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1 Johdanto 
 

1.1 Työryhmän työskentelystä 
Oikeusministeriö asetti 3.3.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia selvitys tuo-
mioistuinten hallinto- ja kansliapäällikköjen ja muun hallintohenkilöstön toimenkuvien 
kehittämistarpeista.  

Työryhmän tavoitteena oli laatia selvitys tuomioistuinten hallintohenkilöstön tehtävien 
ja toimenkuvan kehittämisestä niin, että tuomioistuinten johtaminen ja hallinto voi-
daan järjestää ammattimaisesti ja tehokkaasti. Huomioon oli otettava myös se, että 
hallintoon ja johtamiseen ei kulu kohtuuttomasti resursseja lainkäyttötoiminnan kus-
tannuksella, vaan hallintotoiminta palvelee tuomioistuinten johtoa ja niiden perusteh-
tävien toteuttamista tehokkaasti ja laadukkaasti.  

Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin osastopäällikkö Kari Kiesiläinen oikeusminis-
teriöstä sekä jäseniksi hovioikeudenlaamanni Riitta-Liisa Rautsi Itä-Suomen hovioi-
keudesta, ylituomari Ann-Mari Pitkäranta Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta, hallin-
topäällikkö Paula Sorjonen Itä-Suomen hallinto-oikeudesta, hallintopäällikkö Jari 
Lehtelä Oulun käräjäoikeudesta, laamanni Hannu Lindgren Pohjois-Savon käräjäoi-
keudesta, laamanni Tuula Lehto Kanta-Hämeen käräjäoikeudesta, hallintosihteeri 
Riitta Asikainen Espoon käräjäoikeudesta ja kehittämispäällikkö Tuula Kivari oike-
usministeriöstä. Kivari toimi myös työryhmän sihteerinä.  

Työryhmä kokoontui 11 kertaa. Työryhmä kuuli korkeimman oikeuden kansliapäällik-
kö Tommi Vuorialhoa sekä korkeimman hallinto-oikeuden kansliapäällikkö Päivi Pie-
tarista ja apulaiskansliapäällikkö Antti Huotaria hallintotehtävien organisoinnista kor-
keimmissa oikeuksissa. Työryhmä kävi myös Verohallinnon ja Maanmittauslaitoksen 
vieraana keskustelemassa hallinnollisten tehtävien organisoinnista ja hoitamisesta 
valtakunnallisessa viranomaisessa.  

Työryhmä keräsi pohjamateriaaliksi tuomioistuinten hallintohenkilöstön tehtävänku-
valomakkeet. Hallinnollisten tehtävien skaala on hyvin laaja. Niihin voidaan lukea 
muun muassa virastomestarin, arkistonhoitajan, hallinnollisen sihteerin, kanslian 
hoitajan, hallinnollisen notaarin, talouspäällikön / -johtajan, hallinnollisen lakimiehen, 
hallintopäällikön ja kansliapäällikön tehtävät. Tuomioistuimille lähettiin myös kysely, 
jossa tuomioistuimia pyydettiin ilmoittamaan hallinnollisiin tehtäviin sitoutuvat henki-
lötyövuodet.  

Työryhmä rajasi tehtävänasettelun koskemaan selkeästi johdon tukitehtäviä hoitavia 
henkilöitä käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja hallinto-oikeudessa sekä erityistuo-
mioistuimissa. Virka-/ tehtävänimikkeiksi tarkasteluun valikoituivat kansliapäällikön, 
hallintopäällikön ja hallintosihteerin nimikkeet sekä niihin kuuluvat tehtävät. Työryh-
mä keskittyi selvittämään, millaisia tehtäviä tällä hetkellä on ja miten tehtävänkuvia 
tulisi kehittää. Työryhmän arviomuistio toimii pohjana tulevalle kehittämistyölle.  
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Työryhmä seurasi lainmuutoksia vuoden 2016 loppuun asti. Työryhmä otti työssään 
huomioon tuomioistuinten toimintaympäristön muutosten, tiukkojen taloudellisten 
reunaehtojen sekä rakenteellisten muutosten johtamiselle ja hallinnolle asettamat 
haasteet. Hallintohenkilöstön tulevaisuuden tehtävänkuviin vaikuttavat myös tuomio-
istuinlain mukanaan tuomat uudistukset sekä mahdollisen tuomioistuinviraston pe-
rustaminen ja rakenneuudistukset. Samoin tulevaisuuden tehtävänkuviin ja toiminta-
tapoihin vaikuttavat Kieku-järjestelmän käyttöönoton myötä tapahtuneet toimintata-
pamuutokset ja tiettyjen tehtävien keskittäminen sekä tavoitteena oleva hallinnollis-
ten asioiden sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota 
myös nelivuotiseen tulosohjaukseen siirtymisen ja päällikkötuomareiden määräai-
kaistamisen vaikutuksiin tuomioistuinten hallintotoiminnalle. 

 

1.2 Tiivistelmä työryhmän johtopäätöksistä ja ehdotuksista  
Työryhmä toteaa, että eri tuomioistuinten johdon tuen tehtävät ja niitä hoitavien hen-
kilöiden asema ovat muotoutuneet erilaisiksi riippuen siitä, miten yksittäisessä tuo-
mioistuimessa hallinnollisten asioiden hoitaminen on organisoitu. Henkilöstö-, talous- 
ja yleishallinnon tehtävät ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia tuomioistuimesta riip-
pumatta ja siitä syystä työryhmä katsoo, että niin virka- / tehtävänimikkeistöä kuin 
myös tehtävänkuvia on syytä yhtenäistää. Yhtenäiset virka- / tehtävänimikkeet mah-
dollistavat myös yhtenäisen palkkauksen samanlaisia tehtäviä hoitaville henkilöille. 

Oikeusministeriön hallinnonalalla on vireillä useita kehittämishankkeita, joilla on vai-
kutusta johdon tuen tehtävien hoitamiseen tuomioistuimissa. Työryhmä toteaa, että 
tuomioistuinten johdon ja johdon tuen tulee olla ammattimaista tämän päivän muut-
tuvassa toimintaympäristössä. Asiantunteva ja ripeä hallintotehtävien hoito on edelly-
tys tuomioistuimen ydintoiminnan eli lainkäytön tuloksellisuudelle. Erityisesti hallin-
non perustehtävien tulee hoitua sujuvasti ilman, että niillä rasitetaan lainkäyttöä. Mitä 
ammattitaitoisemmin tuomioistuimen hallintoa hoidetaan, sitä enemmän päällikkö-
tuomarille jää aikaa strategiseen johtamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun sekä 
lainkäyttötyöhön. 
  
Päällikkötuomarilla tulee olla asiantuntemusta niin lainkäytöstä kuin johtamisestakin. 
Hänellä tulee olla myös talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista. Päällikkötuomari 
tarvitsee kuitenkin ammattitaitoisen sekä koulutukseltaan, työkokemukseltaan ja 
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivan hallintohenkilöstön tuekseen hallintoteh-
tävien hoitamiseen. Jotta johdon tuki täydentäisi parhaalla mahdollisella tavalla pääl-
likkötuomarin asiantuntemusta, olisi hyvä, että johdon tuella olisi ammattitaitoa ja 
kokemusta joltakin toiselta alalta kuin päällikkötuomarilla. Henkilökohtaisilta ominai-
suuksiltaan johdon tuen tehtäviä hoitavan henkilön tulee olla organisointikykyinen, 
uudistamis- ja kehittämismyönteinen, yhteistyökykyinen sekä innovatiivinen. Hänellä 
tulee olla taitoa myös strategiseen suunnitteluun, projektijohtamiseen ja arkipäivän 
asioiden hoitamiseen sekä esimiestehtäviin. Kyseisellä henkilöllä pitäisi myös olla 
kyky ymmärtää tuomioistuinmaailmaa ja siellä esiin tulevia tilanteita myös lainkäytön 
näkökulmasta. Työryhmän keskeiset ehdotukset on koottu taulukkoon 1. 
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Taulukko 1. Yhteenveto työryhmän ehdotuksista 
 

Työryhmä on päätynyt ehdottamaan, että johdon tukea kehitettäisiin seuraavien 
linjausten suuntaan: 

 
Johdon tuen virka- ja tehtävänimikkeet tulisi yhtenäistää seuraavasti: 

Korkeimpien oikeuksien kansliapäällikköjen virkanimikkeet säilyisivät nykyisellään. 

Muissa tuomioistuimissa  
• kansliapäällikön virkanimikkeestä luovuttaisiin, 
• hallintojohtajan virkanimike otettaisiin käyttöön suurissa yksiköissä, 
• hallintopäällikön virkanimike otettaisiin käyttöön keskisuurissa yksiköissä ja 
• pienimmissä yksiköissä hallinnollisia asioita hoitavan (johdon tuen) henkilön 

yleisnimike olisi hallintosihteeri. 
 

Hallintojohtajan / hallintopäällikön ja hallintosihteerin tehtävät olisivat jatkossa 
virkasuhteisia. 

Tuomioistuimiin, joissa nyt toimii hallintopäällikkö tehtävään määrättynä, tulisi perustaa 
hallintojohtajan / -päällikön virat. 

 

Hallintojohtajan / hallintopäällikön / hallintosihteerin virka olisi vakinainen. 
 

Nimittäminen perustuisi avoimeen hakuun. 
 

Hallintojohtajan / hallintopäällikön kelpoisuusvaatimuksena olisi soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto. 

 

Hallintosihteerin kelpoisuusvaatimuksena olisi soveltuva korkeakoulututkinto. 
 

Hallintojohtaja / hallintopäällikkö olisi työnantajavirkamies. 
 

Johdon tuen tehtäviä hoitavien henkilöiden palkkaperusteet tulisi yhtenäistää 
 

Tuomioistuimen työjärjestyksessä tulisi määritellä päällikkötuomarin hallintojoh-
tajan / hallintopäällikön / hallintosihteerin päätösvaltaan delegoimat asiat. 
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Työryhmä on myös laatinut esimerkkitehtävänkuvan tuomioistuinten johdon tuen 
tehtäviä hoitavan henkilön tehtävänkuvaksi sekä arvioinut johdon tuen tehtäviä hoi-
tavien henkilöiden koulutustarpeita.  

Ottaen huomioon johdon tuen tehtäviin vaikuttavat kehittämishankkeet työryhmä ei 
ole tässä vaiheessa päätynyt ehdottamaan yksityiskohtaisella tasolla johdon tuen 
tehtäviä hoitavien henkilöiden määriä eri tuomioistuimissa. Lukumääriin on syytä 
palata jatkovalmistelussa, kun nähdään miten esimerkiksi Kiekun myötä tulleet toi-
mintatapojen muutokset vaikuttavat työmääriin tuomioistuimissa ja miten rakenneuu-
distukset etenevät sekä myös se, toteutuuko tuomioistuinviraston perustaminen.  

Työryhmä ei myöskään ole tässä vaiheessa ottanut kantaa siihen, mihin palkkausjär-
jestelmään hallintojohtajan, hallintopäällikön tai hallintosihteerin tulisi kuulua. Selvää  
kuitenkin on, että palkkauksen tulee olla yhdenmukainen ja kilpailukykyinen tehtävi-
en vaativuus huomioon ottaen. 
 
Hallintohenkilöstön tehtävistä ei työryhmän näkemyksen mukaan ole syytä säätää 
tuomioistuinlaissa säädettyä tarkemmalla tasolla lailla, vaan riittävää on, että tehtävi-
en hoidosta ja vastuualueista on selkeät määräykset tuomioistuimen työjärjestykses-
sä. Jatkotyössä on kuitenkin arvioitava tuomioistuinlain mahdollinen muutostarve 
esimerkiksi virkanimike- ja kelpoisuusvaatimusmuutosehdotusten johdosta. 

Työryhmä luovuttaa kunnioittaen arviomuistionsa oikeusministeriölle ja esittää, että 
johdon tuen tehtävien kehittämistyötä jatketaan muistiossa esitettyjen ehdotusten 
pohjalta. 
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Helsingissä, 4. päivänä tammikuuta 2017 
 
 

 

 
 

Kari Kiesiläinen 
Osastopäällikkö, ylijohtaja, työryhmän puheenjohtaja 

 
 

 
Riitta-Liisa Rautsi  
laamanni 
Itä-Suomen hovioikeus 

 
 

 
Ann-Mari Pitkäranta 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden  
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 

 

 
Hannu Lindgren 
Laamanni 
Pohjois-Savon käräjäoikeus 

 
 
Tuula Lehto 
Laamanni 
Kanta-Hämeen käräjäoikeus 

 
 

 
Paula Sorjonen 
Hallintopäällikkö 
Itä-Suomen hallinto-oikeus 

 

 
Jari Lehtelä 
Hallintopäällikkö 
Oulun käräjäoikeus 

 
 

 
Riitta Asikainen 
Hallintosihteeri 
Espoon käräjäoikeus 

 

 
Tuula Kivari 
Kehittämispäällikkö 
Työryhmän sihteeri 
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2 Nykytila 
 

2.1 Yleistä 
Tuomioistuinlaitos koostuu  

− yleisistä tuomioistuimista, joita ovat käräjäoikeudet (27), hovioikeudet (5) ja kor-
kein oikeus,  

− hallintotuomioistuimista, joita ovat hallinto-oikeudet (6) ja korkein hallinto-oikeus 
sekä  

− erityistuomioistuimista, joita ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoi-
keus. 
 

Tuomioistuinlaitokseen kuuluu tällä hetkellä yhteensä 43 tuomioistuinta. Tuomiois-
tuimet ovat hyvin erikokoisia. Helsingin käräjäoikeus on tuomioistuimista suurin. Hel-
singin käräjäoikeuden osalta tulosneuvotteluissa vuodelle 2017 sovittiin 343.8 henki-
lötyövuodesta, kun taas pienimmissä käräjäoikeuksissa henkilötyövuodet vaihtelevat 
20 ja 30 henkilötyövuoden välillä. Helsingin hovioikeuden osalta, joka on suurin ho-
vioikeus, sovittiin 152,4 henkilötyövuodesta. Rovaniemen hovioikeudessa, joka on 
hovioikeuksista pienin, henkilötyövuosiksi sovittiin 48,3.  
 
Hallinto-oikeuksien osalta turvapaikan hakijoiden määrän lisääntyminen on aiheutta-
nut lisäresurssien tarvetta. Vuodelle 2017 tulosneuvotteluissa sovittiin Helsingin hal-
linto-oikeuden osalta 242,7 henkilötyövuodesta. Pienimmässä hallinto-oikeudessa eli 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa henkilötyövuosia sovittiin 41,8. Turvapaikka-
asioiden käsittelyä ollaan kuitenkin nyt hajauttamassa Helsingin hallinto-oikeuden 
lisäksi Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksiin, mikä tulee vaikut-
tamaan myös näiden tuomioistuinten henkilöstöresursseihin. Vuoden 2017 osalta 
työtuomioistuimessa sovittiin 8,5, markkinaoikeudessa 41,5 ja vakuutusoikeudessa 
113,2 henkilötyövuodesta. Vakuutusoikeuden henkilötyövuosissa on otettu huomi-
oon tuomioistuinlain mukanaan tuoma muutos siihen, ettei esittelijää voi enää käyt-
tää ratkaisukokoonpanon jäsenenä.  
 
Korkeimmassa oikeudessa vuodelle 2017 on sovittu 74,3 henkilötyövuodesta ja kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa 134 henkilötyövuodesta. Korkeimman hallinto-
oikeuden resursseissa on otettu huomioon turvapaikka-asioiden määrän lisääntymi-
nen.  
 
Johdon tuen tehtävät ja asema ovat muotoutuneet eri tuomioistuimissa erilaisiksi, 
vaikka hallinto-, talous- ja henkilöstöasiat ovat samankaltaisia tuomioistuimesta riip-
pumatta. Tuomioistuimet ovat käyneet läpi merkittäviä rakenteellisia muutoksia 90-
luvulta lähtien, mikä on merkinnyt yksikkökokojen kasvua. Tuomioistuinten toimin-
taympäristön muutokset, lainkäyttöasioiden vaikeutuminen sekä yksikkökoon kas-
vaminen edellyttävät, että tuomioistuimen hallintoon ja johdon tukeen kiinnitetään 
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entistä enemmän huomiota. Säädökset tuomioistuinten johtamisesta on koottu vuo-
den 2017 alusta voimaan tulleeseen tuomioistuinlakiin (673/2016), joka osaltaan 
selkeyttää aiemmin vallinnutta tilannetta.  

 

2.2 Päällikkötuomari 
Tuomioistuimet ovat päällikkövirastoja, jotka vastaavat itse toimintansa järjestämi-
sestä. Tuomioistuinta johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa päällikkötuomari.  

Korkeinta oikeutta ja korkeinta hallinto-oikeutta johtaa ja niiden tuloksellisuudesta 
vastaa presidentti. Yleistoimivalta hallinnollisissa asioissa kuuluu kuitenkin täysistun-
nolle, johon kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä muut vakinaiset jäsenet. 
Ylimmissä tuomioistuimissa eräät oikeushallintoasiat ja hallinnolliset asiat käsitellään 
kansliatoimikunnassa tai -istunnossa sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. 

Hovioikeuksien päällikkötuomarina toimii hovioikeuden presidentti. Hallinto- ja erityis-
tuomioistuimissa päällikkötuomarin virkanimikkeenä on ylituomari ja käräjäoikeuksis-
sa laamanni. Tuomioistuinlain mukaan päällikkötuomari huolehtii tuomioistuimen 
toimintakyvystä ja sen kehittämisestä. Hän asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet ja 
huolehtii niiden toteutumisesta. Päällikkötuomarin tulee valvoa oikeusperiaatteiden 
soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tuomioistuimen ratkaisuissa. Pääl-
likkötuomari osallistuu myös lainkäyttöön siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä 
sen sallivat.  

Päällikkötuomari ratkaisee tuomioistuimelle kuuluvat hallinto- ja talousasiat, joita ei 
ole määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Tuomioistuinlain mukaan päällikkö-
tuomari voi määrätä, että asia, joka koskee lausunnon antamista lainsäädäntöasias-
sa tai lainsäädäntöaloitteen tekemistä, käsitellään ja ratkaistaan täysistunnossa ja 
käräjäoikeudessa muussa laajemmassa kokoonpanossa. Päällikkötuomarin oikeu-
desta siirtää asia muun virkamiehen ratkaistavaksi puolestaan määrätään työjärjes-
tyksessä. Päällikkötuomari voi ottaa siirtämänsä tai muutoin muun virkamiehen rat-
kaistavaksi kuuluvan asian itse ratkaistavakseen. Johdon tuen tehtävänkuvia laadit-
taessa on otettava huomioon tuomioistuinlain rajoitukset päällikkötuomarin oikeuteen 
siirtää hallinnollinen tehtävä muun virkamiehen ratkaistavaksi. Sellaista tehtävää, 
joka on säädetty laissa päällikkötuomarin tehtäväksi, kuten esimerkiksi tuomareiden 
nimitysasiat, ei voi työjärjestysmääräyksellä siirtää muulle virkamiehelle. 

  



Tuomioistuimen päällikkötuomarin tehtävä on hyvin laaja-alainen, kuten alla olevasta 
kuvasta on nähtävissä.  

Kuva 1; Päällikkötuomarin tehtävät (linkki isompaan kuvaan) 

2.3 Johtoryhmä 
Tuomioistuinlain mukaan tuomioistuimessa voi olla, kuten aiemminkin, johtoryhmä 
päällikkötuomarin tukena tuomioistuimen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä, 
Johtoryhmään kuuluvat päällikkötuomari puheenjohtajana, osaston johtajat, kanslia- 
tai hallintopäällikkö sekä tarpeen mukaan myös muuta henkilöstöä. Tulevaisuudessa 
yksikkökoon kasvaessa yhä useammassa tuomioistuimessa tulee toimimaan myös 
johtoryhmä. Pienimmissä yksiköissä johtoryhmä ei ole välttämätön, tosin niissäkin 
johtoryhmistä on positiivisia kokemuksia.  

Tuomioistuinlain mukaan johtoryhmän kokoonpanosta ja siinä käsiteltävistä asioista 
määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Johtoryhmässä on käsiteltävä ainakin esi-
tys tuomioistuimen työjärjestykseksi sekä muut tuomioistuimen johtamista, hallintoa, 
taloutta ja toimintaa sekä henkilöstöä tai niiden kehittämistä koskevat merkittävät 
asiat. Hallituksen esityksessä tuomioistuinlaiksi (HE 7/2016 vp) todetaan, että tällai-
sia asioita olisivat esimerkiksi esitys tulostavoitteeksi ja talousarvioksi sekä erinäiset 
henkilöstöä ja tuomioistuimen toimintaa koskevat suunnitelmat.  

15 
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Johtoryhmällä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii päällikkötuomarin apuna 
tuomioistuimen johtamisessa. Johtoryhmällä on kuitenkin olennainen rooli tuomiois-
tuimen johtamisessa, koska johtoryhmässä käsitellään merkittävimmät asiat niin 
lainkäytön kuin hallinnonkin osalta. 

 

2.4 Osaston johtaja 
Tuomioistuin voi toimia tuomioistuinlain mukaan osastoihin jakautuneena. Osastoja-
osta määrätään työjärjestyksessä. Osastoa johtaa päällikkötuomarin osaston johta-
jaksi määräämä lainoppinut tuomari (osaston johtaja), jollei päällikkötuomari itse joh-
da osastoa. Osaston johtaja määrätään tehtävään enintään kolmeksi vuodeksi ker-
rallaan. Tehtävään määrättävällä tulee olla tehtävän edellyttämät henkilökohtaiset 
ominaisuudet ja johtamistaitoa. Määräys voidaan painavasta syystä peruuttaa.  

Osaston johtaja johtaa osaston työskentelyä. Hän huolehtii erityisesti työn yleisestä 
suunnittelusta ja järjestämisestä osastolla sekä työskentelyn tuloksellisuudesta. Hä-
nen tulee valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuut-
ta osaston ratkaisuissa. Osaston johtajan työhön voi kuulua myös henkilöstöhallin-
toon liittyviä tehtäviä, kuten virkaehtosopimuksiin ja palkkaukseen liittyviä asioita. 

 

2.5 Hallintohenkilöstö 

2.5.1 Nimikkeet ja määrät eri tuomioistuimissa 

Tuomioistuinlain mukaan tuomioistuimessa voi olla kansliapäällikön tai hallintopäälli-
kön virka taikka muu vastaava virka, jonka tehtäviin kuuluu tuomioistuimen hallinnos-
ta huolehtiminen.  

Ylimmissä tuomioistuimissa, hovioikeuksissa, markkinaoikeudessa ja vakuutusoi-
keudessa on tällä hetkellä kansliapäällikkö. Neljässä käräjäoikeudessa on tällä het-
kellä hallintopäällikön tai hallintojohtajan virat. Muissa käräjäoikeuksissa hallinnollisia 
asioita hoitaa laamannin lisäksi yleensä hallintosihteeri. Hallinto-oikeuksissa puoles-
taan on ylituomarin kyseiseen tehtävään määräämä hallintopäällikkö. Vastaavasti 
työtuomioistuimessa presidentti on määrännyt työtuomioistuimen sihteerin huolehti-
maan hallinto- ja talousasioiden hoitamisesta. Määräykset annetaan yleensä tietyksi 
määräajaksi. Palkkausperusteet vaihtelevat kanslia- ja hallintopäälliköiden välillä ja 
eroja on myös siinä, että kansliapäälliköt ovat työnantajavirkamiehiä, kun taas esi-
merkiksi hallinto-oikeuksien hallintopäälliköt eivät tähän kategoriaan kuulu. 

Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä yleishallinnon tehtäviä hoidetaan tuomioistuimis-
sa hyvin erilaisilla virka- / tehtävänimikkeillä ja tehtävänkuvilla. Tehtävänkuvat ovat 
muotoutuneet paikallisissa toimintaympäristöissä pitkällisen kehityksen tuloksena 
riippuen siitä, miten itse kukin tuomioistuin on oman toimintansa organisoinut. Ai-
emmin etenkin kanslia- / hallintopäällikön tehtävä oli yksi etappi kohti tuomarin uraa. 
Tehtäviä hoidetaan myös oman toimen ohella ja sellaisella virka- tai tehtävänimik-
keellä, joka ei kuvaa hallinnollisen tehtävän hoitamista, kuten esimerkiksi käräjäsih-
teeri, joka virka- / tehtävänimikkeenä viittaa enemmänkin lainkäyttöasioihin.  
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Liitteenä 1 olevasta taulukosta on nähtävissä virka- ja tehtävänimikkeet, joilla hallin-
nollisia tehtäviä ja tuomioistuimen johdon tukeen liittyviä tehtäviä hoidetaan. Taulu-
kosta käy ilmi myös hallinnollisiin tehtäviin tällä hetkellä sitoutuvat henkilötyövuodet 
sekä tuomioistuinten tulosneuvotteluissa vuodelle 2017 sovitut kokonaishenkilömää-
rät. Suurimmassa yksikössä, eli Helsingin käräjäoikeudessa, hallinnollisiin tehtäviin 
sitoutuu 30 henkilötyövuotta, kun taas pienimmissä yksiköissä hallinnollisiin tehtäviin 
sitoutuu 1–2 henkilötyövuotta. 

2.5.2 Kelpoisuusvaatimukset 

Tuomioistuinlain mukaan kansliapäällikön kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden 
kansliapäälliköltä edellytetään ylempää oikeustieteellistä tutkintoa, mistä säädetään 
asianomaisia tuomioistuimia koskevissa laeissa. 

Muun henkilöstön virkojen, mukaan lukien hallintopäällikön ja muiden vastaavien 
hallinnollisten virkojen kelpoisuusvaatimuksista, ei säädetä laissa. Muun henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista voidaan kuitenkin määrätä tuomioistuimen työjärjestykses-
sä, jos se on asianomaiseen virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi perusteltua. 
Hallituksen esityksessä tuomioistuinlaiksi (HE 7/2016 vp) on todettu, että työjärjes-
tysmääräysten antaminen ei kuitenkaan olisi välttämätöntä, vaan riittävää olisi, että 
kelpoisuusvaatimukset määriteltäisiin kunkin täytettävänä olevan viran hakuilmoituk-
sessa, mikä on valtionhallinnossa yleisesti noudatetun käytännön mukaista. 
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3 Tuomioistuinten hallinnon kehittämistarpeet 
 

3.1 Ministeri Lindströmin ohjelma oikeudenhoidon kehittämiseksi  
Pääministeri Sipilän hallituksen toimintasuunnitelmassa on yhtenä keskeisenä kivi-
jalkahankkeena oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimeenpano (Oikeudenhoidon 
uudistamisohjelma vuosille 2013–2025; oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 
16/2013). Ministeri Lindströmin laatima ohjelma oikeudenhoidon kehittämiseksi on 
julkaistu 17.8.2016. Ohjelman tarkoituksena on kertoa, millä tavoin oikeudenhoidon 
uudistamisohjelmaa toimeenpannaan. Mukaan on otettu myös uusia toimenpiteitä, 
joilla huolehditaan kansalaisten oikeusturvasta, mahdollistetaan oikeudenhoidon 
sektoreiden keskittyminen ydintehtäviinsä, vähennetään rikollisuutta ja kehitetään 
seuraamusjärjestelmää sekä vaikutetaan oikeudelliseen yhteistyöhön EU:ssa.  

Ministeri Lindströmin oikeudenhoidon kehittämisohjelmassa todetaan muun muassa, 
että uudistamalla oikeudenhoidon rakenteita ja tuomalla digitaalisuus yhä vahvem-
min osaksi oikeudenhoitoa, varmistetaan tehokas, nykyaikainen ja osaava oikeu-
denhoito, joka voi keskittyä ydintehtäviinsä. Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa 
puolestaan yhtenä kehittämiskohteena on tuomioistuinten johtamismallien ja henki-
löstörakenteen uudistaminen sekä hallinnon keventäminen. Tavoitteena on sovittaa 
tuomioistuinten organisaatioon kuuluvien yksiköiden (osastot) määrä optimaalisella 
tavalla tuomioistuimen kokoon siten, että organisaatiorakenteet ovat toimivia, eikä 
hallintoon ja johtamistyöhön kulu kohtuuttomasti resursseja lainkäytön kustannuksel-
la.  

Arvioitaessa johdon tukeen tarvittavaa henkilömäärää on otettava huomioon esiin 
nostetut tavoitteet hallinnon keventämisestä ja toiminnan tehokkuudesta ja nykyai-
kaisuudesta. 

 

3.2 Rakenneuudistukset 
Oikeusministeriö on asettanut maaliskuussa 2016 käräjäoikeusverkoston kehittämis-
hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna viimeistään vuoden 2019 
alussa voimaan tuleva käräjäoikeusverkoston kehittäminen. Hankkeessa on linjattu, 
että käräjäoikeuksien määrää vähennetään 27 käräjäoikeudesta 20 käräjäoikeuteen 
yhdistämällä tiettyjä käräjäoikeuksia. Lisäksi kanslioita ja istuntopaikkoja lakkaute-
taan.  

Hovi- ja hallinto-oikeuksia koskeva rakenneuudistus puolestaan saatettiin päätök-
seen vuonna 2014, jolloin hovioikeuksien määrä väheni viiteen ja hallinto-oikeuksien 
määrä kuuteen. Oikeusministeriön tulostavoiteasiakirjassa vuodelle 2017 kaudella 
2017–2020 on todettu, että vuosien 2017–2018 aikana selvitetään tarve hovi‐ ja hal-
linto‐oikeuksien rakenneuudistuksen jatkamiselle.  

Niin aiempien rakenneuudistusten kuin tällä hetkellä vireillä oleva käräjäoikeusver-
koston uudistamisen sekä mahdollisten tulevien uudistusten tavoitteena on tehok-
kaat, riittävän suuret toimintayksiköt. Rakenneuudistus vaikuttaa konkreettisesti yh-
distyvissä tuomioistuimissa hallinnollisten tehtävien hoitamiseen ja tarvittavaan hen-
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kilökunnan määrään. Käräjäoikeusverkoston uudistamishankkeessa on arvioitava 
myös yhdistyvien käräjäoikeuksien hallintohenkilöstön tarvetta sekä sitä, mihin kärä-
jäoikeuksiin tarvitaan hallintopäällikkö ja onko kyseessä virka- vai tehtäväperustei-
nen tehtävä. 

Aiempaa suuremmat toimintayksiköt myös edellyttävät, että tuomioistuimen johtami-
nen on ammattimaista ja hyvin organisoitua. Tämä tulee ottaa huomioon, kun mieti-
tään johdon tuen henkilöstöresursseja sekä tehtävänkuvia ja kelpoisuusvaatimuksia. 

 

3.3 Tuomioistuinvirasto 
Oikeusministeriö on asettanut toukokuussa 2016 toimikunnan, jonka tehtävänä on 
tuomioistuinviraston perustamisen valmistelu. Tehtävää varten asetetun toimikunnan 
tulee laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Työn tavoitteena on halli-
tuksen esityksen antaminen vuoden 2017 jälkipuoliskolla siten, että virasto voitaisiin 
perustaa vielä kuluvalla vaalikaudella.  

Oikeusministeriön hallinnonalalle mahdollisesti perustettava tuomioistuinvirasto pal-
velisi asettamispäätöksen mukaan koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirastoon 
voitaisiin keskittää tiettyjä yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Sen hoidet-
tavaksi voitaisiin siirtää myös tiettyjä tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavia 
asioita.  

Työryhmän näkemyksen mukaan tuomioistuinviraston tulisi olla asiantuntijaorgani-
saatio, joka tukee tuomioistuimia antamalla asiantuntijapalveluja esimerkiksi rekry-
tointiin, virkaehtosopimusasioihin, toimitila-asioihin ja rakennushankkeisiin sekä laki-
sääteisten suunnitelmien laatimiseen. Tuomioistuinten arjessa usein esiintyvät, paik-
kariippumattomat hallinnolliset asiat, voitaisiin keskittää tuomioistuinvirastoon. Tuo-
mioistuinten hallinnollisten tehtävien hoitamiseen ja niihin tarvittavaan henkilöstö-
määrään on siis odotettavissa muutoksia, mikäli tuomioistuinvirasto toteutuu. 

 

3.4 Kieku sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien 
keskittäminen Palkeisiin 

Kieku on valtionhallinnon yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä, joka on 
otettu käyttöön oikeusministeriön hallinnonalalla lokakuun 2016 alusta lukien. Kieku-
järjestelmä korvaa valtionhallinnon virastoissa käytössä olevat useat erilaiset talous- 
ja henkilöstöhallinnon järjestelmät. Samalla talous- ja henkilöstöhallinnon toimintata-
poja yhtenäistetään. Kiekun avulla valtion hallintoa, toiminnan seurantaa ja vertailua 
voidaan jatkossa toteuttaa konsernimaisesti.  

Kiekun tavoitteena on parantaa tehokkuutta ja antaa edellytykset tasalaatuiselle ta-
lous- ja henkilöstöhallinnolle. Kieku antaa uusia välineitä myös esimiestyölle. Kieku-
järjestelmän ja uusien toimintatapojen käyttöönotto koskee koko hallinnonalan henki-
löstöä.  
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Kieku ei sinällään muuta taloushallinnon tehtäväkokonaisuuksia. Se ei poista kirjan-
pitovelvollisuutta, eikä vähennä taloushallintoon liittyviä tehtäviä. Virastojen ja kirjan-
pitoyksiköiden tehtäviä kuitenkin keskitetään Palkeisiin valtiovarainministeriön Kiti-
hankkeessa (kirjanpito ja tilinpäätöstehtävien keskittäminen Palkeisiin). Esimerkiksi 
matkalaskujen tarkistaminen on siirtynyt Kiekun käyttöönoton yhteydessä virastoilta 
Palkeille. Henkilöstöhallinnon tehtäväkokonaisuuksiin ei myöskään ole tulossa Kie-
kun myötä muutoksia, vaan kysymys on enemmänkin henkilöstöhallinnon järjestel-
män muuttumisesta.  

Kiekun mukanaan tuomat toimintatapojen muutokset ja tiettyjen tehtävien keskittä-
minen ovat tuoneet ja tuovat myös tulevaisuudessa muutoksia tuomioistuinten hal-
linnollisia tehtäviä hoitavien henkilöiden ja johdon tuen tehtävänkuviin, mikä tulee 
ottaa huomioon tehtävänkuvia suunniteltaessa. 

 

3.5 Hilda 
Hildan eli hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmän tavoitteena on siirtyä pa-
perimuotoisesta hallinnollisten asioiden käsittelystä sähköiseen asioiden ja asiakirjo-
jen käsittelyyn. Tavoitteena on sähköinen prosessi asian koko elinkaaren ajan, aina 
sen vireille tulosta arkistointiin. Tavoitteena on, että sähköinen asianhallintajärjestel-
mä olisi tuomioistuinten käytössä viimeistään 1.1.2018. 

Yhtenä osana Hilda-hanketta on ollut yhteisen tiedonhallintasuunnitelman laatiminen 
tuomioistuimille. Tiedonhallintasuunnitelmasta on pyritty laatimaan niin kattava, että 
sillä olisi toimintaa ohjaava vaikutus tuomioistuimissa. Tiedonhallintasuunnitelman ja 
uuden sähköisen asianhallintajärjestelmän avulla hallinnollisten asioiden hoitaminen 
eri tuomioistuimissa yhtenäistyy. Myös tuomioistuinten sisäiset toimintatavat muuttu-
vat, kun paperimuotoisesta käsittelystä luovutaan. Hilda ei tule varsinaisesti vaikut-
tamaan johdon tuen tehtävänkuviin. Tehtävät säilyvät ennallaan, mutta niiden suorit-
tamistapa muuttuu sähköiseksi. 
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4 Hallintohenkilöstön työn keskeinen sisältö tulevaisuudessa / 
työryhmän ehdotukset 

4.1 Ideaalimalli tuomioistuimen hallinnon järjestämisestä 
Tuomioistuinten hallinnon keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat henkilöstöjohtaminen, 
muu tosiasiallinen hallintotoiminta, yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon hallintopää-
tösten valmistelu ja ratkaiseminen sekä viestintä. Hallintotehtävistä vastaa-
vat päällikkötuomari ja hänen apunaan toimiva hallintojohtaja / -päällikkö / kanslia-
päällikkö. Asiantunteva ja ripeä hallintotehtävien hoito on edellytys tuomioistuimen 
ydintoiminnan eli lainkäytön tuloksellisuudelle. Erityisesti hallinnon perustehtävien 
tulee hoitua sujuvasti ilman, että niillä rasitetaan lainkäyttöä. Mitä ammattitaitoisem-
min tuomioistuimen hallintoa hoidetaan, sitä enemmän päällikkötuomarille jää aikaa 
strategiseen johtamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun sekä lainkäyttötyöhön. 
Tuomioistuinten hallinnon tärkein tehtävä onkin mahdollistaa mahdollisimman sujuva 
substanssiasioiden eli lainkäytön hoitaminen. 

Tuomioistuimen johdon tulee olla sitoutunut tukemaan ja ohjaamaan tuomioistuimen 
henkilökuntaa, jotta he voivat saavuttaa tuomioistuimen ydintehtävän eli lainkäyttö-
työn tavoitteet. Päällikkötuomarin fokuksena pitäisikin olla lainkäyttöasioiden tehok-
kaan hoitamisen lisäksi myös hallinnollisten asioiden sujuvuus ja tehokkuus. Päällik-
kötuomarin ja johdon tuen välillä tulee olla joustava ja avoin keskusteluyhteys ja vas-
tuualueiden tulee olla selkeät. Hallintojohtajalla / -päälliköllä / kansliapäälliköllä ja 
hänen alaisillaan tulee olla mahdollisuus hoitaa asioita itsenäisesti lainsäädännön 
sallimissa puitteissa. Pyörät on siis saatava pyörimään. Kuvassa 2 on kuvattu ideaa-
limalli tuomioistuimen hallinnosta. 

Kuva 2; Hallinnon organisaatio 
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Tuomioistuimen hallinto ja lainkäyttötyö nähdään usein erillisinä osina. Tuomioistui-
men tehokas toiminta ja toiminnankehittäminen edellyttävät kuitenkin hallintohenki-
löstön ja lainkäyttöhenkilöstön yhteistyötä. On tärkeää, että molemmat henkilöstö-
ryhmät osallistuvat tuomioistuimen toiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämi-
seen. Henkilöstöryhmien välillä tulee vallita hyvä kommunikaatioyhteys. Tällä tavoin 
voidaan varmistaa, että toimintaperiaatteet ja toiminnan kehittämisen seurauksena 
tulevat uudet toimintatavat hyväksytään koko henkilökunnan parissa. Tässä työssä 
tuomioistuimen johtoryhmällä tai muulla yhteistyöelimellä on tärkeä merkitys. Johto-
ryhmän roolia on kuvattu kuvassa 3.  

Kuva 3; Johtoryhmän rooli 

4.2 Päällikkötuomarin tarvitsema tuki 
Tuomioistuinten johdon ja johdon tuen olla ammattimaista tämän päivän muuttuvas-
sa toimintaympäristössä. On selvää, että päällikkötuomarilla tulee olla asiantunte-
musta niin lainkäyttöasioista kuin johtamisestakin. Hänellä tulee olla myös talous- ja 
henkilöstöhallinnon osaamista. Tehtävien määrä, vaativuus ja laaja-alaisuus huomi-
oon ottaen, päällikkötuomarin ei kuitenkaan voida olettaa hallitsevan yksin koko teh-
tävänkuvaa ja johdon tukeen kohdistuukin suuria vaatimuksia sujuvan toiminnan 
takaamiseksi. Jotta johdon tuki täydentäisi parhaalla mahdollisella tavalla päällikkö-
tuomarin asiantuntemusta, olisi hyvä, että johdon tukitehtäviä hoitavalla henkilöllä 
olisi ammattitaitoa ja kokemusta joltakin toiselta alalta kuin päällikkötuomarilla. Talo-
us- ja henkilöstöhallinnon kokemus ja asiantuntemus ovat ehdottomia vaatimuksia, 
eikä haittaa olisi myöskään kokemuksesta esimerkiksi hankinta-asioiden hoitamises-
ta ja isoista projekteista.  

Henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan johdon tuen tehtäviä hoitavan henkilön tulee 
olla organisointikykyinen, uudistamis- ja kehittämismyönteinen, yhteistyökykyinen 
sekä innovatiivinen. Hänellä tulee olla taitoa myös strategiseen suunnitteluun, pro-
jektijohtamiseen ja arkipäivän asioiden hoitamiseen sekä esimiestehtäviin. Kyseisellä 
henkilöllä pitäisi myös olla kyky ymmärtää tuomioistuinmaailmaa ja siellä esiin tulevia 
tilanteita myös lainkäytön näkökulmasta. Alla olevassa kuvassa on kuvattu keskeisiä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia. 
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Kuva 4: Johdon tukitehtäviä hoitavan henkilön henkilökohtaiset ominaisuudet 

 

Johdon tuen tehtävät ovat päällikkötuomarin tehtäviä vastaavasti myös hyvin laaja-
alaiset. Tiivistetysti voidaan todeta, että johdon tuen tärkein tehtävä on tuottaa pääl-
likkötuomarille tuomioistuimen johtamisen ja päätöksenteon perustaksi riittävä taus-
ta-aineisto riippumatta siitä onko kyseessä henkilöstö-, talous- vai yleishallintoon 
liittyvä asia sekä huolehtia niiden asioiden hoitamisesta, jotka päällikkötuomari on 
delegoinut hallintohenkilöstölle. Päällikkötuomarin tehtävien asianmukainen hoitami-
nen edellyttää, että hallinnon vastuualueelta löytyy asiantuntemusta ja osaamista 
ainakin alla olevasta kuvasta ilmeneviin tehtäviin.  



Kuva 5: Johdon tuen tehtävät (linkki isompaan kuvaan) 

4.3 Sääntelyn tarve 
Työryhmän yhtenä tehtävänä oli arvioida, missä määrin tuomioistuinten hallintohen-
kilöstöstä on tarpeen säätää laissa ja miltä osin heitä koskevat määräykset voidaan 
antaa työjärjestyksessä.  

Tuomioistuinlain mukaan tuomioistuimessa voi olla kansliapäällikön tai hallintopäälli-
kön virka taikka muu vastaava virka, jonka tehtäviin kuuluu tuomioistuimen hallinnos-
ta huolehtiminen. Tuomioistuimessa voi olla myös muuta virka- ja työsopimussuh-
teista henkilöstöä. 

Työryhmä toteaa, että hallintohenkilöstön tehtävistä ei ole syytä säätää tuomioistuin-
laissa säädettyä tarkemmalla tasolla lailla. Hallintohenkilöstön tehtävät voivat muut-
tua hyvinkin nopealla aikataululla esimerkiksi tehtävien keskittämisen ja digitalisaa-
tion tuomien toimintatapamuutosten johdosta, jolloin tarkempien tehtävien ja vastuu-
alueiden vieminen lakiin voisi vaikeuttaa joustavaa ja ketterää asioiden organisointia 
ja järjestämistä tuomioistuimen omien tarpeiden mukaisesti. Sen sijaan kunkin tuo-
mioistuimen työjärjestyksessä tulisi olla selkeästi määrättynä hallinnollisten tehtävien 
hoitamisesta ja vastuualueista. 

24 



25 

4.4 Johdon tuen virkanimikkeet 
Tällä hetkellä johdon tuen tehtäviä hoidetaan hyvin erilaisilla nimikkeillä, kuten liit-
teenä 1 olevasta taulukosta ilmenee. On selvää, että nimikkeet kaipaavat yhdenmu-
kaistamista. Yhtenäiset virkanimikkeet ja tehtävänkuvat luovat myös perustan yhte-
näisille palkkausperusteille. Virkanimikkeiden yhtenäistäminen tulisikin ottaa jatko-
valmisteluun.  

Työryhmän näkemyksen mukaan hallintojohtaja ja hallintopäällikkö kuvaavat nimik-
keinä johdon tuen tehtäviä päällikkötuomarin apuna hoitavan henkilön tehtäviä nyky-
aikaisella tavalla. Kyseiset nimikkeet kuvaavat kansliapäällikkö -nimikettä kattavam-
min sitä tehtäväkokonaisuutta, joka kuuluu kyseisen tehtäväkokonaisuuden alle. 
Kansliapäällikkö koetaan arvokkaana nimikkeenä, mutta toisaalta se antaa kuvan, 
että kyseessä on vain kanslianjohtaja, vaikka työtehtävät pitävät sisällään paljon 
muitakin tuomioistuimen johtamiseen ja organisaatioon liittyviä asioita.  

Työryhmän näkemyksen mukaan kansliapäällikkö -virkanimikkeestä tulisi luopua 
muiden tuomioistuinten kuin korkeimpien oikeuksien osalta ja siirtyä käyttämään 
tuomioistuimen koosta riippuen joko hallintojohtajan tai hallintopäällikön virkanimiket-
tä. Tämä tarkoittaisi sitä, että hovioikeuksissa sekä vakuutusoikeudessa ja markki-
naoikeudessa olisi jatkossa joko hallintojohtaja tai hallintopäällikkö kansliapäällikön 
sijaan. Asian jatkovalmistelussa tulisi arvioida tuomioistuinlain muutostarpeet tältä 
osin.  

Se, olisiko tuomioistuimessa hallintojohtaja vai -päällikkö olisi pitkälti riippuvainen 
tuomioistuimen koosta. Suurissa yksiköissä hallintojohtaja olisi luonteva nimike, kun 
taas keskisuurissa yksiköissä nimike voisi olla hallintopäällikkö. Suurissa ja keskisuu-
rissa yksiköissä voisi hallintojohtajan / -päällikön lisäksi olla useampia hallintosihtee-
reitä, jotka voitaisiin erikseen määrätä toimimaan esimerkiksi henkilöstösihteerin tai 
taloussihteerin tehtävissä. Suurissa yksiköissä voisi olla tarpeellista, että hallintojoh-
tajan lisäksi olisi myös esimerkiksi talousjohtajan nimikkeellä toimiva henkilö. 

Hallintosihteeri toimisi siten kaikissa tuomioistuimissa hallinnollisia tehtäviä hoitavan 
henkilökunnan yleisvirkanimikkeenä, jolloin päästäisiin eroon siitä, että hallintohenki-
lökunnan piirissä hallinnollisia tehtäviä hoidetaan eri tehtävänimikkeillä. Pienemmis-
sä yksiköissä, joissa hallintojohtajan / -päällikön virkaa ei katsottaisi tarpeelliseksi, 
päällikkötuomarin tukena hallinnollisten asioiden hoitamisessa olisi hallintosihteeri. 

 

4.5 Virkasuhteinen vai tehtäväperusteinen 
Työryhmän tehtävänä oli arvioida sitä, tulisiko johdon tuen tehtäviä hoitaa virka- vai 
tehtäväperusteisesti. Korkeimmissa oikeuksissa, hovioikeuksissa, markkinaoikeu-
dessa ja vakuutusoikeudessa on tällä hetkellä kansliapäällikön virka. Käräjäoikeuk-
sissa hallinnollisia tehtäviä hoidetaan myös virkasuhteisesti joko hallintopäällikön, 
hallintojohtajan tai hallintosihteerin viroissa. Hallinto-oikeuksissa on ylituomarin ky-
seiseen tehtävään määräämä hallintopäällikkö. Vastaavasti työtuomioistuimessa 
presidentti on määrännyt työtuomioistuimen sihteerin huolehtimaan hallinto- ja talo-
usasioiden hoitamisesta.  

Ottaen huomioon, että samanlaisia tehtäviä hoitavien henkilöiden tulisi olla virkasuh-
teen ja -ehtojen osalta samanarvoisessa tilanteessa, tulisi siitä, että hallintopäällikön 
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tehtäviä hoidetaan tehtävään määrättynä, luopua. Näin ollen niin korkeimpien oike-
uksien kansliapäälliköidenkuin muidenkin tuomioistuinten hallintojohtajan ja 
-päällikön tehtävien tulisi olla jatkossa virkasuhteisia. Tämä tarkoittaisi sitä, että esi-
merkiksi hallinto-oikeuksiin tulisi perustaa joko hallintojohtajan tai -päällikön virat. 

Hallintosihteerien tehtävät tulisivat myös olla virkasuhteisia kaikissa tuomioistuimis-
sa. Pienimmissä yksiköissä, kuten esimerkiksi työtuomioistuimessa, ei välttämättä 
olisi tarpeen perustaa erillistä hallintosihteerin virkaa, vaan hallinto- ja talousasioiden 
hoitaminen voisi edelleen kuulua yhden työtuomioistuimen sihteerin tehtäviin. 

 

4.6 Vakinainen vai määräaikainen 
Työryhmän tehtävänä oli myös arvioida pitäisikö hallintotehtäviä hoitavat henkilöt 
nimittää vakinaiseen virkaan vai määräaikaiseen virkasuhteeseen.  

Työryhmä otti arvioinnissaan huomioon sen, että tuomioistuinlain mukaan päällikkö-
tuomarit nimitetään nykyisin seitsemän vuoden määräajaksi ja kausi voidaan myös 
uusia. Tuomioistuinlakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 7/2016 vp) tode-
taan, että päällikkötuomareiden tehtävien määräaikaistamista puoltavat samat syyt 
kuin yleensä muutettaessa valtionhallinnon johdon tehtäviä määräaikaisiksi. Hallituk-
sen esityksessä todetaan myös, että vaatimusten ja toisaalta myös vallan kasvaessa 
päällikkötuomareiden kykyä ja edellytyksiä johtaa tuomioistuinta muuttuvissa olosuh-
teissa mahdollisimman tehokkaasti on voitava aika ajoin arvioida. Johtamisen laatu 
ja tehokkuus voidaan varmistaa nykyistä paremmin, mikäli päällikkötuomarit nimite-
tään virkoihinsa määräajaksi.  

Hallituksen esityksen mukaan toisaalta perustuslaista ja Euroopan ihmisoikeussopi-
muksesta seuraa, että pääsääntö tuomarinimityksissä on vakinaisuus. Tuomarin 
riippumattomuuden tae on siten se, että tuomarin virka on vakinainen ja että tuoma-
rilla on vahva virassapysymisoikeus. Tuomari voidaan riippumattomuutta vaaranta-
matta kuitenkin nimittää myös määräajaksi ainakin silloin, kun toimikausi on riittävän 
pitkä ja tuomarin virassapysymisoikeus on taattu. Hallituksen esityksessä todetaan, 
että tuomarin asemalta edellytettävä pysyvyys ei koske samalla tavoin tuomioistui-
men johtamistehtäviä, jos niitä hoitavalla on riippumattomuus tuomarina. Tuomarin 
riippumattomuutta vahvistavasta oikeudesta tulla nimitetyksi tuomarin virkaan pysy-
västi on siten erotettava tuomarin oikeus toimia tuomarinuransa aikana tietyssä eri-
tyistehtävässä. Johtamistehtävän määräaikaisuus ei siten ole ongelma tuomarin riip-
pumattomuuden kannalta, jos tuomarilla on perustuslaissa turvattu virassapysymis-
oikeus. Hallituksen esityksen mukaan tuomioistuinten toiminnan kehittämiseen liitty-
vät tavoitteet toteuttaa parhaiten järjestelmä, jossa päällikkötuomari nimitetään teh-
täväänsä määräaikaisesti, mutta hänen riippumattomuutensa tuomarina turvataan. 

Työryhmä toteaa, että hallintojohtajalta / -päälliköltä edellytetään erityistä ammattitai-
toa henkilöstö- ja talousasioiden hoitamiseen. Myös hänen kohdallaan, kuten pääl-
likkötuomarinkin kohdalla, kykyä ja edellytyksiä hoitaa tehtäviä olisi hyvä aika ajoin 
arvioida, mikä puoltaa määräaikaisuutta. Huomioon on kuitenkin otettava, että mää-
räaikaisia virkasuhteita on lähinnä vain valtion ylimmissä tehtävissä.  
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Hallintojohtajan / -päällikön viran vakinaisuutta puoltaa työryhmän näkemyksen mu-
kaan erityisesti se, että vakinaiseen virkaan on mahdollista saada rekrytoitua oman 
alansa huippuosaaja. Välttämättä tällainen osaaja ei hae määräaikaiseen tehtävään 
sen epävarmuuden johdosta. Määräaikainen tehtävä voisi myös johtaa siihen, että 
määräaikaisuuden loppupuolella motivaatio tehtävien hoitamiseen ei ehkä olisi paras 
mahdollinen, vaan motivaatio voisi kohdistua uuden työpaikan löytämiseen. Määrä-
aikainen virkasuhde ei myöskään välttämättä ole hyväksi hallintojohtajana /  
-päällikkönä toimivan henkilön urakehityksen kannalta. Lisäksi, mikäli myös hallinto-
johtajan / -päällikön tehtävä olisi määräaikainen, voisi eteen tulla tilanne, että sekä 
päällikkötuomari että hallintojohtaja / -päällikkö vaihtuisivat samanaikaisesti tai lähes 
samanaikaisesti, mikä ei toiminnan jatkuvuuden ja pitkäaikaisen suunnittelun näkö-
kulmasta olisi paras mahdollinen tilanne.  

Ottaen huomioon edellä mainitut seikat, työryhmä päätyy ehdottamaan, että hallinto-
johtajan / -päällikön virka olisi vakinainen virka. Rekrytointitilanteessa on aina käytet-
tävissä koeaika, jonka kuluessa voidaan arvioida henkilön soveltuvuutta tehtävään. 
Virka olisi mahdollista myös täyttää määräajaksi. Tällä tavoin on menetelty esimer-
kiksi markkinaoikeudessa, jossa kansliapäällikön virka on täytetty viiden vuoden 
määräajaksi. Hallintosihteerin viran tulisi työryhmän näkemyksen mukaan olla vaki-
nainen, kuten tälläkin hetkellä pääsääntöisesti on. 

 

4.7 Kelpoisuusvaatimukset 
Johdon tuen tehtävät ovat hyvin monimuotoisia ja laaja-alaisia, kuten edellä kohdas-
sa 4.2 on todettu. Arvioitaessa sitä, millaisella koulutus- tai kokemustaustalla johdon 
tuen tehtävät hoituvat parhaalla mahdollisella tavalla, on ensin kirkastettava ajatus 
siitä, millaista osaamista tarvitaan ja miten päällikkötuomarin ominaisuuksia täytyy 
täydentää. Johdon tuen tehtävät vaativat niin henkilöstö- kuin taloushallinnon osaa-
mista. Lisäksi tehtävät vaativat useiden pienempien substanssiasioiden tuntemusta, 
kuten esimerkiksi toimitila- ja hankinta-asioiden osaamista. On selvää, ettei yhdestä-
kään koulusta valmistu sellaista henkilöä, joka suoraan osaisi kaikki vaadittavat teh-
tävät, jolloin perehdyttämisen ja työssä oppimisen sekä myös henkilökohtaisten omi-
naisuuksien merkitys korostuu.  

Tuomioistuinlaki lähtee siitä, että korkeimpien oikeuksien kansliapäälliköillä täytyy 
olla ylempi oikeustieteellinen tutkinto ja muiden tuomioistuinten kansliapäälliköillä 
ylempi korkeakoulututkinto. Tuomioistuinlaissa ei ole säädetty koulutusvaatimuksia 
hallintopäällikölle, hallintojohtajalle, talousjohtajalle, eikä myöskään sihteerille, joka 
hoitaa hallinnollisia tehtäviä. Näiden osalta asia on jätetty kunkin tuomioistuimen 
omaan harkintaan. 

Tuomioistuinten kansliapäällikköjen, pois lukien korkeimpien oikeuksien kansliapääl-
liköt, ja hallintopäällikköjen tehtävänkuvat ja vastuualueet päällikkötuomarin lähim-
pänä apuna ovat hyvin samankaltaiset riippumatta siitä työskenteleekö kyseinen 
henkilö käräjäoikeudessa, hovioikeudessa, hallinto-oikeudessa tai erityistuomiois-
tuimessa. Näin ollen työryhmän näkemyksen mukaan olisi perusteltua, että myös 
kelpoisuusvaatimukset olisivat samanlaiset. Työryhmä ehdottaakin, että hallintojoh-
tajan ja -päällikön kelpoisuusvaatimukseksi säädettäisiin lain tasolla soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto. Tältä osin jatkovalmistelussa tulisi arvioida tuomioistuinlain 
muutostarve.  
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Hallintosihteerin kelpoisuusvaatimuksena voisi työryhmän näkemyksen mukaan olla 
soveltuva korkeakoulututkinto, joka mahdollistaisi esimerkiksi tradenomikoulutuksen 
saaneiden henkilöiden toimimisen tuomioistuimen hallintosihteerin tehtävissä. Hallin-
tosihteerin koulutusvaatimuksesta ei olisi työryhmän näkemyksen mukaan tarpeellis-
ta säätää laissa, vaan se voisi jäädä kunkin tuomioistuimen omaan harkintaan, vas-
taavalla tavalla kuten nytkin tuomioistuinlain mukaan on. 

 

4.8 Nimittämismenettely 
Tuomioistuimen sujuvan toiminnan kannalta on tärkeää, että rekrytoinnit ovat onnis-
tuneita. Tuomioistuimissa päällikkötuomari nimittää hallintohenkilökunnan, ellei sitä 
ole delegoitu erillisellä määräyksellä muulle virkamiehelle. Vaikka johdon tuen tehtä-
viä hoitava henkilö työskenteleekin pääsääntöisesti päällikkötuomarin kanssa ja hä-
nen työparinaan sekä muun hallintohenkilökunnan esimiehenä, on rekrytoinnissa 
kuitenkin muistettava, että johdon tuen tehtäviä hoitava henkilö palvelee koko tuo-
mioistuinta. Tästä syystä asiaa olisi hyvä käsitellä esimerkiksi johtoryhmässä. Lisäksi 
muuta hallintohenkilökuntaa olisi hyvä kuulla ennen nimittämispäätöksen tekemisis-
tä.  

Työryhmä toteaa, että johdon tuen tehtäviä hoitavan henkilön rekrytointi tulisi perus-
tua avoimeen hakuun. Hakuilmoitus tulisi julkaista esimerkiksi Valtiolle.fi -sivustolla 
sekä tuomioistuimen omilla ja oikeusministeriön hallinnonalan internet-sivuilla. Avoi-
mella haulla voidaan varmistaa, että tehtävään tulee valituksi paras mahdollinen 
henkilö. Rekrytoinnissa tulee keskittyä siihen, että tehtävään saadaan niin ammatti-
taidoltaan kuin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan parhaiten soveltuva johdon tuen 
tehtäviä hoitava henkilö. Tämä asettaa vaatimuksia myös hakuilmoitukselle, johon 
on pyrittävä kattavasti kuvaamaan työtehtävät, niiden kelpoisuusvaatimukset sekä 
myös eduksi luettavat seikat ja vaadittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. 

 

4.9 Asema työnantajavirkamiehenä  
Työryhmä on arvioinut hallintojohtajan / -päällikön asemaa myös siitä näkökulmasta, 
kuuluuko hän työnantajavirkamiehiin vai ei. Työnantajavirkamiehistä säädetään val-
tion virkaehtosopimusasetuksessa (1203/1987) 10 §:ssä. Sen mukaan tuomiois-
tuimissa työnantajavirkamiehiä ovat 

− korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kansliapäälliköt, 
− hovioikeuksien presidentit ja kansliapäälliköt, 
− hallinto-oikeuksien ylituomarit, 
− työtuomioistuimen presidentti, 
− markkinaoikeuden ylituomari ja kansliapäällikkö, 
− vakuutusoikeuden ylituomari ja kansliapäällikkö sekä 
− käräjäoikeuksien laamannit, hallintojohtajat, hallintopäälliköt ja sihteerit. 

 
Hallinto-oikeuksien hallintopäälliköt eivät ole mainitun säädöksen mukaan työnanta-
javirkamiehiä.  



29 

Tuomioistuinlaitoksessa on huomattavasti enemmän työnantajavirkamiehiä (yli 50 
henkilöä) verrattuna esimerkiksi syyttäjälaitokseen, ulosottoon sekä oikeusapu- ja 
edunvalvontapiireihin. Syyttäjälaitoksessa työnantajavirkamiehiä on vain Valtakun-
nansyyttäjänvirastossa valtakunnansyyttäjä, apulaisvaltakunnansyyttäjä, valtionsyyt-
täjä (henkilöstöasiat), valtionsyyttäjä (hallintoyksikön asiat) ja lakimies (henkilöstö-
asiat). Ulosoton puolella työnantajavirkamiehiä ovat vain valtakunnanvouti ja Helsin-
gin ulosottoviraston päällikkö. Johtava hallintovouti on tehtäviensä puolesta työanta-
javirkamies, mutta muodollista asemaa hänellä ei kuitenkaan ole. Oikeusapu- ja 
edunvalvontapiireissä työnantajavirkamiehiä on jokaisessa yksi (johtava julkinen oi-
keusavustaja), eli yhteensä koko maassa kuusi.  

Tuomioistuimet ovat itsenäisiä virastoja, joten työryhmän näkemyksen mukaan niin 
päällikkötuomarin kuin myös hallintojohtajan / -päällikön tulisi olla työnantajavirka-
mies. Jatkovalmistelussa tulisikin selvittää mahdollisuudet muuttaa valtion virkaehto-
sopimusasetusta tältä osin. 

4.10 Suhde päällikkötuomarin tehtäviin ja päätösvaltaan 
Vastuunjako päällikkötuomarin ja johdon tuen tehtäviä hoitavien henkilöiden välillä 
tulee olla selkeä. Tuomioistuinlain 8 luvun 3 §:ssä säädetään päällikkötuomarin toi-
mivallasta ratkaista hallinnollisia asioita sekä asioiden siirtämisestä täysistunnon tai 
muun virkamiehen ratkaistavaksi. Pykälän 3 momentin mukaan päällikkötuomarin 
oikeudesta siirtää asia muun virkamiehen ratkaistavaksi määrätään työjärjestykses-
sä. Näin ollen kunkin tuomioistuimen työjärjestyksessä tulee olla mainittuna miten 
päällikkötuomari on delegoinut päätösvaltaansa esimerkiksi hallintojohtajan / 
-päällikön ratkaistavaksi.

Hallituksen esityksessä tuomioistuinlaiksi (HE 7/2016 vp) todetaan, että asiaa, joka 
lain tai laatunsa perusteella kuuluu päällikkötuomarille, ei saisi siirtää. Tällaisia asioi-
ta olisivat ensinnäkin ne, jotka tuomioistuinlaissa tai muussa laissa olisi säädetty 
nimenomaisesti päällikkötuomarin ratkaistavaksi (muun muassa määräaikaisten 
tuomareiden nimittäminen, kirjallinen varoitus, virantoimituksesta pidättäminen). Li-
säksi hallituksen esityksessä todetaan, ettei siirtää voisi myöskään asiaa, joka nykyi-
sin on organisaatioasetusten perusteella presidentin ratkaistava. Näitä ovat laissa 
päällikkötuomarin tehtäviksi tai johtoryhmässä käsiteltäviksi säädetyt asiat. Sama 
koskee tuomareiden ja esittelijöiden nimittämistä tai virkasuhteeseen liittyviä asioita. 
Tuomioistuinlain mukaan päällikkötuomarilla olisi myös oikeus ottaa siirtämänsä tai 
muutoin muun virkamiehen ratkaistavaksi kuuluva asia itselleen ratkaistavaksi. 

Hallintojohtajan / -päällikön tehtävänkuvaa määriteltäessä on otettava huomioon, 
että päällikkötuomari ei voi siirtää kaikkia hallinnollisia tehtäviä toisen henkilön vas-
tuulle. Hallintojohtaja / -hallintopäällikkö tai esimerkiksi hallintosihteeri vastaa kuiten-
kin itsenäisesti niistä tehtävistä, jotka päällikkötuomarin on lain sallimissa puitteissa 
hänelle delegoinut. Epäselvyyksien välttämiseksi delegoiduista tehtävistä olisi hyvä 
mainita tuomioistuimen työjärjestyksessä. 
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4.11 Tarve ja lukumäärä eri tuomioistuimissa  
Arvioitaessa johdon tukea hoitavien henkilöiden tarvetta ja lukumäärää eri tuomiois-
tuimissa on ensinnäkin otettava huomioon oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa 
todettu hallinnon keventämisen tarve. Lisäksi on otettava huomioon käynnissä olevat 
rakenneuudistukset ja muut toiminnankehittämishankkeet, joilla on vaikutusta johdon 
tuen tehtävien hoitamiseen tuomioistuimissa. Toisaalta on otettava huomioon se, 
että tuomioistuinten johtamisen tulee olla ammattitaitoista ja että siihen on varattava 
riittävät resurssit.  

Yksi merkittävä tekijä on myös tuomioistuimen koko. On selvää, että isommissa yksi-
köissä tarvitaan myös hallinnollista henkilökuntaa enemmän kuin pienemmissä yksi-
köissä. On kuitenkin muistettava, että yhä useammat tehtävät vaativat erikoistumista 
ja erityistä asiantuntijuutta ja siitä syystä myös pienemmissä yksiköissä on oltava 
riittävä määrä hallintohenkilökuntaa esimerkiksi sijaistusten ja muiden erikoistilantei-
den johdosta. Toisaalta joidenkin johdon tuen tehtävien keskittäminen johtaa siihen, 
että rutiininomaiset tehtävät siirtyvät pois tuomioistuimilta. Tämä voi johtaa siihen, 
että pienemmissä yksiköissä ei ole riittävästi johdon tuen tehtäviä kokopäiväisenä 
toimivalle henkilölle.  

Hallituksen esityksessä tuomioistuinlaiksi (HE 7/2016 vp) todetaan muun muassa, 
että päällikkötuomarin tulisi osallistua lainkäyttöön johtamisen niin salliessa. Tuomio-
istuinten koon kasvamisen vuoksi päällikkötuomarin ajasta suurin osa kuluu johtami-
seen ja hallinnollisten tehtävien hoitamiseen. Tärkeää kuitenkin on, että päällikkö-
tuomari osallistuu myös lainkäyttöön. Tätä voi osaltaan edesauttaa se, että tuomiois-
tuimiin perustettaisiin lisää kanslia- tai hallintopäällikön virkoja. Hallituksen esityk-
sessä todetaan edelleen, että kanslia- tai hallintopäällikön virkojen perustamisen 
hallinto-oikeuksiin ei arvioida aiheuttavan merkittäviä kustannuksia. Kaikissa hallinto-
oikeuksissa toimii jo nykyisin hallintopäällikkö. Jos nykyistä useampiin käräjäoikeuk-
siin tullaan perustamaan hallintopäällikön tai muita vastaavia virkoja, siitä aiheutuisi 
jonkin verran lisäkustannuksia. Nämä virat voidaan kuitenkin rahoittaa muita virkoja 
vähentämällä. Hallituksen esityksen mukaan se, että tuomioistuimen päällikkötuoma-
rin apuna hallinnosta huolehtii ammattimainen johtaja, tuo merkittäviä etuja tuomiois-
tuimen toiminnan ja tuottavuuden kannalta. Erityisen tärkeää tämä on siitä syystä, 
että tuomioistuinyksikköjen koko on kasvanut. Kanslia- tai hallintopäälliköiden virko-
jen perustaminen on kuitenkin sovitettava yhteen oikeudenhoidon uudistamisohjel-
massa edellytetyn hallinnon keventämistä koskevan tavoitteen sekä tuomioistuinten 
rakenneuudistusten kanssa. 

Myös hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden 
lakien muuttamisesta (HE 270/2016 vp) todetaan, että käräjäoikeuksien koon kasvat-
taminen korostaa johtamiselle, hallinnolle ja käräjäoikeuden sisäiselle organisaatiolle 
asetettavia vaatimuksia. Suurissa käräjäoikeuksissa päällikkötuomarin apuna johta-
misessa tulisi olla paitsi osaston johtajat myös hallintopäällikkö. Jokaisessa kanslias-
sa tulisi olla nimetty vastuutuomari. Tämä aiheuttaa jonkin verran lisäkuluja.  

Työryhmä toteaa, että tuomioistuimen ammattimainen johtaminen edellyttää riittävää 
hallinnollista henkilökuntaa. Näin ollen jokaisessa tuomioistuimessa tulisi työryhmän 
käsityksen mukaan jatkossakin olla, hallinnollisten tehtävien keskittämisestä, toimin-
tatapojen yhdenmukaistamisesta tai niiden siirtämisestä mahdollisesti perustetta-
vaan tuomioistuinvirastoon riippumatta, päällikkötuomarin apuna joko hallintojohtaja, 
-päällikkö tai -sihteeri. Lisäksi suurissa ja keskisuurissa yksiköissä tulisi hallintojohta-
jalla / -päälliköllä olla apunaan riittävä määrä hallintosihteereitä.  
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Ottaen huomioon johdon tuen tehtäviin vaikuttavat kehittämishankkeet, työryhmä ei 
ole tässä vaiheessa päätynyt ehdottomaan tarkemmalla tasolla johdon tuen tehtäviä 
hoitavien henkilöiden määriä eri tuomioistuimissa. Lukumääriin tulee palata jatko-
valmistelussa, kun nähdään miten esimerkiksi Kiekun myötä tulleet toimintatapojen 
muutokset vaikuttavat työmääriin tuomioistuimissa ja miten rakenneuudistukset ete-
nevät sekä myös se, toteutuuko tuomioistuinviraston perustaminen. 

 

4.12 Palkkaus 
Tällä hetkellä johdon tuen tehtäviä hoitavat henkilöt kuuluvat korkeimpia oikeuksia 
lukuun ottamatta T- tai Y-palkkaluokkiin. Hovioikeuksissa, neljässä käräjäoikeudessa 
sekä markkinaoikeudessa ja hovioikeudessa kansliapäälliköt / hallintopäälliköt / hal-
lintojohtaja kuuluvat T-palkkaluokkaan vaihteluvälillä T11–T14. Hallinto-oikeuksien 
tehtäviin määrätyt hallintopäälliköt kuuluvat pohjavirastaan riippuen joko Y- tai T-
palkkaluokkiin. Y-palkkaluokka on määritelty oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa 
koskevassa virkaehtosopimuksessa. 

 

Taulukko 2; palkkaluokat 

Virkanimike Tuomioistuin Palkkaluokka 

Kansliapäällikkö KKO D15 

Kansliapäällikkö KHO D15 

Kansliapäällikkö Markkinaoikeus T11 

Kansliapäällikkö Vakuutusoikeus T12 

Kansliapäällikkö Helsingin hovioikeus T13 

Kansliapäällikkö Itä-Suomen hovioikeus T12 

Kansliapäällikkö Rovaniemen hovioikeus T12 

Kansliapäällikkö Turun hovioikeus T13 

Kansliapäällikkö Vaasan hovioikeus T12 

Hallintojohtaja Helsingin käräjäoikeus T14 

Hallintopäällikkö Oulun käräjäoikeus T12 

Hallintopäällikkö Pirkanmaan käräjäoikeus T12 

Hallintopäällikkö Varsinais-Suomen käräjäoikeus T12 

Hallintopäällikkö Hallinto-oikeudet Y17 
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Y-palkkaluokissa osa palkasta koostuu henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella 
maksettavasta lisästä. Hallintojohtajan ja -päällikön tehtäviin kuuluu henkilökohtaisen 
suoriutumisen arviointi alaistensa osalta. Näin ollen tämä voi johtaa tilanteeseen, 
että arvioinnin henkilökohtaisesta suoriutumisesta tekee esimies, joka myös itse kuu-
luu Y-palkkaluokkaan. Tämä tilanne on koettu ongelmalliseksi ja siitä, että esimies ja 
alainen ovat saman henkilökohtaisen arvioinnin piirissä, olisi työryhmän näkemyksen 
mukaan päästävä eroon.  

T-palkkaluokassa peruspalkan lisäksi tulevan kokemuslisän laskenta perustuu oike-
ustieteellisen tutkinnon suorittamisen jälkeen kertyneeseen lakimieskokemukseen. 
Ongelmaksi voi näin ollen nousta se, että hallintojohtajalla / -päälliköllä ei tarvitse olla 
oikeustieteellistä loppututkintoa, jolloin T-palkkaluokkien soveltaminen voisi johtaa 
epätasa-arvoiseen tilanteeseen riippuen siitä, onko kyseisellä henkilöllä oikeustie-
teellinen loppututkinto vai ei.  

Työryhmän näkemys on, että johdon tuen tehtäviä hoitavien henkilöiden palkkauk-
seen tulisi luoda yhtenäiset periaatteet. Palkan tulee olla riittävän kilpailukykyinen ja 
sen tulee olla oikeassa suhteessa tehtävien vaativuuteen ja vastuuseen. Palkkauk-
sessa tulisi ottaa huomioon myös tuomioistuimen koko, ennen kaikkea henkilökun-
nan määrä. Näin ollen esimerkiksi kaikkien hallintojohtajien ja -päälliköiden ei tarvit-
sisi kuulua samaan palkkaluokkaan, vaan palkkaluokka voisi vaihdella tuomioistuin-
ten koon mukaisesti. Samoin hallintosihteereiden osalta palkkaluokassa tulisi ottaa 
huomioon se, minkä suuruisessa tuomioistuimisessa kyseinen henkilö työskentelee. 
Työryhmä toteaa, että jatkotyössä tulisi selvittää mahdollisuudet yhtenäistää palkka-
usperusteet. 
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5 Esimerkki johdon tuen tehtävänkuvaksi 
 

Johdon tuen tehtävien kannalta on tärkeää, että niitä hoitavien henkilöiden tehtävän-
kuvat ovat selkeitä ja että ne ovat niin hallintohenkilökunnan kuin lainkäyttöhenkilö-
kunnan hyväksymiä. Lainkäyttöhenkilökunnan tulee voida luottaa siihen, että hallin-
nollisia tehtäviä hoitavien henkilöiden tehtävänkuvat on laadittu siten, että ne palve-
levat parhaalla mahdollisella tavalla tuomioistuimen toimintaa ja etteivät ne koske 
lainkäyttötehtäviä. Johdon tuen tehtävät olisi hyvä määritellä tuomioistuimen työjär-
jestyksessä ja lisäksi jokaiselle henkilölle tulisi laatia oma tehtävänkuvansa. Selkeäl-
lä työnjaolla on mahdollisuus välttää erilaiset konfliktit, joita mahdollisesti syntyy, kun 
asioiden hoitamista ei ole vastuutettu asianmukaisesti. Toisaalta tehtävänkuvan tu-
lee olla myös joustava ja mahdollistaa nopea reagointi arkipäivän toiminnassa eteen 
tuleviin yllättäviinkin tilanteisiin ja uusien asioiden hoitamisiin.  

Tehtävänkuvia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös tehtävien keskittämis-
mahdollisuudet. Digitalisaatio mahdollistaa sen, että hallinnollisia asioita ja asiakirjoja 
voidaan hoitaa sähköisesti, kuten Verohallinnossa ja Maanmittauslaitoksessa on 
tehty. Esimerkiksi eräitä henkilöstöön ja taloushallintoon liittyviä asioita voidaan hoi-
taa yli virastorajojen, eikä asian hoitajan välttämättä tarvitse olla samassa virastossa 
kuin sen, jota asia koskee. Tämä lisäisi hallinnollisten asioiden hoitamisen kustan-
nustehokkuutta.  

Työryhmä on laatinut esimerkkitehtävänkuvan johdon tukitehtäviä hoitavan henkilön 
tehtävistä, joka on liitteenä 2. Tehtävänkuvaan on koottu esimerkinomaisesti niitä 
tehtäviä, jotka työryhmän käsityksen mukaan voisivat nyt ja tulevaisuudessa kuulua 
johdon tukea hoitavan henkilön tehtäviin. Tehtävänkuvasta ei ole ollut tarkoituskaan 
tehdä tyhjentävää luetteloa kaikista mahdollisista tehtävistä, mutta siinä on pyritty 
ottamaan huomioon keskeisimmät tehtävät sekä myös päällikkötuomarin mahdolli-
suus delegoida päätösvaltaa. Tehtävänkuvaa laadittaessa on huomattava myös se, 
että johdon tukitehtäviä hoitavalla henkilöllä on myös mahdollisuus delegoida tehtä-
vien hoitamista muulle hallintohenkilöstölle. Esimerkkitehtävänkuva ei koske lain-
käyttöasioita. 
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6 Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen 
 

Uuden henkilön aloittaessa johdon tuen tehtävissä on huolehdittava siitä, että hänet 
perehdytetään kyseisen viraston toimintaan ja toimintaympäristöön sekä hallin-
nonalan toimintaan. Myös niin sanotun hiljaisen tiedon siirtäminen ja vertaistuen 
saaminen on tärkeää. Uudelle henkilölle olisikin hyvä saada joko omasta virastosta 
tai saman hallinnonalan virastosta tutorhenkilö, joka opastaisi alkuun tehtävien hoi-
dossa.  

Koulutustarpeiden osalta on tärkeää ymmärtää myös, että johdon tuen tehtäviä hoi-
tavien henkilöiden on saatava tukea ja koulutusta tehtävien hoitoon sekä oman viras-
ton sisältä, hallinnonalalta muista tuomioistuimista sekä myös ulkopuolisilta tahoilta, 
kuten muilta valtionhallinnon toimijoilta. Hallinnolliset tehtävät ovat pitkälti samanlai-
sia virastoista tai toimijasta riippumatta ja siinä mielessä kokemusten ja hyvien käy-
tänteiden vaihtaminen yli virastorajojen on suotavaa.  

Johdon tuen tehtävissä on tärkeää pysyä ajan tasalla henkilöstöhallinnon ja talous-
hallinnon muutoksista kuten esimerkiksi uusista laeista, määräyksistä ja ohjeista. 
Myös työvälineiden, erilaisten tietokoneohjelmistojen ja sovellusten, muutoksista on 
saatava riittävän ajoissa tietoa.  

Työryhmän mielestä olisi hyvä, että johdon tuen tehtäviä hoitavalle henkilölle tehtäi-
siin henkilökohtainen koulutussuunnitelma, jossa otettaisiin huomioon kyseisen hen-
kilön koulutustausta, aiempi työkokemus ja jossa mietittäisiin, mitä koulutusta henkilö 
tarvitsee. Koulutussuunnitelmassa olisi otettava huomioon myös se, että työtehtävien 
asianmukainen hoitaminen edellyttää myös jatkokoulutusta ja jatkuvaa oppimispro-
sessia.  

Myös koulutustapoihin tulee kiinnittää huomiota. Luokkamuotoinen koulutus sopii 
moniin sellaisiin koulutuksiin ja kursseihin, joita johdon tuen tehtäviä hoitaville henki-
löille tulisi järjestää. Koulutuksessa tulisi kuitenkin hyödyntää myös digitaalisen op-
pimisen keinoja esimerkiksi videoklippien muodossa moodle -oppimisympäristössä. 
Tämä toisi joustavuutta koulutuksiin ja jokainen voisi itse päättää milloin ja mitä opis-
kelee.  

  



Alla olevassa kuvassa on kuvattu ideaalimallia johdon tuen tehtäviä hoitavan henki-
lön koulutuspoluksi.  

Kuva 6; Hallintohenkilöstön osaamisen kehittäminen (Linkki isompaan kuvaan) 

Työryhmän näkemyksen mukaan koulutusvastuiden tulisi jakautua eri tahoille riippu-
en koulutuksen sisällöstä. Lähtökohtaisesti kullakin virastolla olisi itsellään vastuu 
huolehtia siitä, että johdon tukea hoitavilla henkilöillä on riittävä peruskoulutus ja 
mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Koulutusta järjestäviä tahoja, joita virastot 
voisivat hyödyntää, olisivat esimerkiksi oikeusministeriön koulutusyksikkö, Valtori, 
Palkeet, Valtiokonttori, Työterveyslaitos ja Haus.  

Oikeusministeriön koulutusyksikön rooli voisi olla kuvassa 6 mainittujen täydennys-
koulutusteemojen ylläpito ja niihin liittyvistä uudistuksista informointi. Lisäksi koulu-
tusyksikön toteuttamia erilaisia esimiesvalmennuksia, jotka ovat nähtävillä koulutus-
suunnitelmassa, voisi hyödyntää myös johdon tuen tehtäviä hoitavien henkilöiden 
osaamisen kehittämisessä. Olennaista olisi kuitenkin ohjata ajattelua siihen suun-
taan, että osaamista hankitaan sieltä, missä on kyseisen aihealueen paras osaami-
nen, esimerkiksi taholta, joka on toteuttanut toiminnanmuutoksen tai joka muutoin 
substanssityönään käsittelee näitä asioita. Esimerkiksi oikeusministeriön talous- ja 
henkilöstöosastolla on hyvää osaamista talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvissä asi-
oissa ja sitä tietämystä tulisi jakaa hallinnonalan virastoille.  

Johdon tuen tehtäviä hoitavien henkilöiden tutortoiminta ja -verkosto olisi työryhmän 
mielestä tarpeellinen ja työryhmä ehdottaakin, että sitä koskeva jatkovalmistelu yh-
distettäisiin tuomarinkoulutuslautakunnan suunnittelemaan tuomarikoulutettavien ja 
käräjänotaareiden tutoreiden kouluttamistarpeeseen.  

35 
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Kansainvälistyvässä maailmassa voisi olla tarpeellista osallistua myös kansainväli-
siin koulutuksiin, joista yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Court Management 
Program, jonka järjestävä taho on National Center for the States Courts (NCSC).1 
Kyseinen koulutusohjelma jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: 

 

 
 
 
 
Kuva 7; Court Management Program 
 
Työryhmä toteaa, että sen tavoitteen toteuttaminen, että tuomioistuimen johto on 
ammattimaista edellyttää, että myös johdon tuen tehtäviä hoitavien henkilöiden 
osaamisen kehittämiselle ja ylläpitämiselle varataan riittävät resurssit.  

 

                                                
1 http://www.ncsc.org/Education-and-Careers/ICM-Certification-Programs/Court-Management-
Program/Overview-CMP.aspx 

http://www.ncsc.org/Education-and-Careers/ICM-Certification-Programs/Court-Management-Program/Overview-CMP.aspx
http://www.ncsc.org/Education-and-Careers/ICM-Certification-Programs/Court-Management-Program/Overview-CMP.aspx
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LIITTEET 
Liite 1 Henkilötyövuodet sekä hallinnollisten tehtävien virka- ja tehtävänimik-

keet sekä niihin sitoutuvat henkilötyövuodet 

Liite 2 Esimerkkitehtävänkuva johdon tukitehtäviä hoitavan henkilön tehtävistä 

 

TAULUKOT 
Taulukko 1 Yhteenveto työryhmän ehdotuksista 

Taulukko 2 Palkkaluokat 

 

KUVAT 
Kuva 1 Päällikkötuomarin tehtävät 

Kuva 2 Hallinnon organisaatio 

Kuva 3 Johtoryhmän rooli 

Kuva 4 Johdon tukitehtäviä hoitavan henkilön henkilökohtaiset ominaisuudet 

Kuva 5 Johdon tuen tehtävät 

Kuva 6 Hallintohenkilöstön osaamisen kehittäminen 

Kuva 7 Court Management Program 
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Etelä-Karjalan käräjäoikeus 46,5 hallintosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkiston hoitaja 0,5
Käräjäsihteeri 1,25 2,5

Edellä mainittujen lisäksi osaston 
johtajilla ja haastemiesten esimiehellä 
hallinnollisia tehtäviä yhteensä 0,25 htv

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 53,3 hallintosihteeri 1 Käräjäsihteeri, johdon sihteeri 1 2
Myyntilaskutukseen sitoutuvia 
henkilötyövuosia tähän ei ole merkitty

Etelä-Savon käräjäoikeus 48,8 hallintosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kanslian esimies hoitaa taloushallintoa muiden töiden ohella 
osallistuen muun muassa budjetin laadintaan ja seurantaan, 
ostolaskujen asiatarkastamiseen, erilaisten talousraporttien 
analysointiin, erilaisiin hankintoihin ym. 1,25

Helsingin käräjäoikeus 343,8

hallintojohtaja, hallinnollinen lakimies, 
hallintosihteeri, johdon sihteeri, 
henkilöstösihteeri, taloussihteeri, 
henkilöstö- ja taloussihteeri, 
osastosihteeri, informaatikko 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 3 6 0 1 0

talouspäällikkö 1
tarkastaja 1
tiedottaja 1
koulutussuunnittelija 1
kirjaaja 1
apulaiskirjaaja 1
Lisäksi osaston johtajat 4 ja 
haastemiesten esimiehet 2 30

osaston johtajien ja osastosihteereiden tai 
haastemiesten esimiesten sijaisia ei ole 
laskettu mukaan em. lukuun. 

Hyvinkään käräjäoikeus 43,3
hallintosihteeri, henkilöstö- ja 
taloussihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

laamanni 0,5
käräjäsihteeri 0,5 3

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 26,2 hallintosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 0,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Käräjäsihteereiden lähiesimies 0,20 1

Kainuun käräjäoikeus 26,8 hallintosihteeri, taloussihteeri 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
Laamanni 0,75
Käräjätuomari 0,45 2,3

Kanta-Hämeen käräjäoikeus 39,8 hallintosihteeri, erityissihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 käräjäsihteeri 1,5 htv 3,5

Kemi-Tornion käräjäoikeus 25,6 hallintosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 käräjäsihteeri  0,75 1,5

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus 21,6 hallintosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käräjäsihteerien lähiesimies, käräjäsihteeri 0,1 hlötyövuotta
Käräjäsihteeri, laskutus 0,3 henkilötyövuotta 1,5

Keski-Suomen käräjäoikeus 77,3 hallintosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 käräjäsihteeri 2,25 3,25

Kymenlaakson käräjäoikeus 60,5
hallintosihteeri, henkilöstö- ja 
taloussihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Lisäksi käräjäsihteeri 0,6 htv. 2,6

Arkistointia, asiakaspalv. tai virastomest. 
tehtäviä ei ole tähän laskettu.

Lapin käräjäoikeus 46,8
hallintosihteeri, henkilöstö- ja 
taloussihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 . 2

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 50,5 hallintosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 käräjäsihteeri (kanslianhoitaja)   1 HTV 2

Ei huomioitu hallinto- ja taloustehtäviä 
o.t.o tekeviä eli osastonjohtajat ja 
laskutusta tekevät useat käräjäsihteerit
sekä myös lähiesimiehet, joilla myös 
hallinnollisia tehtäviä.

Oulun käräjäoikeus 92,3
hallintopäällikkö, henkilöstösihteeri, 
taloussihteeri 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 talouspäällikkö/kanslianhoitaja, 1 htv 4

Lainkäyttöosastojen johtajilla (3kpl), 
notaareiden vastuutuomarilla  ja 
kansliahenkilöstön lähiesimiehillä (6 kpl) 
on  jonkin verran henkilöstöhallinnon 
tehtäviä.

Pirkanmaan käräjäoikeus 145,8 hallintopäällikkö, hallintosihteeri 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 käräjäsihteeri 3 5

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 47,8 hallintosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
käräjäsihteeri (1,25) (4 eri käräjäsihteeriä, laskutus ja sijaistaminen)
laamanni? 2,25

Ei huomioitu kirjastoa, eikä kansainvälisiä 
asioita hoitavia sihteereitä. Myöskään 

Pohjois-Savon käräjäoikeus 82,0
hallintosihteeri, henkilöstö- ja 
taloussihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Kirjaaja 0,5, 
haastemiesten esimies 0,1, 
käräjätuomari (osastonjohtaja) 0,4, 
käräjäsihteeri (lähiesimies) 0,9, 
käräjäsihteeri 0,8, 
kirjaamosihteeri 0,4, 
laamanni 0,9 6

Päijät-Hämeen käräjäoikeus 70,3 hallintosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

laamanni 0,8
käräjäsihteeri, kirjaaja 0,3 käräjätuomari, osaston johtaja 0,2
käräjäsihteeri, osastovastaava 0,2 2,5

Satakunnan käräjäoikeus 65,3
hallinnollinen sihteeri, henkilöstö- ja 
taloussihteeri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Käräjäsihteeri 3,15
Virastomestari 1 6,15

Tuusulan käräjäoikeus 40,5 hallintosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

laamanni 0,5 HTV
kirjaaja 0,25 HTV
käräjäsihteeri 0,25 htv 2

Vantaan käräjäoikeus 82,8 hallintosihteeri, taloussihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0

Virastomme Taha toimii  käräjäsihteeri -nimikkeellä.
Taha toimii myös yleiskanslian esimiehenä. 
Myyntilaskutusta ja lautamiespalkkioita hoitavien nimikkeet ovat 
käräjäsihteeri. Henkilöt työskentelevät yleiskansliassa. n. 2

Varsinais-Suomen käräjäoikeus 154,0 hallintopäällikkö, hallintosihteeri 1 1 käräjäsihteeri 1,5 htv (tehtävänä myyntilaskutus) 3,5 htv

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus 33,0 hallintosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Laamanni 0,8
 Käräjätuomari 0,2
 Käräjäsihteeri 0,5 2,5

Österbottens tingsrätt 51,3
förvaltningssekreterare, personal- och 
ekonomisekreterare 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

tingssekreterare på registratorskansliet (0,5)
lagmannens förvaltningsuppgifter (0,5) 3

Ei vastausta:
Espoon käräjäoikeus
Ahvenanmaan käräjäoikeus



Hovioikeuksen hallintotehtävät
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Itä-Suomen hovioikeus 72,0

kansliapäällikkö, hallintosihteeri, 
henkilöstö- ja taloussihteeri, 
informaatikko 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Presidentti n. 0,4 htv
Viskaali hoitaa hallinnollisen lakimiehen tehtäviä sivutoimisesti oman 
toimensa ohella 0,3 htv 
Notaari ja kaksi lainkäyttösihteeriä hoitavat hallinnollisia tehtäviä 
oman toimensa ohella yhteensä 1 htv 5,7

Rovaniemen hovioikeus 48,3
kansliapäällikkö, johdon sihteeri, 
hallintonotaari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Presidentti hoitaa hovioikeuden hallintoon liittyviä tehtäviä. 3

Turun hovioikeus 98,8

kansliapäällikkö, hallintosihteeri, 
johdon sihteeri, taloussihteeri, 
henkilöstö- ja taloussihteeri 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0

3 osaston johtajaa, joista kunkin työajasta noin neljäsosa kuluu 
hallinnollisiin tehtäviin = 0.75 htv 6,75

Vaasan hovioikeus 58,5

kansliapäällikkö, henkilöstö- ja 
taloussihteeri, hallintonotaari, 
informaatikko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

Kirjaamosihteeri / matkasihteeri, 0,5. Hovioikeudessa olevat notaarit 
(ennen osastosihteerit) ovat sijoittuneet osastolle eikä 
pääsääntöisesti hoida hallinnollisia asioita. Presidentti ja 
osastonjohtajat osallistuvat jossain määrin hallinnollisiin tehtäviin. 5

Ei vastausta:
Helsingin hovioikeus



Hallintotuomioistuimien hallintotehtävät
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Helsingin hallinto-oikeus 242,7

hallintopäällikkö, 
apulaishallintopäällikkö, 
hallinnollinen lakimies, 
hallintosihteeri, johdon sihteeri, 
henkilöstösihteeri, taloussihteeri, 
informaatikko 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0

tiedottaja 1 htv    ICT-
yhdyshenkilö 2 htv 11

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 64,5

hallintopäällikkö, 
henkilöstösihteeri, taloussihteeri, 
hallintonotaari 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4

Itä-Suomen hallinto-oikeus 51,8

hallintopäällikkö, 
apulaishallintopäällikkö, henkilöstö- 
ja taloussihteeri 0 0 1 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3,25

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 41,8 hallintopäällikkö 1

Lainkäyttösihteeri 1  htv 
(henkilöstöhallinto)
Lainkäyttösihteeri 0,5 
(taloushallinto)
Lainkäyttösihteeri 0,5 (it-
tuki)
Ylituomari 0,95 3,95

Turun hallinto-oikeus 42,9
hallintopäällikkö, henkilöstö- ja 
taloussihteeri, informaatikko 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,2 0

Kirjaamosihteeri 0,2
lainkäyttösihteeri 0,2 2,6

Vaasan hallinto-oikeus 74,7 hallintopäällikkö, hallintosihteeri 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lainkäyttösihteeri 1 HTV
IT-tuki 1,00 HTV
Notaari 0,25 HTV
Virastomestari 1 HTV 5,25

Markkinaoikeus 41,5 kansliapäällikkö, hallintosihteeri 0,9 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 toimistosihteeri 0,4 htv 2,2
Työtuomioistuin 8,5 osastosihteeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2,5

Ei vastausta:
Vakuutusoikeus



Korkeimpien oikeuksien hallintotehtävät
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Korkein hallinto-oikeus 134,0
kansliapäällikkö, johdon sihteeri, 
taloussihteeri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

viestintäsihteeri (taloussihteerin sijainen) (0,25) 
2016: ma apulaiskansliapäällikkö (1), ns. turvapaikkarahoituksesta
2017: ma hallintopäällikkö (0,8), ns. turvapaikkarahoituksesta 5

Korkein oikeus 74,3

kansliapäällikkö, hallinnollinen 
sihteeri, johdon sihteeri, 
taloussihteeri, informaatikko 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0,25 0

Edellä olevan listan lisäksi on mainittava ainakin viestintäpäällikkö ja 
haettavana oleva tiedottaja, tietopalvelupäällikkö, ICT-suunnittelijat, 
virastopalveluyksikkö vähintään turvallisuus-, toimitila- ja 
kalustokysymysten ja tarvikehankintojen osalta sekä 
istuntosuunnitteluun osallistuvat osastosihteerit. Lainkäyttäjät 
osallistuvat osin lakisääteistenkin toimielinten työhön ja korkeimmassa 
oikeudessa jäsenet varsinkin hallinnollisiin täysistuntoihin. Joka 
tapauksessa kaksi esittelijäneuvosta käyttää vähintään puolet 
työajastaan hallinnollisiin tehtäviin toimiessaan kansliapäällikön 
sijaisina ja apuna. 8,5-10



LIITE 2 

ESIMERKKITEHTÄVÄNKUVA JOHDON TUEN TEHTÄVIÄ HOITAVA HENKILÖN TEHTÄVISTÄ; 

Johdon tuen tehtävät ovat hyvin samankaltaisia tuomioistuimesta riippumatta. Tähän tehtävänkuvaan on 
koottu esimerkinomaisesti niitä tehtäviä, jotka työryhmän käsityksen mukaan voisivat nyt ja 
tulevaisuudessa kuulua johdon tukea hoitavan henkilön tehtäviin. Tehtävänkuvasta ei ole ollut 
tarkoituskaan tehdä tyhjentävää luetteloa kaikista mahdollisista tehtävistä, mutta siinä on pyritty ottamaan 
huomioon keskeisimmät tehtävät sekä myös päällikkötuomarin mahdollisuus delegoida päätösvaltaa.  

Tehtävänkuvaa lukiessa on huomattava myös se, että johdon tukitehtäviä hoitavalla henkilöllä on myös 
mahdollisuus delegoida tehtävien hoitamista muulle hallintohenkilöstölle.  

Esimerkkitehtävänkuva ei koske lainkäyttöasioita. 

*************************************************************************************** 

* Virkanimike riippuu tuomioistuimen omasta organisaatiosta, jäljempänä tässä esimerkkitehtävänkuvassa
käytetään pääsääntöisesti nimikettä hallintopäällikkö.
** Työryhmä ei ole ottanut kantaa siihen, mihin palkkausjärjestelmään johdon tukea hoitavan henkilön
tulisi kuulua.

TEHTÄVÄN YLEISKUVAUS: 

Hallintopäällikkö vastaa hallinnon asianmukaisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Hänen tehtävistään 
voidaan määrätä tuomioistuimen työjärjestyksessä sekä päällikkötuomarin määräyksillä ja ohjeilla.  

Hallintopäällikkö on johtoryhmän jäsen. Tehtävään kuuluu huolehtia koko henkilökunnan virkasuhteisiin 
liittyvistä asioista, taloushallinnosta, yleishallinnosta ja hallinnon esimiestehtävästä. 

Hallintopäällikkö osallistuu yhdessä päällikkötuomarin ja osastonjohtajien kanssa viraston organisointiin, 
toiminnan kehittämiseen, osaamisen kehittämiseen, henkilökunnantyökyvyn ylläpitämiseen sekä 
tuloksellisuuden ja taloudellisuuden seurantaan, valvontaan ja raportointiin.  Hänen tehtäviinsä kuuluu 
myös hallinnollisten päätösten toimeenpano, seuranta ja tiedottaminen.   

TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄ VASTUU: 

Hallintopäällikkö vastaa 

- johtoryhmän jäsenenä omalta osaltaan toiminnan kehittämisestä ja organisoinnista.

- hallintohenkilöstön (hallintoyksikön) ja hallinnon toiminnan organisoinnista sekä sujuvuudesta.

- virkavastuulla toimivaltaansa kuuluvista hallintopäätöksistä ja esittelijän vastuulla esittelemissään
asioissa tehdyistä hallintopäätöksistä.

Virasto XX:n tuomioistuin 
Virkanimike Hallintojohtaja/hallintopäällikkö/hallintosihteeri* 
Vaativuustaso Txx / Yxx / ? ** 
Henkilö Oili Organisoija 
Esimies Taavi Tehokas 



- omalta osaltaan toiminnan sujuvuudesta eri yhteistyötahojen kanssa.

- viraston toiminnan kannalta tarpeellisesta hyvästä VES- ja muusta henkilöstöhallinnon osaamisesta
ja asianmukaisesta hoitamisesta.

TEHTÄVÄN EDELLYTTÄMÄT TIEDOT JA TAIDOT: 

Tehtävän edellyttämä (vähimmäis-) koulutus: 

- Hallintojohtaja / hallintopäällikkö:
Ylempi korkeakoulututkinto ja kielilain edellyttämä kielitaito; muu luetaan kielitaito eduksi.

- Hallintosihteeri:
Soveltuva korkeakoulututkinto ja kielilain edellyttämä kielitaito; muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän edellyttämä (vähimmäis-) työkokemus / muu kokemus: 

- Vähintään useamman vuoden kokemus henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon tehtävistä.

- Kokemusta johtamisesta / esimiestehtävistä.

- Tuntemusta tuomioistuinlaitoksen toiminnasta tai kokemusta vastaavasta tehtävästä.

- Hyvät ICT-taidot.

Tehtävän edellyttämät henkilökohtaiset ominaisuudet: 

- Sitoutumista tuomioistuinlaitoksen tavoitteisiin, itsenäistä työotetta, johtamistaitoa,
vastuuntuntoa, organisointikykyä sekä valmiutta muutoksiin.

- Hyvää suullista ja kirjallista vuorovaikutustaitoa.

- Palveluhenkisyyttä sekä kykyä tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa.
- esimerkkitehtävänkuva

VAIKUTTAVUUS (PÄÄASIASSA OMAAN TYÖHÖN, YKSIKKÖÖN, ASIAKOKONAISUUKSIIN, 
HALLINNONALAAN, YHTEISKUNTAAN): 

Tehtävien asiantunteva ja sujuva hoitaminen on edellytyksenä tuomioistuimen ydintoiminnan 
lainkäyttötehtävien asianmukaiselle ja viivytyksettömälle hoitamiselle, tuomioistuimen tuloksellisuudelle ja 
kustannustehokkuudelle sekä laadukkaalle toiminnalle.  

Tehtävien asiantunteva ja sujuva hoitaminen on edellytys myös työyhteisön hyvinvoinnille. 

Henkilö toimii asemansa ja tehtäviensä perusteella tuomioistuimen edustajana ulospäin. Viestinnän ja 
hyvin organisoidun asiakaspalvelun sekä sidosryhmätyöskentelyn kautta tehtävien asiantunteva ja sujuva 
hoitaminen vaikuttaa kansalaisten uskoon tuomioistuinlaitoksen riippumattomasta, oikeudenmukaisesta ja 
luotettavasta toiminnasta.  



PÄÄTEHTÄVÄT: 

- Toimii hallintohenkilöstön / -yksikön esimiehenä ja vastaa sen toiminnasta.

- Ratkaisee työjärjestykseen tai muuhun delegoituun toimivaltaan perustuvat henkilöstö-, talous- ja
yleishallintoasiat sekä julkisuusasiat, silloin kun niitä ei ratkaista lainkäyttöasiana.

- Valmistelee, esittelee ja toimeenpanee päällikkötuomarin ratkaisuvaltaan kuuluvat henkilöstö-,
talous- ja yleishallintoasiat.

- Valmistelee ja esittelee hallinnolliset asiat johtoryhmän kokouksiin sekä toimii sihteerinä.

- Osallistuu tulosneuvotteluasiakirjojen valmisteluun ja tulosneuvotteluihin.

- Vastaa viraston turvallisuuteen ja työolosuhteisiin liittyvistä asioista.  Huolehtii työsuojeluasioista
sekä työhyvinvoinnista ja huomionosoituksista yhdessä päällikkötuomarin ja
työsuojeluorganisaation kanssa.

- Huolehtii perehdyttämisestä ja osaamisen kehittämisestä yhdessä päällikkötuomarin ja
osastonjohtajien kanssa.

- Vastaa lakisääteisten ja muiden suunnitelmien sekä ohjeiden laadinnasta ja ylläpidosta.

- Valmistelee lausuntoja ja vastaavia asiakirjoja.

- Vastaa henkilöstöhallinnon tehtävien hoitamisesta; muun muassa
o Henkilöstön nimittäminen toimivaltansa puitteissa
o Päällikkötuomarin toimivaltaan kuuluvien nimittämisasioiden valmistelu
o Tuomarin nimitysasioiden valmistelu
o Asiantuntijajäsenten nimitysasioiden valmistelu
o Lautamies- ja asiantuntijajäsenluetteloiden ylläpito ja hallinto
o Hallintohenkilöstön kehityskeskustelut ja suoriutuvuuden arviointi
o Palkkaus- ja VES-asiat
o Vuosiloma- virkavapaus- ja muut henkilöstöhallintoasiat
o Työajan seuranta
o Nimikirjaotteiden tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen
o Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisterin ylläpidosta huolehtiminen
o Henkilöstöön liittyvät raportit

- Vastaa taloushallinnon tehtävien hoitamisesta; muun muassa
o Laskujen käsittely
o Talousarvioesityksen ja tilinpäätösennusteen laadinta
o Kuukausittainen määrärahaseuranta ja talousraportit
o Hankinnat ja kilpailutus
o Sopimukset
o Muut toimitilajärjestelyihin liittyvät tehtävät
o Taloussäännön mukainen käyttöomaisuuden inventointi ja tarkastus

- Hoitaa sisäistä ja ulkoista viestintää sekä tiedottamista yhdessä päällikkötuomarin kanssa.



- Hoitaa sidosryhmäyhteistyötä (esimerkiksi oikeusministeriön, muiden tuomioistuimien ja
hallinnonalan eri sektoreiden kanssa sekä koulutusyhteistyö eri organisaatioiden kanssa) yhdessä
päällikkötuomarin kanssa.

- Hoitaa kansainvälistä yhteistyöstä yhdessä päällikkötuomarin kanssa.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 

_____________________________  XX.päivänä _________kuuta 20XX 

____________________________ _________________________________ 

Taavi Tehokas  Oili Organisoija 
Päällikkötuomari Hallintopäällikkö 



KUVA 1. Päällikkötuomarin tehtävät 



KUVA 5. Johdon tuen tehtävät 



Tuomioistuinten hallintohenkilöstön uraan liittyvä 
osaamisen kehittäminen 

Rekrytointi 
Uuden henkilöstön perehdytysaineisto: intranet ja virastojen sisäinen materiaali 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma aiempi työkokemus huomioiden: tulokeskustelu 

Rek-
ry-

tointi 

Perehdyttäminen 
1. Perehdyttämissuunnitelma ja viraston sisäinen

perehdytysprosessi 
2. Osaamisen kehittämisen suunnittelu yhdessä viraston

päällikön kanssa
3. Henkilökohtaiseen kehittymissuunnitelmaan perustuva

kouluttautuminen  (valtakunnalliset koulutukset,
tuomioistuinten sisäiset koulutukset, työssä oppiminen)

Henkilöstöhallinto 

Tutortoiminta 
1. Perehdyttäjän video intrassa

tutorille
2. Valtakunnallisen tutorverkoston

rakentaminen
3. Henkilökohtaisen tutorin valinta

Yleishallinto 

Täydennyskoulutus 

VES- ja palvelus- 
suhdeasiat 
Rekrytointi 

Työsuojelu ja -hyvinvointi 
Käyttäjäoikeudet 

Taloushallinto Johtaminen ja  
esimiesvalmiudet 

Toiminnan suunnittelu 
Talousarvion valmistelu 

Määrärahaseuranta 
Laskut ja palkkiot 

Johdon tuki ja toiminnan 
organisointi 

Sisäinen ja ulkoinen viestintä 
Hankinta-asiat 

Asiakirjahallinto 
Tulkkauspalvelut 

Johtoryhmätyöskentely 
Johdon sihteerin tehtävät 
Esimiehenä toimiminen 

Kuva 6 
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