta eikä vastaaja ole syytteessä tarkoitetun rikoksen johdosta 
vangittuna tai matkustuskiellossa; tällöin rangaistukseksi ei kuitenkaan voida 
tuomita muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa; 

 
c) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 a luvussa tarkoite-

tussa kirjallisessa menettelyssä, jossa tällöin rangaistukseksi ei kuitenkaan 
voida tuomita muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa; ja 

 
d) yhden tuomarin istunnossa sakon muuntorangaistusasiassa ja rikesakkoa kos-

kevassa asiassa. 
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Laamannin määräyksestä kaksi kuukautta virassa ollut käräjänotaari voisi olla yksittäi-
sessä asiassa;  
 

1) käräjäoikeuden puheenjohtajana riita-asiassa, joka koskee asuinhuoneiston 
vuokrausta, tai jossa riidan kohteena oleva raha-määrä taikka omaisuuden tai 
etuuden arvo on enintään 20 000 euroa, 

 
2) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n 2 momentissa ja 2 §:ssä tarkoite-

tussa kokoonpanossa; 
 

3) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa; 
 

4) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 1 §:ssä ja oikeudenkäynnistä rikosasi-
oissa annetun lain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa ja 

 
5) toimia puheenjohtajana oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n 1 momentissa tar-

koitetussa kokoonpanossa rikosasiassa, jossa mistään syytteessä tarkoitetusta 
yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole 
säädetty muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään 
kaksi vuotta eikä vastaaja ole syytteessä tarkoitetun rikoksen johdosta vangittu-
na tai matkustuskiellossa.  

 
Sisällöllisinä muutoksina nykyiseen sääntelyyn olisi se, että osa toimivallasta johtuisi 
suoraan laista ja laamannin määräys olisi tarpeen vain yksittäisten asioiden kohdalta. 
Käräjänotaarin toimivaltaa toimia puheenjohtajan rikosasioissa yhden tuomarin ko-
koonpanossa laajennettaisiin niin, että käsiteltävästä rikoksesta lain mukaan tuleva 
enimmäisrangaistus nousisi nykyisestä yhdestä vuodesta kuudesta kuukaudesta kahteen 
vuoteen. Selvennyksenä nykyiseen sääntelyyn olisi myös se, että käräjänotaarilla olisi 
oikeus käsitellä rikesakkoa koskevat asiat. Lisäksi käräjänotaarin oikeus toimia yksin 
puheen-johtajana riitaisessa riita-asiassa säädeltäisiin kokonaan uudelleen. Muilta osin 
ei esitetä muutoksia nykyisiin notaarin toimivaltaa koskeviin säännöksiin. 
 
 
3 Esityksen vaikutukset 
 
3.1 Taloudelliset vaikutukset 
 
Notaareille nykyisin maksettavan istunto-lisän maksamisen edellytykset aikaistuvat, 
jolloin mainittua lisää maksettaisiin yhteensä noin 40 000 euroa nykyistä enemmän. 
 
 
3.2 Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 
 
Esitetyillä muutoksilla aikaistettaisiin ja selkeytettäisiin käräjänotaareiden toimivaltaa 
koskevia säännöksiä. Tästä seuraa käräjänotaareiden työpanoksen joustava ja tehokas 
käyttö käräjäoikeuksissa ja mahdollisuus organisoida käräjäoikeuden sisäistä toimintaa 
tehokkaammaksi ja jakaa juttuja niiden laadun ja laajuuden perusteella tarkoituksenmu-
kaisesti. Muutoksilla ei sellaisenaan ole henkilöstövaikutuksia.  
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3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 
 
Toimivaltasäännösten laajennukset saattavat jossain määrin lisätä käräjänotaareiden 
ratkaisemien riita-asioiden määrää. Nykyisten säännösten mukaisesti tuomareiden rat-
kaistavaksi kuuluu joukko sellaisia asioita, jotka laatunsa ja laajuutensa puolesta sopisi-
vat hyvin käräjänotaarin ratkaistavaksi. Ainakin osa tällaisista asioista voidaan ehdotet-
tujen säännösten mukaan siirtää käräjänotaarin ratkaistavaksi. Tämä edesauttaa tehok-
kaan ratkaisutoiminnan järjestämistä, eikä siitä aiheudu oikeusturvan heikentymisen 
vaaraa. Samalla käräjänotaarit saavat tärkeää kokemusta tuomarin tehtävistä. 
 
Rikosasioita koskeva toimivallan laajennus tuo joukon uusia rikoksia käräjänotaarin 
ratkaistavaksi istunnossa. Tällaisia ovat esimerkiksi pahoinpitely, kuolemantuottamus, 
törkeä vammantuottamus, laiton uhkaus ja ampuma-aserikos. Ehdotettu muutos merkit-
see kuitenkin vain toimivaltasäännösten yhden-mukaistamista samanlaiseksi riippumat-
ta sii-tä ratkaistaanko asia istunnossa vai kirjallisessa menettelyssä. Molemmissa tapa-
uksissa käräjänotaari saa tuomita rangaistukseksi edelleenkin vain sakkoa. 
 
 
4 Asian valmistelu  
 
4.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 
 
Tämä esitys on valmisteltu oikeusministeriön asettamassa työryhmässä. Työryhmä val-
misteli ehdotusta yhteensä kuudessa kokouksessa. Työryhmä ei kuullut tässä vaiheessa 
asiantuntijoita. 
 
Tämä työryhmä asetettiin jatkamaan 19.3.2009 mietintönsä (OMTR 2009:5) jättäneen 
työryhmän työtä edellä mainitusta mietinnöstä annetun lausuntopalautteen pohjalta. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa työryhmän tehtävänä oli valmistella tämä ehdotus käräjäoike-
uksissa tuomioistuinharjoittelua suorittavien notaarien toimivallan aikaistamisesta ja 
laajentamisesta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 
 
1 Lakiehdotusten perustelut 
 
1.1 Käräjäoikeuslaki 
 
3 a §. Pykälän toisen momentin mukaan käräjäviskaalin on oltava oikeustieteen kandi-
daatin tutkinnon suorittanut henkilö. Nykyisin oikeustieteellisen ylemmän loppututkin-
non nimike on oikeustieteen maisterin tutkinto. Voimassa olevassa laissa oleva määrit-
tely ei siis vastaa nykyisen tutkinnon nimeä. Sen vuoksi ehdotetaan kyseisestä lainkoh-
taa muutettavaksi niin, että käräjäviskaalilta vaadittava tutkinto kattaisi nämä molemmat 
tutkintonimikkeet. Tässä yhteydessä ei vielä oteta kantaa tulevaisuudessa mahdollisesti 
toteutettavan yliopistollisten tutkintojen uudistuksen aiheuttamiin muutoksiin tuomarin 
virkaan edellytettävän tutkinnon sisällöstä. 
 
Lainkohdan kolmannen momentin mukaan käräjäviskaalin nimittää hovioikeus. Tätä on 
käytännössä tulkittu eri tavoin, kun on ollut kyse määräaikaisen käräjäviskaalin nimit-
tämisestä. Ainakin osa hovioikeuksista on tulkinnut säännöstä niin, että hovioikeus ni-
mittää myös määräaikaisen käräjäviskaalin. Tämä tulkintaepäselvyys on tarkoitus pois-
taa ja antaa laamannille mahdollisuus nimittää määräaikainen käräjäviskaali enintään 
vuodeksi. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 18 §:n 2 momentin 2) kohdan nojal-
la laamannilla on oikeus nimittää vuotta lyhyemmäksi ajaksi tuomari tai maaoikeusinsi-
nööri käräjäoikeuteen. Tätä säännöstä on toisessa yhteydessä ehdotettu muutettavaksi 
niin, että laamannin nimitysoikeus laajenisi niin, että hän voisi nimittää määräaikaisen 
tuomarin enintään vuodeksi. Kun laamannilla on jo nyt oikeus määräaikaisen käräjä-
tuomarin nimittämiseen, olisi yhdenmukaista ja loogista, että hänellä olisi oikeus nimit-
tää myös käräjäviskaali samaksi ajaksi. 
 
Kun tässä esityksessä myöhemmin esitetään myös vuoden mittaiseksi määräajaksi nimi-
tettävän käräjänotaarin nimittämisen siirtämistä laamannille, olisi yhdenmukaista, että 
laamannilla olisi oikeus määrätä määrä-aikainen käräjäviskaali samaksi ajaksi. Vakinai-
sen tai vuotta pidemmäksi ajaksi nimitettävän käräjäviskaalin nimittämisestä päättäisi 
edelleen hovioikeus. 
 
3 b §. Lainkohta koskee käräjäviskaalin toimivaltaa, joka on sidottu käräjänotaarin toi-
mivaltaa. Tätä periaatetta ei ole tarkoitus muuttaa. Myöhemmin tässä esityksessä esite-
tään käräjänotaarin toimivallan määrittämistä niin, että osa toimivallasta perustuu suo-
raan lakiin ja osa laamannin määräykseen. Tämä muutos on silloin tarpeen tehdä myös 
käräjä-viskaalin toimivaltaa koskevaan säännökseen.  
 
4 §. Tarkoitus on myöhemmin esittää tuomioistuinharjoittelun laajentamista myös hovi- 
ja hallinto-oikeuksiin, joissa jo nyt on notaarin nimikkeellä toimivia virkamiehiä. Heiltä 
ei välttämättä vaadita oikeustieteellistä tutkintoa ja heidän tehtävänsä ovat osin muuta 
kuin tuomioistuinharjoittelijan tehtäviksi suunniteltuja töitä. Notaarin nimikkeellä ole-
via virkamiehiä on myös maistraateissa ja kirkon palveluksessa. Näistä seikoista johtuen 
on perusteltua väärinkäsitysten välttämiseksi muuttaa tuomioistuinharjoittelua suoritta-
van henkilön virkanimike käräjänotaariksi. 
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Käräjänotaarilta edellytettävää oikeustieteellinen tutkinto on syytä määrittää samalla 
tavoin kuin 3 a §:ssä ehdotetaan käräjäviskaalilta. Tuomarin valan tai sitä vastaavan 
vakuutuksen antaminen ehdotetaan säilytettäväksi hovioikeudella. Tämä vakiintunee-
seen perinteeseen ja valan tai vakuutuksen antamiseen liittyvän eettisen velvoittavuuden 
merkitykseen nähden nykyinen käytäntö on syytä säilyttää. 
 
Lainkohdan toiseen momentin ehdotetaan lisättäväksi käräjänotaarin henkilökohtaisia 
ominaisuuksia koskeva määrittely. Pyrkimyksenä on saada käräjänotaarin tehtäviin sel-
laisia henkilöitä, jotka täyttävät lainkäyttö-tehtävissä tarvittavat henkilökohtaiset omi-
naisuudet, kuten esim. harkitsevaisuus, oikeamielisyys ja uskottavuus ja joilla on sovel-
tuvuus oikeudelliseen ratkaisutoimintaan. Näillä tarkoitetaan hakijan opintomenestyk-
sen ja mahdollisten jatko-opintojen perusteella saavutettua oikeudellista osaamista, pro-
sessi- ja aineellisoikeudellista asiantuntemusta sekä kykyä tunnistaa, analysoida ja rat-
kaista oikeudellisia ongelmia. Lisäksi hakijan aikaisemman työkokemuksen ja siihen 
rinnastettavan muun kokemuksen perusteella tulisi arvioida hänen soveltuvuuttaan oi-
keuslaitoksen lainkäyttötehtäviin. Hakijan motivaatiota työskennellä jatkossa oikeuslai-
toksen palveluksessa voitaisiin valintatilanteessa myös selvittää. Tuomioistuinharjoitte-
lun eräänä tavoitteenahan on kasvattaa juristeja oikeuslaitoksen erilaisiin lakimiestehtä-
viin.  
 
4 a §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi vain teknisluonteinen korjaus tuomioistuinharjoit-
telua käräjäoikeudessa suorittavan notaarin virkanimikkeeseen. 
 
14 §. Myös tähän lainkohtaan ehdotetut muutokset ovat teknisluontoisia johtuen oikeus-
tieteellisen tutkinnon nimikkeen ja notaarin virkanimikkeen muutoksesta. 
 
15 §. Pykälään tehtäisiin teknisluonteinen korjaus tuomioistuinharjoittelua käräjäoikeu-
dessa suorittavan notaarin virkanimikkeeseen ja siirrettäisiin käräjänotaarin nimitysoi-
keus hovioikeudelta käräjäoikeuden laamannille. Tämä on perustelua samoista syistä 
kuin mitä edellä on esitetty määräaikaisen käräjäviskaalin nimittämisen osalta. Lisäksi 
käytännössä on todettu, että poikkeuksetta hovioikeudet ovat nimittäneet notaariksi 
laamannin ehdottaman henkilön, jolloin notaarin nimittämismenettely on koettu muo-
dollisuudeksi ja nimittäminen on aiheuttanut hovioikeudelle vain lisätyötä. 
 
16 §. Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin teknisluonteinen korjaus tuomioistuinharjoittelua 
käräjäoikeudessa suorittavan notaarin virkanimikkeeseen. 
 
17 §. Ehdotuksessa on tarkoitus selventää ja osin laajentaa nykyisiä säännöksiä. Lähtö-
kohtana on, että käräjänotaari voisi heti harjoittelunsa alusta alkaen toimittaa avioliit-
toon vihkimisiä sekä ratkaista itsenäisesti yksin-kertaisia, selviä ja riidattomia asioita 
suoraan lain nojalla ilman laamannin määräystä. Nykyisessä laissa olevan kahden kuu-
kauden raja on koettu epäloogiseksi siinä suhteessa, että laamani voi määrätä kanslia-
henkilökuntaan kuuluvan ratkaisemaan omalla vastuulla tiettyjä asioita, mutta vastaavaa 
mahdollisuutta ei ole, jos samoja asioita käsittelisi oikeustieteellisen loppututkinnon 
suorittanut notaari. Lisäksi käytännössä on havaittu, että nykyinen kahden kuukauden 
aikaraja aiheuttaa terhottomuutta ja epätarkoituksenmukaisuutta työjaossa. Ensimmäiset 
kaksi kuukautta notaarikaudesta on koettu jossain määrin aiheuttavan tyhjäkäyntiä. Tä-
mä korostuu, kun kiinteistöasiat on siirretty maanmittauslaitokseen. 
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Käräjänotaarin toimivaltaan harjoittelukauden alussa kuuluvat yksinkertaiset ja selvät 
asiat ovat yleensä massaluontoisia summaarisia asioita tai hakemusasioita, jotka kärä-
jänotaari koulutuksensa perusteella kykenee ratkaisemaan ilman, että mitenkään etukä-
teen selvitettäisiin niiden sisältöä tai vaikeutta. Tämän vuoksi on tarpeetonta, että näitä 
asioita varten annettaisiin käräjänotaarille eri määräys. Joustavaa ja tarkoituksenmukais-
ta on, että toimivalta tulisi suoraan lain säännöksestä. Tästä huolimatta laamanni tai kä-
räjänotaarien ohjaajana toimiva käräjätuomari voi harkitessaan ottaa käräjänotaarille 
jaetun tutun käsiteltäväkseen tai jakaa sen kokeneemmalle käräjänotaarille tai tuomaril-
le. 
 
Esityksessä on rajattu edelleenkin käräjänotaarin toimivaltaa rikosasioiden ja vaikeim-
pien riita- ja hakemusasioiden käsittelemisessä siten, että käräjänotaari on toimi-
valtainen ratkaisemaan näitä asioita oltuaan virassaan kaksi kuukautta nykyisen neljän 
kuukauden sijasta. Tähän on samat perusteet kuin edellä on esitetty heti harjoittelun 
alusta saatavan kelpoisuuden osalta. 
 
Ehdotuksessa esitetään sen sijaan säilytettäväksi se nykyinen sääntely, että laamanni 
määrää käräjänotaarin ratkaisemaan yksittäisen riita-asian, toimimaan puheenjohtajana 
lautamieskokoonpanossa tai jäsenenä vahvennetussa kokoonpanossa. Tällöin laamannil-
la on mahdollisuus harkita sitä, onko asia sen laatuinen, että käräjänotaari kykenee toi-
mimaan siinä tuomarina. 
 
Lainkohdan 1 momentissa selostetaan ne asiat, jotka käräjänotaari voisi käsitellä ja rat-
kaista ilman eri määräystä. Momentin 1) kohdan mukaan hän voisi heti harjoittelun 
alusta alkaen toimittaa avioliittoon vihkimisiä sekä käsitellä ja ratkaista käräjäoikeuden 
kansliassa oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 ja 14 §:ssä tarkoitettuja ns. summaarisia 
asioita ja 8 luvussa tarkoitettuja hakemusasioita. Kun toimivaltaa rajoitetaan ainoastaan 
kansliassa käsiteltäviin asioihin, ovat tässä tarkoitetut asiat luonteeltaan ja sisällöltään 
yleensä sellaisia, että ne soveltuvat käräjänotaarin ratkaistavaksi, eikä niihin liity vaikei-
ta riitaisia kysymyksiä. 
 
Ensimmäisen momentin toisen kohdan mukaan käräjänotaari voisi toimia ilman eri 
määräystä käräjäoikeuden puheenjohtajana oltuaan virassa kaksi kuukautta. Tällöin hän 
voisi 2 a) kohdan mukaan käsitellä ja ratkaista riitaisia hakemusasioita istunnossa. 
Luonnollisesti laamanni voi rajoittaa tätä oikeutta esim.  lasten huoltoa ja tapaamisoike-
utta koskevissa riitaisissa asioissa, joita nykyisinkin käsittelevät pääosin vakinaiset 
tuomarit. Ehdotettu lainkohta ei aiheuttaisi muutosta nykyiseen käytäntöön.  
 
Käräjänotaarin toimivaltaa rikosasioissa ehdotetaan muutettavaksi niin, että 2 b) kohdan 
mukaan hän voisi käsitellä yhden tuomarin istunnossa rikosasian, jossa mistään syyt-
teessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa 
tehtynä ole säädetty muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enin-
tään kaksi vuotta. Nykyisen lain mukaan enimmäisrangaistus notaarin käsittelemässä 
asiassa on yksi vuosi kuusi kuukautta. Pää-asiallisin peruste esitettyyn muutokseen on 
se, että tällöin käsiteltävänä olevasta rikoksesta tuomittava enimmäisrangaistus olisi 
sama kuin jo nykyisen lain mukaan notaarin käsitellessä rikosasioita oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa ns. kirjallisessa menettelyssä. Tätä 
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kirjallisen menettely toimivaltaa koskevaa säännöstä ei 2 c) kohdan mukaisesti ole tar-
koitus muuttaa. 
 
Ehdotettu muutos merkitsisi käräjänotaarin toimivallan laajentamista joidenkin rikosten 
osalta. Tällaisia ovat esimerkiksi pahoinpitely, kuolemantuottamus, törkeä vammantuot-
tamus, laiton uhkaus ja ampuma-aserikos. Pääosin kyse on rikoksista, jotka ovat suh-
teellisen tavanomaisia ja joissa on pitkälti vakiintunut rangaistuskäytäntö. Käräjänotaa-
rin toimivaltaa rajoittaa se, että hän voi näistäkin rikoksista tuomita yhden tuomarin 
kokoonpanossa rangaistukseksi ainoastaan sakkoa. Samoin säilyisi se edellytys, että 
käräjänotaari ei voisi käsitellä tässä tarkoitettua rikosasiaa, jos vastaaja on rikoksen joh-
dosta vangittuna tai matkustuskiellossa. 
 
Edelleen 2 d) kohdassa esitetään säilytettäväksi notaarilla jo nyt oleva oikeus käsitellä 
sakon muuntorangaistusasioita. Sen sijaan nyt esitetään selvennettäväksi se tulkinnanva-
rainen tilanne, onko käräjänotaarilla oikeus käsitellä rikesakkoasiaa. Ehdotuksen mu-
kaan käräjänotaarille annettaisiin tähän mahdollisuus. Rikesakkoasioissa on kyse tässä 
käsitellyn lainkohdan mukaisia rikosasioita lievemmistä teoista, joista seurauksena on 
kaavamainen rahamääräinen rikesakko. Vastaajan oikeusturvan ei vaarannu, vaikka 
asian ratkaisee lopullisesti käräjäoikeudessa oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut kä-
räjänotaari. Samanaikaisesti on vireillä koko rikesakkojärjestelmän uusiminen Hallituk-
sen esityksen HE 94/2009 mukaisesti. Käräjänotaarin toimivaltaa koskeva kysymys on 
tarkistettava, jos tuo esitys johtaa lainsäädäntötoimiin. 
 
Lainkohdan toinen momentti koskisi niitä yksittäisiä asioita, joita laamani voi määrätä 
kaksi kuukautta olleen käräjänotaarin käsittelemään. Asiallinen muutos ehdotetaan teh-
täväksi vain käräjänotaarin toimivaltaan käsitellä yksin puheenjohtajana riitaista riita-
asiaa. Muilta osin eli käräjänotaarin mahdollisuutta toimia jäsenenä käräjäoikeuden 
vahvennetussa kokoonpanossa tai puheenjohtajana ns. lautamieskokoonpanossa ri-
kosasiassa, ei ehdoteta muutettavaksi muuta kuin niin, että toimivalta näihinkin ko-
koonpanoihin tulee jo käräjänotaarin oltua virassaan kaksi kuukautta. 
 
Ehdotuksessa on pyritty poistamaan se nykyinen epäkohta, että notaarin toimivalta voi 
olla ylemmässä tuomioistuimessa harkinnan-varainen riippuen siitä katsooko se asian 
olleen laadultaan ja laajuudeltaan niin vaikea, ettei notaaria olisi voitu määrätä sitä kä-
sittelemään. Tästä on aiheutunut yllätyksellisiä jutun palauttamisia käräjäoikeuteen, 
asian käsittelyn viivästymistä ja tarpeettomia oikeudenkäyntikuluja. Lähtökohtana on 
ollut, että tuomioistuimen toimivalta voitaisiin määritellä niin, että se perustuisi vain 
muodollisiin, havaittavissa oleviin seikkoihin, eikä harkinnanvaraiseen arviointiin. Nyt 
ehdotetulla säätelyllä pyritään siihen, että laamannin määrättyä käräjänotaarin ratkaise-
maan riita-asian, on käräjäoikeus toimivaltainen, ellei muuta toimivaltaa rajoittavaa 
muodollista syytä ole. Näin ollen vältyttäisiin yllätyksellisiltä juttujen palautuksilta har-
kinnanvaraisin perustein. 
 
Ehdotuksen lähtökohtana on edelleen, että käräjänotaari määrätään käsittelemään vain 
sellaisia riita-asioita, jotka laatunsa ja laajuutensa puolesta sopivat notaarin ratkaistavik-
si. Laamanni on velvollinen selvittämään tämän antaessaan käräjänotaarille määräyksen. 
Tämän vuoksi on perusteltua myös säilyttää nykyinen käytäntö siitä, että määräys anne-
taan erikseen kuhunkin yksittäiseen asiaan. 
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Ehdotusta pohdittaessa on ollut esillä mahdollisuus jättää laamannille vapaa harkinta-
valta siitä, mitä juttuja hän määrää käräjänotaarin ratkaistavaksi. Tätä puoltaisi se, että 
näin mahdollistettaisiin mahdollisimman joustava ja tarkoituksenmukainen työnjako 
käräjäoikeuden sisällä ja laamanni pystyy parhaiten selvittämään jutun sisällön ja har-
kitsemaan sen, sopiiko se käräjänotaarin ratkaistavaksi. Toisaalta on kuitenkin kyse 
tuomiovallan käyttämisestä, jonka kuuluisi olla ensisijaisesti vakinaisessa tuomarinvi-
rassa olevien tuomareiden tehtävä. Tästä periaatteesta poikkeaminen tulisi olla rajallista 
ja perusteltua. Yleisesti on hyväksytty, että käräjänotaarin asemassa ilman vakinaista 
tuomarinvirkaa olevat, tuomioistuimissa työskentelevät lakimiehet saavat käyttää tuo-
mio-valtaa rajatuissa, tarkoin määritellyissä yksinkertaisissa asioissa. Näillä perustein 
on päädytty esittämään, että laamannin mahdollisuutta määrätä käräjänotaari käsittele-
mään riitaista riita-asiaa, rajoitettaisiin laissa määritellyin, selvin kriteerein. 
 
Lähtökohtana on ollut säilyttää nykyinen käytäntö siitä, mitä juttuja notaarit ratkaisevat. 
Toisaalta on perustelua pyrkiä säätämään asiasta niin, että käräjänotaarin ratkaistavaksi 
voitaisiin määrätä menettelytavasta riippumatta kaikki sellaiset asiat, jotka soveltuvat 
käräjänotaareiden käsiteltäviksi. Tämä mahdollistaisi joustavan ja tarkoituksenmukaisen 
työnjaon käräjäoikeudessa. Käräjänotaarin käsiteltäväksi tulevien asioiden tulisi olla 
tavanomaisia, selviä ja sellaisia, joihin ei yleensä liity vaikeita näyttö- tai oikeuskysy-
myksiä. Käräjänotaarin toimivaltaa on pyritty määrittelemään niin, että laissa lueteltai-
siin ne asiat tai asiaryhmät, jotka voisivat kuulua käräjänotaarin toimivaltaan. Erääksi 
esimerkiksi tällaisista asiaryhmistä voidaan ottaa asuinhuoneiston vuokrausta koskevat 
asiat. Niissä riidan kohteena oleva rahamäärä ei yleensä ole kovin korkea ja asiat ovat 
selvä-piirteisiä. Tämän vuoksi juuri asuinhuoneiston vuokrausta koskevat asiat sopivat 
yleensä hyvin käräjänotaareiden ratkaistaviksi. Muunlaisen asianimikkeen tai asiaryh-
män perusteella tapahtuva määrittely laissa on monimutkaisempaa ja saattaa johtaa tul-
kinnanvaraisuuksiin, jolloin vaarana on, että käräjänotaarin toimivaltaan saattaisi tulla 
liian vaikeita juttuja. 
 
Toiseksi käräjänotaarin toimivaltaa on pyritty määrittämään riidan kohdetta kuvaamalla. 
Tällöin on yksinkertaisina ja selvintä, että määrittää se riidan kohteena olevan rahamää-
rän taikka omaisuuden tai etuuden arvon perusteella. Tämä määräytyisi kanteessa esite-
tyn vaatimuksen mukaan. Eduskunnan jo hyväksymässä hallituksen esityksessä HE 
105/2009 vp, koskien muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen, on jatkokäsitte-
lyluvan edellytyksenä 10 000 euron häviöarvo. Nyt käsiteltävä raja-arvo voisi yhden-
mukaisuuden perusteella olla sama. Jatkovalitusluvan edellytyksenä oleva summa on 
kuitenkin häviöarvo eli vaatimuksen ja käräjäoikeuden tuomitseman määrän erotus. 
Käräjänotaarin toimivaltaa säädettäessä kyseeseen voi tulla vain kantajan vaatimuksen 
määrä, jolloin raja-arvo voi olla korkeampi. 
 
Käytännön kokemuksesta tiedetään, että vaatimuksen määrä ei suoraan osoita jutun laa-
tua ja laajuutta. Vaatimuksen ollessa yli 10 000 euroa, juttu voi edelleen olla sellainen, 
että se hyvin sopii käräjänotaarin ratkaistavaksi. Arvon määrääminen nyt suhteellisen 
korkeaksi on omiaan estämään sen, että sitä pitäisi heti rahanarvon muutoksen myötä 
ryhtyä lainsäädäntöteitse korottamaan. Lisäksi on huomattava, että rikosasiassa kärä-
jänotaarin toimivaltaa ei ole nykyisenkään lainsäädännön mukaan rajoitettu vahingon-
korvauksen osalta. Käräjänotaari saa edelleenkin ratkaista rikosasian yhteydessä ehdote-
tun raja-arvon ylittävän vahingonkorvaus-vaatimuksen tai menettämisseuraamuksen.  

26



Toisen momentin 1) kohdassa ehdotetaan siis käräjänotaarin riita-asioita koskevan toi-
mivallan kokonaan uudelleen määrittelyä. Ehdotuksen mukaan laamanni voisi määrätä 
kaksi kuukautta virassaan olleen käräjänotaarin käsittelemän ja ratkaisemaan yksin pu-
heenjohtajana riita-asian, joka koskee asuin-huoneiston vuokrausta tai asiaa, jossa riidan 
kohteena oleva rahamäärä taikka omaisuuden tai etuuden arvo on enintään 20 000 eu-
roa. Käräjänotaari voisi siis käsitellä ja ratkaista kaikki asuinhuoneiston vuokraukseen 
liittyvät riita-asiat, riippumatta siitä, onko asiassa kyse esimerkiksi maksamattomista 
vuokrista, vuokrasuhteen päättämisestä, häädöstä tai vahingonkorvauksesta. Näissä asi-
oissa riidan kohde harvoin ylittää 20 000 euron määrää, joten on tarkoituksenmukaista 
säätää huoneenvuokrasuhdetta koskeva toimivalta niin, että tällaisissa asioissa lainkoh-
taan ehdotettu intressiraja ei sovellu.  
 
Toisen toimivallan määräytymisen rajana ehdotetaan, että käräjänotaari voisi käsitellä 
sellaisia riita-asioita, joissa riidan kohteena oleva rahamäärä taikka omaisuuden tai 
etuuden arvo on kanteessa määritelty, eikä se ylitä pääomaltaan 20 000:ta euroa. Kärä-
jänotaaria ei siis saisi määrätä käsittelemään asiaa, jossa riidan kohde ei ole rahassa 
määriteltävissä. Jos kanteessa riidan kohteena olevan omaisuuden arvoa ei ole määritel-
ty, sitä ei ryhdyttäisi käräjäoikeudessa arvioimaan.  Raja-arvoa laskettaessa ei oteta 
huomioon korkoa, oikeudenkäyntikuluja tai muita liitännäisvaatimuksia. Jos jutussa on 
useita eri vaatimuksia, niiden yhteissumma ei saa ylittää mainittua määrää. Vastakanne 
ei saa myöskään ylittää mainittua raja-arvoa, mutta näissä tilanteissa kanteiden yhteis-
määrää ei lasketa. 
 
Tässä ehdotettu sääntely merkitsisi sitä, että nykyinen käräjäoikeuslain 17 §:n 3 mo-
mentti tulisi tarpeettomana kumota. Laamanni on edelleenkin koko järjestelmästä johtu-
en velvollinen huolehtimaan siitä, että käräjänotaarin ratkaistavaksi annetaan vain sel-
laisia asioita, joista hänen taitonsa ja kokemuksensa perusteella selviää. Tällöin voidaan 
ottaa huomioon käräjänotaareiden yksilölliset kyvyt ja taidot ja antaa tehtäviä tämä 
huomioiden.  
 
19 §. Lainkohdan 2 momenttiin ehdotetaan notaarin nimikkeen muutoksesta johtuva 
teknisluotoinen lisäys. Samalla esitetään, että tässä yhteydessä poistetaan 1 momentin 3) 
ja 5) kohdat, koska käräjäoikeudet eivät enää holhouslain muutosten jälkeen kirjaa hol-
houksia eivätkä avioliittolain muutosten johdosta rekisteröi avioehtosopimuksia. 
 
20 §. Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin teknisluonteinen korjaus tuomioistuinharjoittelua 
käräjäoikeudessa suorittavan notaarin virkanimikkeeseen. 
 
21 §. Ensimmäiseen momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 4) kohta, jonka mukaan 
tuomioistuinharjoittelusta voidaan säätää asetuksella. Silloin nykyinen 4) kohta siirtyisi 
5) kohdaksi ja nykyinen 5) kohta vastaavasti 6) kohdaksi. Ehdotuksen perusteena on 
ajatus siitä, että auskultointia myöhemmin laajennettaisiin hovi- ja hallinto-oikeuksiin. 
Silloin saattaa olla yhtenäisten toiminta- ja menettelytapojen turvaamiseksi tarpeen an-
taa kaikkia tuomioistuimia koskevia määräyksiä tuomio-istuinharjoittelusta, kuten esim. 
harjoittelijoiden valinnasta, koulutuksesta jne. 
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1.2 Avioliittolaki 
 
17 a §. Pykälän 1 momentin 2 kohtaan tehtäisiin teknisluonteinen korjaus tuomioistuin-
harjoittelua käräjäoikeudessa suorittavan notaarin virkanimekkeen ja lakiviittauksen 
muutoksesta johtuen. 
 
 
1.3 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
 
Lain 5 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan; jollei asiaa 6 §:ssä säädetyllä tavalla heti jätetä 
tutkimatta, tuomioistuimen on viipymättä annettava haaste. Lainkohtaa koskevan halli-
tuksen esityksen mukaan haasteen antaa käräjäoikeuden puheenjohtaja eli vakinaisen 
tuomarin toimiessa puheenjohtajana hän myös antaa haasteen. Käräjäoikeuksien yksik-
kökoon kasvaessa varsinkin usein esiintyvien, tavanomaisten rikosasioiden määrät tuo-
mioistuinta kohti ovat lisääntyneet. Rikosasioiden joustavan käsittelyn järjestämiseksi ja 
työmenetelmien ja työnkulkujen yksinkertaistamiseksi tulisi olla mahdollista, että myös 
käräjänotaari voisi antaa haasteen rikosasiassa silloinkin, kun käräjäoikeuden puheen-
johtajana on vakinainen tuomari. 
 
 
2. Voimaantulo 
 
Ehdotetut lain muutokset voivat astua voi-maan heti, kun ne on vahvistettu. Kärä-
jänotaarin nimike koskisi kaikkia lain voi-maan tullessa käräjäoikeuksissa olevia notaa-
reita. Toimivaltaa koskevia uusia säännöksiä voitaisiin soveltaa heti kaikkiin lain voi-
maan tullessa vireillä oleviin asioihin ja silloin virassa oleviin notaareihin.  
 
 
3. Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 
 
Perustuslain 102 §:n mukaan muiden kuin vakinaisten tuomareiden nimittämisestä ja 
lain 103 §:n mukaan tuomareiden virkasuhteen perusteista säädetään lailla. Tuomiois-
tuinharjoittelija ei perustuslain tarkoittamalla tavalla ole vakinaisessa tuomarintehtäväs-
sä, mutta toimii lainkäyttötehtävissä. Ehdotetulla sääntelyllä toteutettaisiin perustuslais-
sa asetetut vaatimukset julkista valtaa käyttävää virkaa koskevalle sääntelylle laissa. 
Ehdotetut käräjänotaarin toimivallan laajennukset eivät merkitse sitä, että aikaisemmin 
hyväksytyt edellytykset tuomiovallan antamisesta henkilöille, jotka eivät ole vakinaises-
sa tuomarinvirassa, olisivat muuttuneet. Edellä esitetyllä perusteilla lakiehdotukset voi-
daan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 
käräjäoikeuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan käräjäoikeuslain (581/1993) 3 a §:n 2 ja 3 momentti, 3 b, 4, 4 a, 14, 15, 16, 17, 

19 §:n 2 momentti, 20 §:n 2 momentti ja 21 §:n 1 momentti sellaisena kuin ne ovat 3 a ja 3 b § 
laissa 1326/1994, 4 a § laissa 1204/2003, 17 § laissa 813/2008, 20 §:n 2 momentti laissa 
960/2000 ja 21 §:n 1 momentti laissa 629/2005 seuraavasti: 
 

3 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Käräjäviskaalin on oltava ylemmän oikeus-
tieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanut 
henkilö, jolla on kokemusta tuomarin tehtä-
vän hoitamisesta. 

Hovioikeus nimittää käräjäviskaalin. Laa-
manni voi nimittää määräaikaisen käräjävis-
kaalin enintään vuodeksi. 
 

3 b § 
Käräjäviskaali voi ilman eri määräystä suo-

rittaa kaikkia niitä tehtäviä, joita käräjänotaa-
ri on tämän lain nojalla tai laamannin määrä-
yksestä toimivaltainen suorittamaan. 
 

4 § 
Käräjäoikeudessa voi olla lisäksi kärä-

jänotaareita. 
Käräjänotaariksi voidaan nimittää ylemmän 

oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suo-
rittanut ja tuomarin valan tai vastaavan va-
kuutuksen antanut henkilö, jolla on lainkäyt-
tötehtävissä tarvittavat henkilökohtaiset omi-
naisuudet sekä soveltuvuus oikeudelliseen 
ratkaisutoimintaan. 
 

4 a § 
Käräjäviskaaliksi voidaan nimittää 3 a §:n 

2 momentissa ja käräjänotaariksi 4 §:n 2 
momentissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset 
täyttävä henkilö, jolla on käräjäoikeuden 
tuomiopiirin väestön enemmistön kielen 
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito se-
kä: 
 

1) yksikielisessä käräjäoikeudessa toisen 
kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyy-
dyttävä suullinen taito; sekä 

2) kaksikielisessä käräjäoikeudessa toisen 
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen tai-
to. 

Ahvenanmaan käräjäoikeuden käräjänotaa-
rien kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaati-
muksista säädetään Ahvenanmaan itsehallin-
tolain (1144/1991) nojalla valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

14 § 
Ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulu-

tutkinnon suorittaneelle voidaan järjestää 
mahdollisuus tuomioistuinharjoitteluun kärä-
jäoikeudessa siten, että hän toimii kärä-
jänotaarina määräajan. 
 

15 § 
Määräyksen käräjänotaariksi antaa laaman-

ni. 
 

16 § 
Käräjänotaarin tehtävät tulee järjestää siten, 

että hän perehtyy käräjäoikeuden toimintaan 
ja saa kokemusta tuomarintehtävistä.  
 

17 § 
Käräjänotaari saa ilman eri määräystä: 
1) toimittaa avioliittoon vihkimisiä sekä 

käsitellä ja ratkaista käräjäoikeuden kanslias-
sa oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 ja 
14 §:ssä tarkoitettuja asioita ja 8 luvun mu-
kaisia hakemusasioita; ja 
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2) oltuaan virassa kaksi kuukautta toimia 

käräjäoikeuden puheenjohtajana: 
a) yhden tuomarin istunnossa hakemusasi-

assa; 
b) yhden tuomarin istunnossa rikosasiassa, 

jossa mistään syytteessä tarkoitetusta yksit-
täisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen 
seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty 
muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sak-
ko tai vankeutta enintään kaksi vuotta eikä 
vastaaja ole syytteessä tarkoitetun rikoksen 
johdosta vangittuna tai matkustuskiellossa; 
tällöin rangaistukseksi ei kuitenkaan voida 
tuomita muuta tai ankarampaa rangaistusta 
kuin sakkoa; 

c) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain (689/1997) 5 a luvussa tarkoitetussa kir-
jallisessa menettelyssä, jossa tällöin rangais-
tukseksi ei kuitenkaan voida tuomita muuta 
tai ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa; ja 

d) yhden tuomarin istunnossa sakon muun-
torangaistusasiassa ja rikesakkoa koskevassa 
asiassa. 

Laamanni voi määrätä virassa kaksi kuu-
kautta olleen käräjänotaarin toimimaan yksit-
täisessä asiassa: 

1) puheenjohtajana riita-asiassa, joka kos-
kee asuinhuoneiston vuokrausta tai jossa rii-
dan kohteena oleva rahamäärä taikka omai-
suuden tai etuuden arvo on pääomaltaan 
enintään 20 000 euroa; 

2) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 
1 §:n 2 momentissa ja 2 §:ssä tarkoitetussa 
kokoonpanossa; 

3) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 
3 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa; 

4) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 
1 §:ssä ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetussa 
tapauksessa; ja 

5) puheenjohtajana oikeudenkäymiskaaren 
2 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa ko-
koonpanossa rikosasiassa, jossa mistään 

syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikok-
sesta ei syytteessä mainittujen seikkojen val-
litessa tehtynä ole säädetty muuta tai anka-
rampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta 
enintään kaksi vuotta eikä vastaaja ole syyt-
teessä tarkoitetun rikoksen johdosta vangit-
tuna tai matkustuskiellossa. 

 
19 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 1 momentissa tarkoitettu asia on laaja, 

tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea ratkais-
ta, asia on siirrettävä käräjänotaarin tai kärä-
jäoikeuden lainoppineen jäsenen ratkaista-
vaksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Käräjäviskaalia ja käräjänotaaria syytetään 
virkarikoksesta hovioikeudessa. Kansliahen-
kilökuntaan kuuluvaa syytetään hovioikeu-
dessa, kun kysymys on 19 §:n 1 momentissa 
tarkoitetussa tehtävässä tehdystä virkarikok-
sesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kemmat säännökset: 
1) muista kuin 1, 3, 3 a, 4, 4 a ja 13 a §:ssä 

mainituista käräjäoikeuden viroista sekä nii-
den kelpoisuusvaatimuksista ja täyttämisme-
nettelystä; 

2) käräjäoikeuden lainoppineiden jäsenten 
ja muiden virkamiesten tehtävistä; 

3) tuomioistuinharjoittelusta; 
4) käräjäoikeuden lautamiehistä; 
5) käräjäoikeuksien tuomiopiireistä; 
6) tämän lain muusta täytäntöönpanosta. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
————— 
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2.  
 

Laki 
avioliittolain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan avioliittolain (234/1929) 17 a §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on lais-

sa 572/2008 seuraavasti: 
 

17 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) käräjäoikeuden käräjänotaari, joka on 
käräjäoikeuslain (581/1993) nojalla toimival-
tainen toimittamaan vihkimisiä; sekä 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

————— 
 
 
 
 
 

3.  
 

Laki 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 luvun 8 §:n 1 mo-

mentti seuraavasti: 
 

8 § 
Jollei asiaa 6 §:ssä säädetyllä tavalla heti 

jätetä tutkimatta, tuomioistuimen on viipy-
mättä annettava haaste. Haasteen antaa tuo-
mioistuimen puheenjohtaja tai käräjänotaari. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

————— 
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Asetusluonnos 
 

 
Valtioneuvoston asetus 

käräjäoikeusasetuksen 17, 18, 19 ja 20 §:n muuttamisesta 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, 
muutetaan käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 17 §, 18 §:n 1 ja 2 momentti, 19 § ja 20 § seu-

raavasti: 
 

17 § 
Ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulu-

tutkinnon suorittaneen, joka haluaa suorittaa 
tuomioistuinharjoittelun, on vannottava tuo-
marinvala tai annettava tuomarinvakuutus 
hovioikeudessa sekä ilmoittauduttava auskul-
tantiksi hovioikeuteen ja sen jälkeen harjoit-
telijaksi siihen käräjäoikeuteen, jonne hän 
haluaa harjoittelijaksi. 
 
 

18 § 
Käräjänotaarin tulee perehtyä tuomioistui-

men kansliassa suoritettaviin tehtäviin sekä 
laamannin antaman määräyksen perusteella 
käsitellä ja itsenäisesti ratkaista käräjäoikeus-
lain (581/93) 17 §:ssä tarkoitettuja asioita. 

Laamannin tulee huolehtia siitä, että kärä-
jänotaaria johdetaan, ohjataan ja valvotaan 
tehtävien suorittamisessa, sekä siitä, että hän 
saa monipuolisen ja kehittävän koulutuksen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

19 § 
Käräjänotaari voidaan määrätä pitämään 

pöytäkirjaa, avustamaan toimituskirjojen laa-
timisessa, varmentamaan käräjäoikeudesta 
annettavia asiakirjoja sekä hoitamaan muita 
22 §:ssä säädettyjä tehtäviä sekä muita kans-
liassa suoritettavia tehtäviä, jotka eivät liity 
ratkaisutoimintaan. 
 

20 § 
Hovioikeus voi myöntää hakemuksesta va-

ratuomarin arvonimen harjoittelijalle, joka on 
toiminut käräjänotaarina yhden vuoden ajan 
ja sinä aikana hankkinut riittäväksi katsotta-
van kokemuksen tässä asetuksessa säädetyis-
sä tehtävissä. 

Hakemukseen on liitettävä laamannin an-
tama todistus siitä, mitä tehtäviä käräjänotaa-
ri on suorittanut ja että hän on suorittanut 
loppuun kaikki hänelle uskotut tehtävät. 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan  päivänä kuuta 

2010. 
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Lagförslagen 
 

1. 

Lag 
om ändring av tingsrättslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tingsrättslagen (581/1993) 3 a § 2 och 3 mom., 3 b, 4, 4 a, 14, 15, 16, 17, 19 § 

2 mom., 20 § 2 mom. och 21 § 1 mom., av dem 3 a och 3 b § sådana de lyder i lag 1326/1994, 
4 a § sådan den lyder i lag 1204/2003, 17 § sådan den lyder i lag 813/2008, 20 § 2 mom. så-
dant det lyder i lag 960/2000 och 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag 629/2005, som följer: 
 

3 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tingsfiskalen ska ha avlagt högre högsko-
leexamen i juridik och ha erfarenhet av do-
maruppgifter. 

Hovrätten utnämner tingsfiskalerna. Lag-
mannen kan utnämna en tingsfiskal för viss 
tid för högst ett år.  
 

3 b § 
En tingsfiskal kan utan särskilt förordnande 

utföra alla de uppgifter som en tingsnotarie 
med stöd av denna lag eller enligt lagman-
nens förordnande är behörig att utföra. 
 

4 § 
Vid tingsrätten kan dessutom finnas tings-

notarier. 
Till tingsnotarie kan utnämnas den som har 

avlagt högre högskoleexamen i juridik och 
avlagt domared eller avgett någon annan 
motsvarande försäkran och som har de per-
sonliga egenskaper som behövs för rättskip-
ningsuppgifter samt lämplighet för rättsliga 
avgöranden. 
 

4 a § 
Den som uppfyller behörighetsvillkoren i 

3 a § 2 mom. kan utnämnas till tingsfiskal 
och den som uppfyller behörighetsvillkoren i 
4 § 2 mom. kan utnämnas till tingsnotarie, 
om han eller hon har utmärkta muntliga och 
skriftliga kunskaper i befolkningsmajorite-
tens språk inom tingsrättens domkrets samt 

1) vid enspråkiga tingsrätter nöjaktig för-
måga att förstå och i tal använda det andra 
språket, samt 

2) vid tvåspråkiga tingsrätter nöjaktig för-
måga att i tal och skrift använda det andra 
språket. 

Bestämmelser om behörighetsvillkor som 
gäller språkkunskaperna för tingsnotarier vid 
Ålands tingsrätt utfärdas med stöd av själv-
styrelselagen för Åland (114/1991) genom 
förordning av statsrådet. 

 
14 § 

Den som har avlagt högre högskoleexamen 
i juridik kan ges möjlighet att utföra dom-
stolspraktik i tingsrätten genom att arbeta 
som tingsnotarie under en viss tid. 
 

15 § 
Förordnandet till tingsnotarie utfärdas av 

lagmannen. 
  

16 § 
Tingsnotariens uppgifter ska ordnas så att 

han eller hon blir förtrogen med tingsrättens 
verksamhet och får erfarenhet av domarupp-
gifter.  

 
17 § 

Tingsnotarien kan utan särskilt förordnande 
1) förrätta vigsel till äktenskap samt i tings-

rättens kansli handlägga och avgöra mål som 
avses i 5 kap. 3 och 14 § i rättegångsbalken 
och ansökningsärenden som avses i 8 kap. i 
rättegångsbalken samt 
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2) efter att ha tjänstgjort som tingsnotarie i 

fyra månader fungera som ordförande i tings-
rätten 

a) vid sammanträden med en domare i an-
sökningsärenden, 

b) vid sammanträden med en domare i 
brottmål, om det inte för något av de enskilda 
brott som avses i åtalet under de omständig-
heter som anges där föreskrivs annat eller 
strängare straff än böter eller fängelse i högst 
två år och svaranden inte har häktats eller 
meddelats reseförbud för något av de brott 
som avses i åtalet; i dessa fall får dock inte 
annat eller strängare straff än böter dömas ut, 

c) vid sådant skriftligt förfarande som av-
ses i 5 a kap. i lagen om rättegång i brottmål 
(689/1997); i dessa fall får dock inte annat el-
ler strängare straff än böter dömas ut, och 

d) vid sammanträden med en domare i 
ärenden som gäller förvandlingsstraff för bö-
ter och ordningsbot. 

Lagmannen får förordna den som tjänst-
gjort som tingsnotarie i två månader att delta 
i behandlingen av enskilda mål som 

1) ordförande i tvistemål som gäller hyra 
av bostadslägenhet eller där tvistemålet gäll-
er ett penningbelopp eller en egendom eller 
fördel, vars värde är högst 20 000 euro,  

2) medlem i en sammansättning enligt 
2 kap. 1 § 2 mom. eller 2 § i rättegångsbal-
ken, 

3) medlem i en sammansättning enligt 2 
kap. 3 § i rättegångsbalken, 

4) medlem i fall som avses i 6 kap. 1 § i 
rättegångsbalken eller i 6 kap. 11 § i lagen 
om rättegång i brottmål, och 

5) ordförande i en sammansättning enligt 2 
kap. 1 § 1 mom. i rättegångsbalken i brott-
mål, om det inte för något av de enskilda 
brott som avses i åtalet under de omständig-

heter som anges där föreskrivs annat eller 
strängare straff än böter eller fängelse i högst 
två år och svaranden inte har häktats eller 
meddelats reseförbud för något av de brott 
som avses i åtalet. 
 

19 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om ärendet som avses i 1 mom. är omfat-
tande, oklart eller annars svårt att avgöra, ska 
det överföras till en tingsnotarie eller en lag-
faren medlem av tingsrätten för avgörande. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En tingsfiskal och en tingsnotarie åtalas för 
tjänstebrott i hovrätten. De som hör till kans-
lipersonalen åtalas i hovrätten, om det är frå-
ga om ett tjänstebrott som begåtts i en upp-
gift som avses i 19 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 
Genom förordning av statsrådet utfärdas 

närmare bestämmelser om 
1) andra tjänster vid tingsrätten än de som 

anges i 1, 3, 3 a, 4, 4 a och 13 a § och om be-
hörighetsvillkoren för dem samt om förfa-
randet vid tillsättning av dem, 

2) tingsrättens lagfarna medlemmars och 
andra tjänstemäns uppgifter, 

3) domstolspraktik, 
4) nämndemännen vid tingsrätten, 
5) tingsrätternas domkretsar, 
6) övrig verkställighet av denna lag. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
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2.  
 

Lag 
om ändring av äktenskapslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i äktenskapslagen (234/1929) 17 a § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 

572/2008, som följer: 
 

17 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) tingsnotarie vid tingsrätten som med 
stöd av tingsrättslagen (581/1993) är behörig 
att förrätta vigsel, samt 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  .

 
————— 

 
 
 
 
 
 

3.  

Lag 
om ändring av lagen om rättegång i brottmål  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen (689/1997) om rättegång i brottmål 5 kap. 8 § 1 mom. som följer: 

 
8 § 

Om målet inte genast avvisas enligt 6 §, 
ska domstolen utan dröjsmål utfärda stäm-
ning.  Stämningen utfärdas av domstolens 
ordförande eller en tingsnotarie. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  .

————— 
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Förordningsutkast 

 
 
 

Statsrådets förordning 
om ändring av 17, 18, 19 och 20 § i tingsrättsförordningen 

 
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, 
ändras 17 §, 18 § 1 och 2 mom., 19 § och 20 § i tingsrättsförordningen (582/1993) som föl-

jer: 
 

17 § 
Den som har avlagt högre högskoleexamen 

i juridik och som vill praktisera vid domstol 
skall avlägga domared eller avge motsvaran-
de försäkran i hovrätten samt anmäla sig som 
auskultant vid hovrätten och därefter som 
praktikant vid den tingsrätt där han vill bli 
praktikant.  
 

18 § 
Tingsnotarierna skall sätta sig in de uppgif-

ter som utförs i domstolens kansli samt på 
förordnande av lagmannen behandla och 
självständigt avgöra mål och ärenden som 
avses i 17 § tingsrättslagen (581/93). 

Lagmannen skall se till att tingsnotarierna 
ges handledning och anvisningar och att de 
övervakas vid utförandet av uppgifterna samt 
att de får en mångsidig och utvecklande ut-
bildning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

19 § 
Tingsnotarierna kan förordnas att föra pro-

tokoll, bistå vid uppsättandet av expeditioner, 
styrka handlingar som tingsrätten utfärdar 
samt utföra andra uppgifter enligt 22 § och 
andra uppgifter som sköts i kansliet och som 
inte innefattar avgörande av mål och ären-
den.  
 

20 § 
En praktikant som har tjänstgjort som 

tingsnotarie i ett år och under denna tid skaf-
fat sig sådan erfarenhet av uppgifterna enligt 
denna förordning som kan anses tillräcklig 
kan av hovrätten på ansökan tilldelas vicehä-
radshövdingstitel. 

Till ansökan skall fogas ett av lagmannen 
utfärdat intyg över vilka uppgifter tingsnota-
rien har utfört och att han har slutfört alla de 
uppgifter som han har anförtrotts.  

——— 
Denna förordning träder i kraft den    20. 
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